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إعالن رقم )3( لسنة 2013

بموجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الساري في المحافظات الشمالية

من  العدد  في هذا  المنشورة  التالية  التجارية  العالمات  لتسجيل  طلبات  لدينا  قدمت  لقد 

مجلة الملكية الصناعية. ومن ثم يجوز االعتراض على تسجيل أي منها خالل ثالثة أشهر 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن. وعلى المعترض أن يتقدم باعتراضه مكتوبًا إلى مسجل العالمات 

إجراء  لنا  ليتسنى  اعتراضه  أسباب  فيه  مبينا  المذكور  األجل  لألصول خالل  وفقًا  التجارية 

المقتضى القانوني.

علي ذوقان

مسجل العالمات التجارية
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 )1( 

 Trade Mark No.: 19834العالمة التجارية رقم : 19834 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 19/10/2011التاريخ : 2011/10/19 

خدمات  والشراب,  الطعام  تقديم  خدمات   : اجل  من 
الفنادق, خدمات المطاعم 

In Respect of: Services for providing food and 
drink, hotels services, catering services 

 In the name of: Hungry Bunny Establishment for Tradingبأسم : مؤسسة األرنب الجائع للتجارة 

 3729 ص.ب.  األشرعة,  دوار   – الكورنيش   : العنوان 
الدمام 31481، المملكة العربية السعودية 

Address: Corniche Al-Ashre’ah Sqe., P.O. Box 
3729 Dammam 31481, Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

 )2( 

 Trade Mark No.: 20532العالمة التجارية رقم : 20532 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 19/02/2012التاريخ : 2012/02/19 

من اجل : البن, الشاي, كاكاو, سكر,ارز, تابيوكا, ساغو, 
بن اصطناعي, دقيق و مستحضرات مصنوعة من الحبوب 
و خبز و فطائر و حلويات و حلويات مثلجة, عسل نحل و 
و  و خل  و خردل  ملح  خبازة,  ذرور  و  اسود, خميرة  عسل 

صلصات )توابل( بهارات و ثلج. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, biscuits, 
cakes and sweets, edible ices, honey, treacle; yeast, 
backing – powder; salt, mustard, pepper, vinegar; 
tomato sauce; seasonings, spices and ice. 
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 In the name of: Abdel Naser Fat-hi Abdel-Kaderبأسم : عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 
Saad eldeen 

 Address: Trade Center,Nablus,Palestineالعنوان : المركز التجاري/نابلس/فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس،عمارة جاليريا سنتر 

 )3(

 Trade Mark No.: 20543العالمة التجارية رقم : 20543 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 21/02/2012التاريخ : 2012/02/21 

اليها  المستند  المطحونة  او  القائمة  الحبوب   : اجل  من 
أكل الوجبات الخفيفة. 

In Respect of: Grain based or cereal derived to eat 
snacks. 

 In the name of: General Mills, Inc. (a Delawareبأسم : جينيرال ميلز، انك )أديلوار كوربيريشن( 
Corporation). 

: نمبر ون جينيرال ميلز بوليفارد، مينيبولوس،  العنوان 
مينيسوتا 55426، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: Number One Grneral Mills Boulevard, 
Minneapolis, Minnesota 55426, USA. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - حي الشرفة 

 )4(

 Trade Mark No.: 20544العالمة التجارية رقم : 20544 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 21/02/2012التاريخ : 2012/02/21 

 .In Respect of: Fruit based snack foodsمن اجل : وجبة طعام خفيفة مصنوعة من الفواكه. 

 In the name of: General Mills, Inc. (a Delawareبأسم : شركة جينيرال ميلز، انك )أديلوار كوربيريشن( 
Corporation) 
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: نمبر ون جينيرال ميلز بوليفارد، مينيبولوس،  العنوان 
مينيسوتا 55426، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: Number One Grneral Mills Boulevard, 
Minneapolis, Minnesota 55426, USA. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - حي الشرفة 

 )5(

 Trade Mark No.: 20593العالمة التجارية رقم : 20593 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 29/02/2012التاريخ : 2012/02/29 

من اجل : األبواب، أغطية أيادي الباب والنوافذ والخزائن 
والبوابات  المحمية  المساحة  والمنتجات  الكهرباء 
واقية  حواجز  او  وستائر  االنفجارات  ضد  وحاويات 
جميعها من المعدن بما في ذلك االكسسوارات والقطع 

والتجهيزات، جميعها ضمن الصنف 6 

In Respect of: Doors, door handle Covers, windows, 
electricity chests, protected space products, gates, 
containers against explosions, protective screens 
all made of metal including accessories, parts and 
fittings; all included in class 6 

 .In the name of: RAV BARIACH (08) INDUSTRIES LTDبأسم : راف بارياتش )08( اندستريز ال تي دي. 

العنوان : 31 ها‘اوف ستريت، ص . ب 3032، اشكولين، 
78780 اسرائيل 

Address: 31 Ha›ofe St., P.O. Box 3032, Ashkelon, 
78780 Israel 

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

Address for Services:   

 )6(

 Trade Mark No.: 20654العالمة التجارية رقم : 20654 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 21/03/2012التاريخ : 2012/03/21 
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من اجل : مالبس؛ قمصان رياضية؛ جاكيتات ]المالبس[؛ 
قمصان نص كم؛ مالبس داخلية؛ سراويل تحتية؛ لوازم 
المقاومة  المالبس  السباحة؛  مالبس  المولود؛  الطفل 
للماء؛ ازياء تنكرية؛ األحذية لكرة القدم؛ األحذية؛ أحذية 
رياضية؛ قبعات؛ جوارب؛ قفازات ]المالبس[؛ رباط العنق؛ 

وشاح؛ مشدات؛ فستان الزفاف. 

In Respect of: Clothing; Sports jerseys; Jackets 
[clothing]; T-shirts; Underwear; Drawers 
[Clothing]; Layettes [Clothing]; Swimming suits; 
Waterproof clothing; Masquerade costumes; 
Football shoes; Footwear; Sports shoes; Hats; 
Hosiery; Gloves [clothing]; Neckties; Scarf; 
Girdles; Wedding dress. 

 .In the name of: Dongguan Yishion Group Company Ltdبأسم : دونغوان يشيون غروب كومباني ليمتد 

، زهينكو هيومن  المنطقة الصناعية رقم:2   :  : العنوان 
الصين  ، غوانغدونغ، جمهورية  ، مدينة دونغوان  تاون 

الشعبية 

Address: No. 2 Industrial Area, Zhenkou Humen 
Town, Dongguan City, Guangdong, People›s, 
Republic of China 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )7(

 Trade Mark No.: 20935العالمة التجارية رقم : 20935 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 26/04/2012التاريخ : 2012/04/26 

مستخرجات  ؛  والدواجن  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
اللحوم؛ اللحوم المحفوظة والمعلبة ، والمجففة، والفواكه 
الفاكهة  والمربي، صلصات  الهالم،  المطبوخة،  والخضار 
الطعام  زيوت  األلبان،  ومنتجات  والحليب  والبيض 

والدهون، والمنكهات ومحليات الجالتين . 

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; flavored 
and sweetened gelatins. 

 In the name of: Viacom International Inc. (Aبأسم : فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 
Delaware Corporation) 

 Address: 1515 Broadway, New York, New Yorkالعنوان : 1515 برود واي، نيويورك، نيويروك 10036 
10036.u.s.a 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة / مركز البيرة التجاري 
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 )8(

 Trade Mark No.: 20940العالمة التجارية رقم : 20940 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 26/04/2012التاريخ : 2012/04/26 

من اجل : الخبز ورغيف الخبز، العلكة، والزينة كعكة حلوى، 
والكعك،  الكعك،  خلطات  لألكل،  الصالحة  الكعك  وزينة 
الفطائر  على  القائمة  الشوكوالتة  وحشوات  والكعك 
الفشار  الكرمل  مغلفة،  حلوى  والفشار  والحلوى  والكعك 
الحبوب،  من  المصنوعة  الخفيفة  الوجبات  بالكراميل، 
الجبن  والذرة  الحبوب،  من  المصنوعة  خفيفة  الوجبات 
المنكه ، العلكة، ورقائق الشوكوالته ورقائق الذرة ورقائق 
، والشوكوالته، والمكسرات الشوكوالته المغطاة،  الدقيق 
والشوكوالته  الشوكوالتة،  وشراب  الشوكوالتة،  ومسحوق 
مخاريط  الكاكاو،  مزيح  الحلويات،  على سطح  توضع  التي 
البوظة ) قرطوس( والكعك ، الذرة المموجة ، حلويات رقيقة 
المشتقة  واألغذية  البسكويت  رقائق  بالجبن،  ممزوجة 
المنكه  الجالتين  الفاكهة،  فطائر   ، المثلجات   ، الحبوب 
والمحلى، وجبات خفيفة مكونة من خليط سيريال وجنين 
و  البني  السكر  و  والزبيب  المجروشة  والمكسرات  القمح 
(، الشوكوال الساخنة، بوب كورن  )الجرانوال  كورن سيروب 
كريم،  واآليس  الفطائر،  الحلويات،  البسكويت،  الفشار، 
المثلجة،  الحلويات   ، المثلجات  نكهة  المثلجات،  الحليب، 

لبن الزبادي، كريم مثلج. 

In Respect of: Bread, bread sticks, bubble gum, 
candy cake decorations, edible cake decorations, 
cake mixes, cakes, cakes and chocolate based 
fillings for pies and cakes, candy, candy coated 
popcorn, caramel popcorn, caramels, cereal based 
snack food, cheese flavored corn puffed snacks, 
chewing gum, chocolate chips, corn chips, flour 
based chips, chocolate, chocolate covered nuts, 
chocolate powder, chocolate syrup, chocolate 
topping, cocoa mixes, cones for ice cream, cookies, 
corn curls, cracker and cheese combinations, 
crackers, food ready to eat cereal derived food 
bars, frosting, fruit pies, flavored and sweetened 
gelatins, granola based snack bars, hot chocolate, 
popped popcorn, pretzels, puddings, waffles; ice 
cream, ice milk, flavored ices, frozen confections, 
frozen yogurt, frozen custards. 

 In the name of: Viacom International Inc. (Aبأسم : فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 
Delaware Corporation) 

 Address: 1515 Broadway, New York, New Yorkالعنوان : 1515 برود واي، نيويورك، نيويروك 10036. 
10036. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : 
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 )9(

 Trade Mark No.: 21268العالمة التجارية رقم : 21268 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 04/07/2012التاريخ : 2012/07/04 

بالمطاط(  الغوتابرشا)مادة شبيهة  و  المطاط   : اجل  من 
)األسبستوس(والميكا  الصخري  والحرير  والصمغ 
المصنفة  عير  المواد  هذه  من  المصنوعة  واالصناف 
ضمن فئات اخرى البالستيك المشكل بالبثق الستعماله 
في الصناعة المواد التي تستخدم في التغليف والسد 

والحشو و الغزل المواسير المرنة)غير المعدنية( 

In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and goods made from these materials and 
not included in other classes; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials;flexible pipes, not of metal 

 In the name of: Qatar petrochemial company limitedبأسم : شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة 

 Address: Qatarالعنوان : قطر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت 

 )10(

 Trade Mark No.: 21385العالمة التجارية رقم : 21385 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 24/07/2012التاريخ : 2012/07/24 

للتدخين،  أعشاب  السجاير،  السيجار،  التبغ،   : اجل  من 
أطراف السجاير، الكبريت )الثقاب(، الوالعات للمدخنين، 
معادن  من  مصنوعة  ليست  السجاير  علب  السعوط، 
السيجار  قطاعات  السجاير،  فالتر(   ( مرشحات  نفيسة، 

بالفئة الرابعة و الثالثين. 

In Respect of: Tobacco; cigars; cigarettes; herbs 
for smoking; cigarette tips; matches; lighters for 
smokers; snuff; cigarette cases, not of precious 
metal; cigarette filters; cigar cutters. 
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 In the name of: CHINA TOBACCO SHANDONGبأسم : تشاينا توباكو شاندونغ إندستريال كو.، ليمتد 
INDUSTRIAL CO., LTD../ 

ليكسيا ديستريكت،  روود،  30، جيفانغ  نمبر   : العنوان 
جينان سيتي، شاندونغ بروفينس، الصين 

Address: NO.30 JIEFANG ROAD, LIXIA 
DISTRICT, JINAN CITY, SHANDONG 
PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بير زيت - رام الله - فلسطين 

 )11(

 Trade Mark No.: 21797العالمة التجارية رقم : 21797 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/11/2012التاريخ : 2012/11/04 

 In Respect of: cleaning materials_liquid clear _soapمن اجل : مواد تنظيف_ سائل جلي_ صابون 

 In the name of: jihad abd el-wahab breikبأسم : جهاد عبد الوهاب علي بريك 

 Address: nablus -rojeeb -al manteqa el sena›aالعنوان : نابلس - روجيب - المنطقة الصناعية 

عنوان التبليغ : عميد بريك نابلس_شارع الساقية _قرب 
الديوان العربي )البلور سابق( 

Address for Services:   

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

 )12(

 Trade Mark No.: 22339العالمة التجارية رقم : 22339 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/02/2013التاريخ : 2013/02/12 
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من اجل : البن, الشاي, كاكاو, سكر,ارز, تابيوكا, ساغو, 
بن اصطناعي, دقيق و مستحضرات مصنوعة من الحبوب 
و خبز و فطائر و حلويات و حلويات مثلجة, عسل نحل و 
و  و خل  و خردل  ملح  خبازة,  ذرور  و  اسود, خميرة  عسل 

صلصات )توابل( بهارات و ثلج. 

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

 In the name of: Abd Alnasser Fathi Abd Alqaderبأسم : عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 
Saad Aldeen 

 Address: Trade Center, Nablus, Palestineالعنوان : المركز التجاري، نابلس، فلسطين 

الفكرية،  للملكية  أتيرة  فراس  شركة  التبليغ:  عنوان 
نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

Address for Services:   

 )13(

 Trade Mark No.: 22340العالمة التجارية رقم : 22340 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/02/2013التاريخ : 2013/02/12 

من اجل : البن, الشاي, كاكاو, سكر,ارز, تابيوكا, ساغو, 
بن اصطناعي, دقيق و مستحضرات مصنوعة من الحبوب 
و خبز و فطائر و حلويات و حلويات مثلجة, عسل نحل و 
و  و خل  و خردل  ملح  خبازة,  ذرور  و  اسود, خميرة  عسل 

صلصات )توابل( بهارات و ثلج. 

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

 In the name of: Abd Alnasser Fathi Abd Alqaderبأسم : عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 
Saad Aldeen 

 Address: Trade Center, Nablus, Palestineالعنوان : المركز التجاري، نابلس، فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة جاليريا سنتر ، نابلس ، ص.ب : 768 

 )14(

 Trade Mark No.: 22342العالمة التجارية رقم : 22342 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 12/02/2013التاريخ : 2013/02/12 

من اجل : البن, الشاي, كاكاو, سكر,ارز, تابيوكا, ساغو, 
بن اصطناعي, دقيق و مستحضرات مصنوعة من الحبوب 
و خبز و فطائر و حلويات و حلويات مثلجة, عسل نحل و 
و  و خل  و خردل  ملح  خبازة,  ذرور  و  اسود, خميرة  عسل 

صلصات )توابل( بهارات و ثلج. 

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

 In the name of: Abd Alnasser Fathi Abd Alqaderبأسم : عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 
Saad Aldeen 

 Address: Trade Center, Nablus, Palestineالعنوان : المركز التجاري، نابلس، فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة جاليريا سنتر ، نابلس ، ص.ب : 768 

 )15(

 Trade Mark No.: 22344العالمة التجارية رقم : 22344 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/02/2013التاريخ : 2013/02/12 

من اجل : البن, الشاي, كاكاو, سكر,ارز, تابيوكا, ساغو, 
بن اصطناعي, دقيق و مستحضرات مصنوعة من الحبوب 
و خبز و فطائر و حلويات و حلويات مثلجة, عسل نحل و 
و  و خل  و خردل  ملح  خبازة,  ذرور  و  اسود, خميرة  عسل 

صلصات )توابل( بهارات و ثلج. 

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

 In the name of: Abd Alnasser Fathi Abd Alqaderبأسم : عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 
Saad Aldeen 

 Address: Trade Center, Nablus, Palestineالعنوان : المركز التجاري، نابلس، فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة جاليريا سنتر ، نابلس ، ص.ب : 768 

 )16(

 Trade Mark No.: 22345العالمة التجارية رقم : 22345 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 12/02/2013التاريخ : 2013/02/12 

من اجل : البن, الشاي, كاكاو, سكر,ارز, تابيوكا, ساغو, 
بن اصطناعي, دقيق و مستحضرات مصنوعة من الحبوب 
و خبز و فطائر و حلويات و حلويات مثلجة, عسل نحل و 
و  و خل  و خردل  ملح  خبازة,  ذرور  و  اسود, خميرة  عسل 

صلصات )توابل( بهارات و ثلج. 

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

 In the name of: Abd Alnasser Fathi Abd Alqaderبأسم : عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 
Saad Aldeen 

 Address: Trade Center, Nablus, Palestineالعنوان : المركز التجاري، نابلس، فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة جاليريا سنتر ، نابلس ، ص.ب : 768 

 )17(

 Trade Mark No.: 22346العالمة التجارية رقم : 22346 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/02/2013التاريخ : 2013/02/12 

الروائح  الصابون-  التنظيف-  مستحضرات   : اجل  من 
في  المستعملة  المواد  االساسية-  الزيوت  العطرية- 

الغسيل و محاليل الشعر. 

In Respect of: Cleaning preparations, Soap, 
perfume, essential oils, material used in laundry, 
hair lotions. 

 In the name of: zohir mohammad rajeh dwekatبأسم : زهير محمد راجح دويكات 

 Address: nablus almanteka al senaeyya alsharkiaالعنوان : نابلس _المنطقة الصناعية الشرقية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة جاليريا سنتر ، نابلس ، ص.ب : 768 

 )18(

 Trade Mark No.: 22368العالمة التجارية رقم : 22368 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 19/02/2013التاريخ : 2013/02/19 

من اجل : البن, الشاي, كاكاو, سكر, تابيوكا, ساغو, بن 
الحبوب  من  مصنوعة  مستحضرات  و  دقيق  اصطناعي, 
مثلجة, عسل نحل  و حلويات  و حلويات  و فطائر  و خبز 
و عسل اسود, خميرة و ذرور خبازة, ملح و خردل و خل و 

صلصات )توابل( بهارات و ثلج. 

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

 In the name of: Abd Alnasser Fathi Abd Alqaderبأسم : عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 
Saad Aldeen 

 Address: Trade Center, Nablus, Palestineالعنوان : المركز التجاري، نابلس، فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة جاليريا سنتر ، نابلس ، ص.ب : 768 

 )19(

 Trade Mark No.: 22522العالمة التجارية رقم : 22522 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/03/2013التاريخ : 2013/03/18 

من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق   : اجل  من 
والحلوى،  والكعك  والبسكويت  والخبز  الحبوب 
دقيق  الشعير؛  دقيق  خبازة؛  صودا  خبازة؛  مسحوق 
قائمة  خفيفة  اطعمة  الحبوب؛  مستحضرات  البقول؛ 
مطحونة؛  ذرة  محلى؛  كعك  حلويات؛  الحبوب؛  على 
للكيك  منكهات  للعجن؛  خماير  رقيق هش؛  بسكوت 
منتجات  للطعام؛  دقيق  العطرية؛  الزيوت  بخالف 
دقيق الطحين؛ حالوة الطحينة؛ نعنع للحلويات؛ دقيق 

الشوفان؛ شوفان مطحون؛ معكرونة؛ فطائر 

In Respect of: Flour, preparations made from 
cereals, bread, biscuits, cakes and sweets; Baking 
powder; Baking soda [bicarbonate of soda for 
cooking purposes]; Barley meal; Bean meal; 
Cereal preparations; Cereal-based snack food; 
Confectionery; Cookies; Corn, milled; Crackers; 
Ferments for pastes; Flavourings, other than 
essential oils, for cakes; Flour for food; Flour-
milling products; Halvah; Mint for confectionery; 
Oatmeal; Oats (Crushed-); Pasta; Pastry 

 In the name of: Mohammad Saed Al Jitan and hisبأسم: شركة محمد سائد الجيطان وشريكه 
Partner Company. 

ص.ب  الصرايرة،  يحيى  شارع   32 الصويفية   : العنوان 
184311 عمان 11118، االردن 

Address: Sweifiyyah 32 Yahia Al-Srairah Street, 
P.O. Box 184311 Amman 11118, Jordan 
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عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق استخدامها على منتج رأس العبد. 

 )20(

 Trade Mark No.: 22701العالمة التجارية رقم : 22701 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 14/04/2013التاريخ : 2013/04/14 

 [ In Respect of: perfume-floor cleanerمن اجل : منظف ومعطر بالط 

 In the name of: qatr al nada industrial productionبأسم : شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج 
company 

 Address: Al bireh – jabal al tawelالعنوان : البيره الجبل الطويل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيره الجبل الطويل 

 )21(

 Trade Mark No.: 22704العالمة التجارية رقم : 22704 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 18/04/2013التاريخ : 2013/04/18 

 In Respect of: grreaze Remo ver matrixمن اجل : منظف غاز ومزيل الدهون ماتركس 
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 In the name of: qatr al nada industrial productionبأسم : شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج 
company 

 Address: Al bireh – jabal al tawelالعنوان : البيره الجبل الطويل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيره الجبل الطويل 

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

 )22(

 Trade Mark No.: 22893العالمة التجارية رقم : 22893 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 06/05/2013التاريخ : 2013/05/06 

الغازية  والمشروبات  والمياه  العصائر   : اجل  من 
ومشروبات الطاقة 

In Respect of: Juices; water ‹ soft drink and energy 
drinks. 

الغازية  المشروبات  لصناعة  العربية  الشركة   : بأسم 
والعصائر 

In the name of: Alarabia for Manufacturing 
Cabonated Drinks & Juices Company 

 Address: B.O.Box 94199 Amman, Jordanالعنوان : ص.ب 94199 عمان 11194 ، االردن 

عنوان التبليغ : فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر 
ص ب 768 

Address for Services:  

 )23(

 Trade Mark No.: 23123العالمة التجارية رقم : 23123 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 23/06/2013التاريخ : 2013/06/23 
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 .In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ، أغطية الرأس، ألبسة القدم. 

 .In the name of: Gap (ITM) INCبأسم : غاب )آي تي أم( إنك. 

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

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

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )24(

 Trade Mark No.: 23262العالمة التجارية رقم : 23262 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 22/07/2013التاريخ : 2013/07/22 

الكاكاو,السكر,االرز,التايبوكا,السا البن,الشاي,  اجل:  من 
غو, البن, االصطناعي,دقيق ومستحضرات مصنوعة من 
المثلجة,  الحلويات  الحلويات,  الفطائر,  الخبز,   , الحبوب 
عسل نحل, عسل اسود,خميرة. ذرورخبازة, الملح,الخردل, 

الخل,الصلصات, )التوابل(, البهارات , الثلج 

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

 In the name of: Halawani Industrial Companyبأسم : شركة حلواني الصناعية 

 Address: Jordan-Sahaab - S.B. 215-11511العنوان : االردن-سحاب-ص.ب: 11511-215 

الفكرية،  للملكية  أتيرة  فراس  شركة   : التبليغ  عنوان 
نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

Address for Services:   

 )25(

 Trade Mark No.: 23298العالمة التجارية رقم : 23298 

 In Class: 3في الصنف : 3 
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 Date: 29/07/2013التاريخ : 2013/07/29 

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

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 

 In the name of: AHMAD OMAR MOHAMMADبأسم : احمد عمر محمد أبو رعد 
ABU RAED 

 Address: NABLUS MOJAMA› ABU RAEDالعنوان : نابلس - مجمع ابو رعد التجاري 
ALTIJARI 

 Address for Services:   NABLUS MOJAMA› ABUعنوان التبليغ : نابلس - مجمع ابو رعد التجاري 
RAED ALTIJARI 

 )26(

 Trade Mark No.: 23510العالمة التجارية رقم : 23510 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/09/2013التاريخ : 2013/09/09 

من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق   : اجل  من 
والحلوى   ، والحلويات  والمعجات  الحبوب،الخبز 
المثلجة ، العسل ودبس السكر ، الخميرة ومسحوق 
الخبازة ، الملح والخردل والخل الصلصات )التوابل( ، 

البهارات ، الثلج. 

In Respect of: 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 Manufacturingبأسم : شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة 
Company 

 Address: P.O. Box 8960, Jeddah 21492, Saudiالعنوان : ص ب 8960, جدة 21492, المملكة العربية السعودية 
Arabia 

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

Address for Services:   
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 )27(

 Trade Mark No.: 23612العالمة التجارية رقم : 23612 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 03/10/2013التاريخ : 2013/10/03 

 In Respect of: Coffeeمن اجل : قهوة 

 In the name of: Izhiman company for import and exportبأسم : شركة ازحيمان لالستيراد والتصدير العادية العامة 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله رام الله 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : العيزرية جوال رقم 0597585203 

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

 )28(

 Trade Mark No.: 23661العالمة التجارية رقم : 23661 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/10/2013التاريخ : 2013/10/21 

المعدنية  الشعير(والمياة  )شراب  البيرة  اجل:  من 
والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ,مشروبات 
,شراب  الفواكة  وعصائر  الفواكة  من  مستخلصة 

ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks;fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages 
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المساهمة  العامة  للتعهدات  البدوي  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: sharekat albadawe liltahodat al ama 
almosahma hososea 

 Address: nablus sabastiyaالعنوان : نابلس_سبسطية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : انور دويكات _شارع سفيان _عمارة عنتر 

 )29(

 Trade Mark No.: 23701العالمة التجارية رقم : 23701 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 24/10/2013التاريخ : 2013/10/24 

 In Respect of: Clothingمن اجل : المالبس 

 In the name of: shareket fathi odeh wa awladoبأسم : شركة فتحي عودة واوالدة التجارية للخياطه 
altejareah ll kheyatah 

 : Address: Nablus share al fatmia mobileالعنوان : نابلس – شارع الفاطميه تلفون 0599090703 
0599090703 

تلفون  الفاطميه  شارع   – نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0599090703

Address for Services:   Nablus share al fatmia 
mobile : 0599090703 

 )30(

 Trade Mark No.: 23781العالمة التجارية رقم : 23781 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 05/11/2013التاريخ : 2013/11/05 
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من اجل : األبحاث العلمية والصناعية والنماذج المتعلقة 
العلمية،  األبحاث  وخدمات  الصناعي  التحليل  بها، 

تصميم وتطوير أجهزة الحاسوب وبرامجه. 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and scientific research services; 
design and development of computer hardware 
and software. 

 In the name of: Maher Adnan Abu Elhaj\ Mktabetبأسم : ماهر عدنان أبو الحاج/ مكتبة دار االعالم. 
Dar AlElam. 

 .Address: Nablus\ West Bankالعنوان : نابلس/ الضفة الغربية. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   

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

 )31(

 Trade Mark No.: 23782العالمة التجارية رقم : 23782 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/11/2013التاريخ : 2013/11/05 

من اجل : التعليم، خدمات التدريب، االنشطة الثقافية 
والتعليمية. 

In Respect of: Education; providing of training; 
cultural and educational activities. 

 In the name of: Maher Adnan Abu Elhaj\ Mktabetبأسم : ماهر عدنان أبو الحاج/ مكتبة دار االعالم. 
Dar AlElam. 

 .Address: Nablus\ West Bankالعنوان : نابلس/ الضفة الغربية. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   

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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 )32(

 Trade Mark No.: 23907العالمة التجارية رقم : 23907 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 03/12/2013التاريخ : 2013/12/03 

من اجل : الزيوت والشحوم الصناعية، المزلقات، ممتص 
الغبار ومركبات الترطيب والربط، الوقود ( ويشمل وقود 

المحركات ) والمضيئات، الشموع والفتيل لالنارة. 

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: VEEDOL INTERNATIONAL LIMITEDبأسم : فيدول انترناشينال لميتد 

ستريت،  بوتشانان  بليس  بانك  رويال   1  : العنوان 
غالسغو، سكوتلندا، المملكة المتحدة، جي1 3أأ 

Address: 1 ROYAL BANK PLACE BUCHANAN 
STREET, GLASGOW, SCOTLAND, UNITED 
KINGDOM, G1 3AA. 

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

Address for Services:   

 )33(

 Trade Mark No.: 23910العالمة التجارية رقم : 23910 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 03/12/2013التاريخ : 2013/12/03 

المقوي  والورق  الورق  من  المصنوعة  والمواد  الورق   : اجل  من 
)الكرتون( والمواد المصنوعة منه والمواد المطبوعة والصحف 
والنشرات الدورية والكتب ومواد التجليد والصور الفوتوغرافية 
ومواد  بالقرطاسية  )المتعلقة  الصمغية  والمواد  والقرطاسية 
المكاتب  ولوازم  الكاتبة  واآلالت  الدهان  وفراشي  الفنانين( 
)باستثناء  والتهذيب  التعليم  وأدوات  األثاث(  )باستثناء 

اآلالت( وأوراق اللعب الشدة وحروف الطباعة والكليشهات 

In Respect of: Paper and paper articles, card board, 
articles, printed matter, newspapers and periodicals, 
books, book binding material, photographs; 
stationery, adhesive material (stationery); artists 
materials, paint brushes, type writers and office 
requisites (other than furniture); instructional and 
teaching material (other than apparatus), playing 
cards, (printers) type and cliches (stereotype). 
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 In the name of: Sharikat Rokn Alistethmar Alfalastinyبأسم : شركة ركن االستثمار الفلسطيني 

الحسيني،  حمدي  شارع  الله/الماصيون،  رام   : العنوان 
بناية رقم )10( 

Address: Ramallah/Al-masyoun, Hamdi Al-
Husseini Street, Building No (10) 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

 )34(

 Trade Mark No.: 23914العالمة التجارية رقم : 23914 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 04/12/2013التاريخ : 2013/12/04 

المعدنية  المياه   -) الشعير  )شراب  البيرة   : اجل  من 
 ، الكحوليه  الغير  المشروبات  من  والغازية-وغيرها 
 ، الفواكة  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصه  مشروبات 

شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks;fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: sharekat albadawe liltahodat al amaبأسم : شركة البدوي للتعهدات العامة المساهمة خصوصية 
almosahma hososea 

 Address: nablus sabastiyaالعنوان : نابلس_سبسطية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : شارع سفيان _ عمارة عنتر ط 4 

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

 )35(

 Trade Mark No.: 23935العالمة التجارية رقم : 23935 

 In Class: 9في الصنف : 9 
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 Date: 09/12/2013التاريخ : 2013/12/09 

المضخات  أو  بالضاغطات  التحكم  أجهزة   : اجل  من 
الهوائية أو منافيخ الضاغطات أو أجهزة معالجة الهواء 
الشحن  أنظمة  وتنظيمها،  الهواء  معالجة  ومعّدات 
التحكم  )أجهزة  المضغوط  بالهواء  العاملة  الرئيسية 

لتنظيم الهواء المضغوط. 

In Respect of: Control and regulating devices for 
compressors, vacuum pumps, compressor blowers 
or air treatment apparatus and air treatment devices; 
compressed air-main charging systems (control 
devices for the regulation of compressed air. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستريت 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )36(

 Trade Mark No.: 23936العالمة التجارية رقم : 23936 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 09/12/2013التاريخ : 2013/12/09 

)لالمتصاص  المجففات  الهوائية،  المجففات   : اجل  من 
الهواء  مبردات  المضغوط،  الهواء  فالتر  الكيميائي(، 
بكونها  الفالتر  المضغوط،  الهواء  مجففات  المضغوط، 
والغاز،  للهواء  الفلترة  أنظمة  التجهيزات،  من  قطع 
الهواء  لتطبيقات  المكثفات  مصافي  التبريد،  مجففات 
التبريد  المضغوط بكونها قطع من أجهزة تبريد، أجهزة 
التبريد، أجهزة  التبريد، أجهزة  التبريد وتجهيزات  وآالت 
التكييف،  فالتر  الهواء،  معالجة  وآالت  الهواء  معالجة 
أجهزة  الهواء،  تبريد  أجهزة  الهواء،  فلترة  تجهيزات 
تنقية الهواء وآالت تنقية الهواء، مصابيح تنقية الهواء 
المبيدة للجراثيم، أجهزة ومعّدات تعقيم الهواء، مجففات 
الغازية  التنظيم والسالمة لألجهزة  األغشية، مستلزمات 
تجهيزات  في  المستخدمة  الغبار  فالتر  )الضاغطات(، 
الهواء المضغوط، أجهزة التجفيف وتجهيزات التجفيف، 

أجهزة التجفيف، خزانات الهواء المضغوط. 

In Respect of: Air dryers; desiccant (adsorption) 
dryers; compressed air filters; compressed air 
coolers; compressed air dryers; filters being 
parts of installations; filter systems for air and 
gases; refrigeration dryers; condensate drains 
for compressed air applications being parts of 
refrigerating devices; refrigerating apparatus, 
refrigerating machines and refrigerating 
installations; refrigerating apparatus; air treatment 
apparatus and air treatment machines; filters for air 
conditioning; air filtering installations; air cooling 
devices; air purifying apparatus and air purifying 
machines; air purifying lamps having a germicidal 
effect; apparatus and devices for the sterilization 
of air; membrane dryers; regulating and safety 
accessories for gas devices (compressors); dust 
filters for use in compressed air installations; 
drying apparatus and drying installations; drying 
devices; compressed air reservoirs. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 
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 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستريت 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )37(

 Trade Mark No.: 23952العالمة التجارية رقم : 23952 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 10/12/2013التاريخ : 2013/12/10 

اخرى  ومواد  االقمشه  قصر  مستحضرات   : اجل  من 
تستعمل في غسل وكي المالبس مستحضرات تنظيف 
 ، عطرية  زيوت   ، عطور   ، صابون  وقشط  وجلي  وصقل 

مستحضرات تجميل - غسول » لوشن » للشعر 

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

 In the name of: SHARIKT BARHAMبأسم : شركة برهم واوالده للمنظفات والتجاره العامة 
WAAWLADEH LILMONTHFAT WAALTEJARA 
ALAMEH 

 Address: QALQELYA . SOFEEN . TELLالعنوان : قلقيليه - شارع صوفين تلفون :0599686270 
:0599686270 

تلفون  صوفين  شارع   - قلقيليه   : التبليغ  عنوان 
 0599686270:

Address for Services:   QALQELYA . SOFEEN . 
TELL :0599686270 

 )38(

 Trade Mark No.: 23971العالمة التجارية رقم : 23971 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 19/12/2013التاريخ : 2013/12/19 
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السجاير,  الكبريت,  المدخنين,  مواد  التبغ,   : اجل  من 
السجاير االلكترونية, السجاير المحتوية على بدائل التبغ, 
الكفايين  او  النيكوتين  على  المحتوية  والمنشاق  المباخر 
االلكترونية  السجائر  التقليدية,  التبغ  للسجائر  كبدائل 
والمحلول  العلب  فارغة,  المباعة  تعبئتها  يعاد  التي 
والمنشاق  المباخر  االلكترونية,  للسجائر  تعبئتها  المعاد 
)مواد مدخنين(, قطع منشاق النيكوتين االلكتروني, علب 
السجائر االلكترونية, مرذاذ السجائر االلكترونية, السوائل 

المعاد تعبئتها المستخدمة في السجائر االلكترونية 

In Respect of: Tobacco; smokers› articles; 
matches; cigarettes; electronic cigarettes; cigarettes 
containing tobacco substitutes; vaporizers and 
inhalers containing nicotine or caffeine for use 
as an alternative to traditional tobacco cigarettes; 
electronic cigarette refill cartridges sold empty; refill 
cartridges and solutions for electronic cigarettes; 
vaporizer and inhalers (smoker›s articles); electronic 
nicotine inhalation devices; electronic cigarette 
cartridges; electronic cigarette atomizers; e-liquid 
(refill liquid) for use with electronic cigarettes 

 In the name of: HYPE-IP LIMITEDبأسم : هايب-اي بي ليمتد 

 Address: Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar, GIBRALTARالعنوان : سويت 5, 39 ايريش تاون, جبل طارق, جبل طارق 

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

Address for Services:   

 )39(

 Trade Mark No.: 24012العالمة التجارية رقم : 24012 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

من اجل : المستحضرات الخاصة بتبييض االقمشة وغيرها 
المالبس,  وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من 
مستحضرات التنظيف والصقل والفرك والكشط, الصابون, 
الجسم,  رذاذ  العطرية,  والزيوت  العطرية  والمواد  العطور 
فقاعات  الجسم,  غسول  الجسم,  سبريه  الجسم,  مغسالت 
االستحمام, جل االستحمام, ملمعات الشفاه, بلسم الشفاه, 
العناية  منتجات  التجميل,  مستحضرات  االساس,  الزيوت 
بالشعر والجسم والجلد, غسول الشعر, مستحضرات تنظيف 
األسنان, مزيالت الروائح لالستعمال الشخصي, روائح مزيلة 
للعرق, الكولونيا, ما بعد الحالقة, مستحضرات تعطير الجو 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumes; perfumery, body mist, body wash, body 
spray, body lotions, bubble bath, shower gel, lip 
gloss, lip balm, essential oils, cosmetics, products 
for the hair, body and skin; hair lotions; dentifrices; 
deodorants for personal use; antiperspirant 
deodorant, cologne, aftershaves; air perfuming 
preparations 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 
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 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
 Al-Beereh

Address for Services:   

 )40(

 Trade Mark No.: 24013العالمة التجارية رقم : 24013 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

من اجل : االدوات واالجهزة البصرية, النظارات الشمسية, 
وخيطان  وسالسل  علب  النظارات,  الرياضية,  النظارات 
الرياضية,  وللنظارات  وللنظارات  الشمسية  للنظارات 
علب للعدسات الالصقة, حقائب الالبتوب, حقائب وعلب 
االلكترونية,  المنظمات  الشخصية,  الرقمية  للمساعدات 
ادوات  االلكترونية,  والمتصفحات  اللوحية  الكمبيوترات 
البيانات  معالجة  ادوات  الحاسبة,  االالت  النقد,  عد 
لبدات  الكمبيوتر,  فأرة  الكمبيوتر,  اجهزة  والكمبيوترات, 
فأرة الكمبيوتر, برامج العاب الكمبيوتر, برامج الكمبيوتر, 
اجهزة تسجيل ونقل واعادة انتاج الصوت والصورة, اجهزة 
وادوات التصوير الفوتوغرافي, اجهزة ومعدات االتصاالت, 
الهواتف, الهواتف النقالة, الهواتف الذكية, قطع التقاط 
بث الستاليت, ام بي3 وقطع المشغالت الرقمية للنماذج 
وحقائب  واالغطية  والعلب  اللفافات  والبصرية,  السمعية 
النقالة  والهواتف  الذكية  والهواتف  الهواتف  وحامالت 
المشغالت  وقطع   3 بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط  وقطع 
الرقمية للنماذج السمعية والبصرية والكميرات وكميرات 
الفيديو, قطع واكسسوارات الهواتف والهواتف الذكية 
والهواتف النقالة وقطع التقاط بث الستاليت و ام بي 3 
والبصرية  السمعية  للنماذج  الرقمية  المشغالت  وقطع 
والكميرات وكميرات الفيديو, اطقم غير يدوية للهواتف, 
الصوت,  مكبرات  الراس,  سماعات  السلكية,  سماعات 
وشحن  لوصل  ادوات  الشواحن,  الراديو,  المايكروفونات, 
تخزين  وسائط  والمحمولة,  النقالة  االلكترونية  القطع 
التسجيل, سي دي, دي في  اقراص  الممغنطة,  البيانات 

دي, بطاقات النقود, القطع وقطع غيار لكل ما ذكر 

In Respect of: Optical apparatus and instruments; 
sunglasses, sports goggles, spectacles; cases, 
cords and chains for sunglasses, spectacles and 
sports goggles; containers for contact lenses; 
laptop bags (adapted for); bags and cases for 
personal digital assistants, electronic organisers, 
tablet computers and e-book devices; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer hardware; 
computer mouses; mats for use with a computer 
mouse; computer game programs; computer 
software; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; photographic 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones, mobile 
telephones, smart phones; satellite navigational 
devices; MP3 and other digital format audio and 
video players; fascias, cases, covers, carry bags 
and holders for telephones, smart phones, mobile 
telephones, satellite navigational devices, MP3 
and other digital format audio and video players, 
cameras and video cameras; parts and accessories 
for telephones, smart phones, mobile telephones, 
satellite navigational devices, MP3 and other digital 
format audio and video players, cameras and video 
cameras; hands free kits for telephones; wireless 
headsets; headphones; loudspeakers; microphones; 
radios; chargers; apparatus for connecting and 
charging portable and handheld digital electronic 
devices; magnetic data carriers, recording discs; 
CDs, DVDs; memory cards; parts and fittings for 
all the aforesaid goods 
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 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

Address for Services:   

 )41(

 Trade Mark No.: 24014العالمة التجارية رقم : 24014 

 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

والبضائع  منها  خليط  وكل  النفيسة  المعادن   : اجل  من 
المصنوعة من تلك المعادن او المطلية بها غير المصنفة في 
فئات اخرى، المجوهرات واالحجار الكريمة ، ادوات قياس الوقت 
الساعات,  احزمة  الساعات,  سيور  الساعات,  الدقيقة,  والزمن 

علب الساعات, القطع واالكسسورات المتعلقة بما ذكر 

In Respect of: Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, 
not included in other classes; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; 
watches, watch bands, watch straps, watch cases; 
and parts and accessories relating thereto 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

Address for Services:   

 )42(

 Trade Mark No.: 24015العالمة التجارية رقم : 24015 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 
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الكتف,  حقائب  اليد,  حقائب  الحقائب,   : اجل  من 
القطط, حقائب االدوات,  الزينة, حقائب  ادوات  حقائب 
الشاطئ,  حقائب  الرياضة,  حقائب  الظهر,  حقائب 
حقائب السباحة, حقائب الخصر, حقائب السفر, حقائب 
حافظات  النقود,  محافظ  الجيب,  محافظ  االمتعة, 
المفاتيح )جلدية(, المظالت, البراشوت, الجلود المدبوغة 

وتقليدها والمنتجات المصنوعة من هذه المواد 

In Respect of: Bags, handbags, shoulder bags, 
toiletry bags, kit bags, rucksacks, sports bags, 
beach bags, swing bags, hip bags, travel bags, 
luggage, wallets, purses, key cases (leather ware), 
umbrellas, parasols; leather and imitations of 
leather and goods made of these materials 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

Address for Services:   

 )43(

 Trade Mark No.: 24016العالمة التجارية رقم : 24016 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

باغطية  باليز  الرسمية,  غير  المالبس  المالبس,   : اجل  من 
راس, باليز مطبوعة, باليز بولو, باليز كم طويل وكم قصير, 
طويل,  كم  قمصان  الفضفاضة,  الشورتات  الشورتات, 
قبعات الرغبي, الباليز المطبوعة والمطرزة, الستر, السترات, 
الجينز,  البنطلونات,  الركض,  مالبس  بالسحاب,  القبعات 
مالبس الليل, كنزات الصوف, الفساتين, التنانير, القبعات, 
جاكيتات  المعاطف,  المخططة,  وغير  المخططة  الجاكيتات 
جاكيتات  جلدية,  جاكيتات  كوت,  ترنتش  للرياح,  مقاومة 
ماكسي,  العسكرية,  الحلل  شمعية,  جاكيتات  للكي,  قابلة 
جاكيتات  الكتان,  جاكيتات  الصيد,  جاكيتات  الجيليه, 
مقاومة للعواصف, جاكيتات الجنود, جاكيتات المتفجرات, 
السباحة,  اطقم  القفازات,  االوشحة,  الجوارب,  الطماقات, 
نسائية  ستر  قميصوالت  الداخلية,  المالبس  االحزمة, 
بوكسرات,  داخلية,  نسوية  سراويل  الصدريات,  قصيرة, 
سراويل داخلية, قمصان داخلية, مالبس ليلية, البيجامات, 
البسة القدم, الصنادل, احذية الشاطئ, احذية من القماش, 
االبواط, االحذية الجلدية, اغطية الراس, الطواقي والقبعات 

In Respect of: Clothing; casual clothing, hooded 
sweatshirts, printed T-shirts, polo shirts, short 
sleeved and long sleeved shirts, shorts, baggy 
shorts, long sleeved T-shirts, rugby tops, printed 
and embroidered sweatshirts, cardigans, sweaters, 
zip tops, joggers, trousers, jeans, knitwear, 
fleece pullovers, dresses, skirts, tops, lined and 
unlined jackets, coats, windcheater jackets, 
trench coats, leather jackets, flatiron jackets, wax 
jackets, military blazers, macs, gilets, hunting 
jackets, flax jackets, stormbreaker jackets, army 
jackets, bomber jackets, leggings, socks, scarves, 
gloves, swimwear, belts, underwear, camisoles, 
bras, knickers, boxer shorts, underpants, slips 
[undergarments], nightwear, pyjamas; footwear; 
sandals, beach shoes, canvas shoes, boots, shoes, 
leather shoes; headgear; hats, caps 
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 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

Address for Services:   

 )44(

 Trade Mark No.: 24017العالمة التجارية رقم : 24017 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

الدعاية  خدمات  والترويج,  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
من  او  بيانات محوسبة  قواعد  من خالل  المباشرة  والترويج 
بمواد  المتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات  االنترنت,  خالل 
القدم  والبسة  الراس  واغطية  والمالبس  والعطور  التجميل 
الجلدية  والبضائع  والمحافظ  االمتعة  وحقائب  والحقائب 
والمجوهرات  والمناشف  النسيج  ومنتجات  والمنسوجات 
النظر  وادوات  وقطعها  الوقت  قياس  وادوات  والساعات 
والعلب  والحقائب  الالبتوب  وحقائب  واكسسواراتها 
االلكترونية  والمنظمات  الشخصية  الرقمية  للمساعدات 
وادوات  االلكترونية  والمتصفحات  اللوحية  والكمبيوترات 
البيانات  معالجة  وادوات  الحاسبة  واالالت  النقود  عد 
الكمبيوتر  واكسسوارات  الكمبيوتر  واجهزة  والكمبيوترات 
وبرامج العاب الكمبيوتر واجهزة تسجيل ونقل واعادة انتاج 
الصوت والصورة برامج الكمبيوتر واجهزة وادوات التصوير 
التقاط  وقطع  االتصاالت  ومعدات  واجهزة  الفوتوغرافي 
للنماذج  الرقمية  المشغالت  وقطع  وام بي3  الستاليت  بث 
السمعية والبصرية واللفافات والعلب واالغطية والحقائب 
النقالة  والهواتف  الذكية  والهواتف  للهواتف  والحامالت 
المشغالت  وقطع   3 بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط  وقطع 
وكميرات  والكميرات  والبصرية  السمعية  للنماذج  الرقمية 
الذكية  والهواتف  الهواتف  واكسسوارات  وقطع  الفيديو 
 3 بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط  وقطع  النقالة  والهواتف 

وقطع المشغالت الرقمية للنماذج السمعية والبصرية

In Respect of: Advertising and promotion services; 
all the aforesaid services also provided online from 
a computer database or the Internet; retail services 
in connection with the sale of cosmetics, perfumery, 
clothing, headgear, footwear, bags and luggage, 
wallets, leather goods, textile and textile goods, 
towels, jewellery, clocks, watches and parts for 
watches, eyewear and related accessories, laptop 
bags (adapted for), bags and cases for personal 
digital assistants, electronic organisers, tablet 
computers and e-book devices, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers, computer hardware, computer 
accessories, computer software, computer game 
programs, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, photographic 
apparatus and instruments, telecommunications 
apparatus and instruments, satellite navigational 
devices, MP3 and other digital format audio and 
video players, fascias, cases, covers, carry bags 
and holders and other parts and accessories for 
telephones, smart phones, mobile telephones, 
satellite navigational devices, MP3 and other 
digital format audio and video players, 
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للهواتف  الفيديو واطقم غير يدوية  والكميرات وكميرات 
الصوت  ومكبرات  الراس  وسماعات  السلكية  وسماعات 
والشواحن وادوات لوصل وشحن  والراديو  والمايكروفونات 
تخزين  ووسائط  والمحمولة  النقالة  االلكترونية  القطع 
دي  و  دي  سي  و  التسجيل  واقراص  الممغنطة  البيانات 
المكتبية  والمعدات  والقرطاسية  النقود  وبطاقات  دي  في 
والمطبوعات لتمكين المستهلكين من معاينة وشراء تلك 
او من خالل كتالوجات  بالتجزئة  البيع  البضائع من محالت 
الشراء المرسلة بالبريد او من خالل الهواتف او من خالل اي 
وسيلة اتصال اخرى, او من خالل موقع انترنت للشراء, توفير 
النصح والمعلومات للزبائن او للزبائن المتوقعين الختيار مواد 
القدم  والبسة  الراس  واغطية  والمالبس  والعطور  التجميل 
الجلدية  والبضائع  والمحافظ  االمتعة  وحقائب  والحقائب 
والمجوهرات  والمناشف  النسيج  ومنتجات  والمنسوجات 
النظر  وادوات  وقطعها  الوقت  قياس  وادوات  والساعات 
والعلب  والحقائب  الالبتوب  وحقائب  واكسسواراتها 
االلكترونية  والمنظمات  الشخصية  الرقمية  للمساعدات 
وادوات  االلكترونية  والمتصفحات  اللوحية  والكمبيوترات 
البيانات  معالجة  وادوات  الحاسبة  واالالت  النقود  عد 
الكمبيوتر  واكسسوارات  الكمبيوتر  واجهزة  والكمبيوترات 
وبرامج العاب الكمبيوتر واجهزة تسجيل ونقل واعادة انتاج 
الصوت والصورة برامج الكمبيوتر واجهزة وادوات التصوير 
التقاط  وقطع  االتصاالت  ومعدات  واجهزة  الفوتوغرافي 
للنماذج  الرقمية  المشغالت  وقطع  وام بي3  الستاليت  بث 
السمعية والبصرية واللفافات والعلب واالغطية والحقائب 
النقالة  والهواتف  الذكية  والهواتف  للهواتف  والحامالت 
المشغالت  وقطع   3 بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط  وقطع 
وكميرات  والكميرات  والبصرية  السمعية  للنماذج  الرقمية 
الذكية  والهواتف  الهواتف  واكسسوارات  وقطع  الفيديو 
 3 بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط  وقطع  النقالة  والهواتف 
والبصرية  السمعية  للنماذج  الرقمية  المشغالت  وقطع 
للهواتف  الفيديو واطقم غير يدوية  والكميرات وكميرات 
الصوت  ومكبرات  الراس  وسماعات  السلكية  وسماعات 
والشواحن وادوات لوصل وشحن  والراديو  والمايكروفونات 
تخزين  ووسائط  والمحمولة  النقالة  االلكترونية  القطع 
دي  و  دي  سي  و  التسجيل  واقراص  الممغنطة  البيانات 
المكتبية  والمعدات  والقرطاسية  النقود  وبطاقات  دي  في 

والمطبوعات 

cameras and video cameras, hands free kits 
for telephones, wireless headsets, headphones, 
loudspeakers, microphones, radios, chargers, 
apparatus for connecting and charging portable 
and handheld digital electronic devices, magnetic 
data carriers, recording discs, CDs, DVDs, 
memory cards, stationery, office requisites, printed 
publications; enabling customers to conveniently 
view and purchase these goods from a retail store, 
a general merchandise catalogue by mail order, 
telephone, or other means of telecommunication, 
or from a general merchandise Internet website; 
the provision of advice and information to 
customers and potential customers in the selection 
of cosmetics, perfumery, clothing, headgear, 
footwear, bags and luggage, wallets, leather 
goods, textile and textile goods, towels, jewellery, 
clocks, watches and parts for watches, eyewear 
and related accessories, laptop bags (adapted for), 
bags and cases for personal digital assistants, 
electronic organisers, tablet computers and e-book 
devices, cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers, computer 
hardware, computer accessories, computer 
software, computer game programs, apparatus 
for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, photographic apparatus and 
instruments, telecommunications apparatus and 
instruments, satellite navigational devices, MP3 
and other digital format audio and video players, 
fascias, cases, covers, carry bags and holders and 
other parts and accessories for telephones, smart 
phones, mobile telephones, satellite navigational 
devices, MP3 and other digital format audio 
and video players, cameras and video cameras, 
hands free kits for telephones, wireless headsets, 
headphones, loudspeakers, microphones, radios, 
chargers, apparatus for connecting and charging 
portable and handheld digital electronic devices, 
magnetic data carriers, recording discs, CDs, 
DVDs, memory cards, stationery, office requisites, 
printed publications 
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 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

Address for Services:   

 )45(

 Trade Mark No.: 24018العالمة التجارية رقم : 24018 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

االقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات  المالبس, 
والزيوت  العطرية  والمواد  العطور  الصابون,  والكشط, 
العطرية, رذاذ الجسم, مغسالت الجسم, سبريه الجسم, 
االستحمام,  جل  االستحمام,  فقاعات  الجسم,  غسول 
االساس,  الزيوت  الشفاه,  بلسم  الشفاه,  ملمعات 
بالشعر  العناية  منتجات  التجميل,  مستحضرات 
تنظيف  مستحضرات  الشعر,  غسول  والجلد,  والجسم 
روائح  الشخصي,  لالستعمال  الروائح  مزيالت  األسنان, 
مستحضرات  الحالقة,  بعد  ما  الكولونيا,  للعرق,  مزيلة 

تعطير الجو 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumes; perfumery, body mist, body wash, body 
spray, body lotions, bubble bath, shower gel, lip 
gloss, lip balm, essential oils, cosmetics, products 
for the hair, body and skin; hair lotions; dentifrices; 
deodorants for personal use; antiperspirant 
deodorant, cologne, aftershaves; air perfuming 
preparations 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
 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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 )46(

 Trade Mark No.: 24019العالمة التجارية رقم : 24019 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

من اجل : االدوات واالجهزة البصرية, النظارات الشمسية, 
وخيطان  وسالسل  علب  النظارات,  الرياضية,  النظارات 
الرياضية,  وللنظارات  وللنظارات  الشمسية  للنظارات 
علب للعدسات الالصقة, حقائب الالبتوب, حقائب وعلب 
للمساعدات الرقمية الشخصية, المنظمات االلكترونية, 
اللوحية والمتصفحات االلكترونية, ادوات  الكمبيوترات 
البيانات  معالجة  ادوات  الحاسبة,  االالت  النقد,  عد 
الكمبيوتر,  فأرة  الكمبيوتر,  اجهزة  والكمبيوترات, 
برامج  الكمبيوتر,  العاب  برامج  الكمبيوتر,  فأرة  لبدات 
الصوت  انتاج  واعادة  ونقل  تسجيل  اجهزة  الكمبيوتر, 
الفوتوغرافي, اجهزة  التصوير  وادوات  والصورة, اجهزة 
النقالة,  الهواتف  الهواتف,  االتصاالت,  ومعدات 
بي3  ام  الستاليت,  بث  التقاط  قطع  الذكية,  الهواتف 
والبصرية,  السمعية  للنماذج  الرقمية  المشغالت  وقطع 
الهواتف  وحامالت  وحقائب  واالغطية  والعلب  اللفافات 
بث  التقاط  وقطع  النقالة  والهواتف  الذكية  والهواتف 
الستاليت و ام بي 3 وقطع المشغالت الرقمية للنماذج 
الفيديو,  وكميرات  والكميرات  والبصرية  السمعية 
الذكية  والهواتف  الهواتف  واكسسوارات  قطع 
بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط  النقالة وقطع  والهواتف 
3 وقطع المشغالت الرقمية للنماذج السمعية والبصرية 
يدوية  غير  اطقم  الفيديو,  وكميرات  والكميرات 
مكبرات  الراس,  سماعات  السلكية,  سماعات  للهواتف, 
ادوات  الشواحن,  الراديو,  المايكروفونات,  الصوت, 
والمحمولة,  النقالة  االلكترونية  القطع  وشحن  لوصل 
التسجيل,  اقراص  الممغنطة,  البيانات  تخزين  وسائط 
سي دي, دي في دي, بطاقات النقود, القطع وقطع غيار 

لكل ما ذكر 

In Respect of: Optical apparatus and instruments; 
sunglasses, sports goggles, spectacles; cases, 
cords and chains for sunglasses, spectacles and 
sports goggles; containers for contact lenses; 
laptop bags (adapted for); bags and cases for 
personal digital assistants, electronic organisers, 
tablet computers and e-book devices; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer hardware; 
computer mouses; mats for use with a computer 
mouse; computer game programs; computer 
software; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; photographic 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones, mobile 
telephones, smart phones; satellite navigational 
devices; MP3 and other digital format audio and 
video players; fascias, cases, covers, carry bags 
and holders for telephones, smart phones, mobile 
telephones, satellite navigational devices, MP3 
and other digital format audio and video players, 
cameras and video cameras; parts and accessories 
for telephones, smart phones, mobile telephones, 
satellite navigational devices, MP3 and other digital 
format audio and video players, cameras and video 
cameras; hands free kits for telephones; wireless 
headsets; headphones; loudspeakers; microphones; 
radios; chargers; apparatus for connecting and 
charging portable and handheld digital electronic 
devices; magnetic data carriers, recording discs; 
CDs, DVDs; memory cards; parts and fittings for 
all the aforesaid goods 
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 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

 )47(

 Trade Mark No.: 24020العالمة التجارية رقم : 24020 

 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

من اجل : المعادن النفيسة وكل خليط منها والبضائع 
المصنوعة من تلك المعادن او المطلية بها غير المصنفة 
ادوات   ، الكريمة  واالحجار  المجوهرات  اخرى،  فئات  في 
قياس الوقت والزمن الدقيقة, الساعات, سيور الساعات, 
واالكسسورات  القطع  الساعات,  علب  الساعات,  احزمة 

المتعلقة بما ذكر 

In Respect of: Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, 
not included in other classes; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; 
watches, watch bands, watch straps, watch cases; 
and parts and accessories relating thereto 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
 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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 )48(

 Trade Mark No.: 24021العالمة التجارية رقم : 24021 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

الكتف,  حقائب  اليد,  حقائب  الحقائب,   : اجل  من 
القطط, حقائب االدوات,  الزينة, حقائب  ادوات  حقائب 
الشاطئ,  حقائب  الرياضة,  حقائب  الظهر,  حقائب 
حقائب السباحة, حقائب الخصر, حقائب السفر, حقائب 
حافظات  النقود,  محافظ  الجيب,  محافظ  االمتعة, 
المفاتيح )جلدية(, المظالت, البراشوت, الجلود المدبوغة 

وتقليدها والمنتجات المصنوعة من هذه المواد 

In Respect of: Bags, handbags, shoulder bags, 
toiletry bags, kit bags, rucksacks, sports bags, 
beach bags, swing bags, hip bags, travel bags, 
luggage, wallets, purses, key cases (leather ware), 
umbrellas, parasols; leather and imitations of 
leather and goods made of these materials 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

 )49(

 Trade Mark No.: 24022العالمة التجارية رقم : 24022 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 
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من اجل : المالبس, المالبس غير الرسمية, باليز باغطية 
وكم  طويل  كم  باليز  بولو,  باليز  مطبوعة,  باليز  راس, 
كم  قمصان  الفضفاضة,  الشورتات  الشورتات,  قصير, 
طويل, قبعات الرغبي, الباليز المطبوعة والمطرزة, الستر, 
السترات, القبعات بالسحاب, مالبس الركض, البنطلونات, 
الجينز, مالبس الليل, كنزات الصوف, الفساتين, التنانير, 
القبعات, الجاكيتات المخططة وغير المخططة, المعاطف, 
جاكيتات  كوت,  ترنتش  للرياح,  مقاومة  جاكيتات 
الحلل  شمعية,  جاكيتات  للكي,  قابلة  جاكيتات  جلدية, 
العسكرية, ماكسي, الجيليه, جاكيتات الصيد, جاكيتات 
الجنود,  جاكيتات  للعواصف,  مقاومة  جاكيتات  الكتان, 
االوشحة,  الجوارب,  الطماقات,  المتفجرات,  جاكيتات 
الداخلية,  المالبس  االحزمة,  السباحة,  اطقم  القفازات, 
سراويل  الصدريات,  قصيرة,  نسائية  ستر  قميصوالت 
قمصان  داخلية,  سراويل  بوكسرات,  داخلية,  نسوية 
داخلية, مالبس ليلية, البيجامات, البسة القدم, الصنادل, 
االحذية  االبواط,  القماش,  من  احذية  الشاطئ,  احذية 

الجلدية, اغطية الراس, الطواقي والقبعات 

In Respect of: Clothing; casual clothing, hooded 
sweatshirts, printed T-shirts, polo shirts, short 
sleeved and long sleeved shirts, shorts, baggy 
shorts, long sleeved T-shirts, rugby tops, printed 
and embroidered sweatshirts, cardigans, sweaters, 
zip tops, joggers, trousers, jeans, knitwear, 
fleece pullovers, dresses, skirts, tops, lined and 
unlined jackets, coats, windcheater jackets, 
trench coats, leather jackets, flatiron jackets, wax 
jackets, military blazers, macs, gilets, hunting 
jackets, flax jackets, stormbreaker jackets, army 
jackets, bomber jackets, leggings, socks, scarves, 
gloves, swimwear, belts, underwear, camisoles, 
bras, knickers, boxer shorts, underpants, slips 
[undergarments], nightwear, pyjamas; footwear; 
sandals, beach shoes, canvas shoes, boots, shoes, 
leather shoes; headgear; hats, caps 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

 )50(

 Trade Mark No.: 24023العالمة التجارية رقم : 24023 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 
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الدعاية  خدمات  والترويج,  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
والترويج المباشرة من خالل قواعد بيانات محوسبة او من 
بمواد  المتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات  االنترنت,  خالل 
التجميل والعطور والمالبس واغطية الراس والبسة القدم 
والحقائب وحقائب االمتعة والمحافظ والبضائع الجلدية 
والمنسوجات ومنتجات النسيج والمناشف والمجوهرات 
النظر  وادوات  وقطعها  الوقت  قياس  وادوات  والساعات 
والعلب  والحقائب  الالبتوب  وحقائب  واكسسواراتها 
االلكترونية  والمنظمات  الشخصية  الرقمية  للمساعدات 
والكمبيوترات اللوحية والمتصفحات االلكترونية وادوات 
البيانات  معالجة  وادوات  الحاسبة  واالالت  النقود  عد 
والكمبيوترات واجهزة الكمبيوتر واكسسوارات الكمبيوتر 
واعادة  ونقل  تسجيل  واجهزة  الكمبيوتر  العاب  وبرامج 
وادوات  الكمبيوتر واجهزة  برامج  والصورة  الصوت  انتاج 
التصوير الفوتوغرافي واجهزة ومعدات االتصاالت وقطع 
التقاط بث الستاليت وام بي3 وقطع المشغالت الرقمية 
للنماذج السمعية والبصرية واللفافات والعلب واالغطية 
الذكية  والهواتف  للهواتف  والحامالت  والحقائب 
بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط  وقطع  النقالة  والهواتف 
3 وقطع المشغالت الرقمية للنماذج السمعية والبصرية 
واكسسوارات  وقطع  الفيديو  وكميرات  والكميرات 
وقطع  النقالة  والهواتف  الذكية  والهواتف  الهواتف 
التقاط بث الستاليت و ام بي 3 وقطع المشغالت الرقمية 
للنماذج السمعية والبصرية والكميرات وكميرات الفيديو 
واطقم غير يدوية للهواتف وسماعات السلكية وسماعات 
والراديو  والمايكروفونات  الصوت  ومكبرات  الراس 
االلكترونية  القطع  وشحن  لوصل  وادوات  والشواحن 
الممغنطة  البيانات  تخزين  ووسائط  والمحمولة  النقالة 
وبطاقات  دي  في  دي  و  دي  سي  و  التسجيل  واقراص 
والمطبوعات  المكتبية  والمعدات  والقرطاسية  النقود 
البضائع  تلك  وشراء  معاينة  من  المستهلكين  لتمكين 
من محالت البيع بالتجزئة او من خالل كتالوجات الشراء 
اي  خالل  من  او  الهواتف  خالل  من  او  بالبريد  المرسلة 
للشراء,  انترنت  موقع  خالل  من  او  اخرى,  اتصال  وسيلة 
توفير النصح والمعلومات للزبائن او للزبائن المتوقعين 
القدم  التجميل والعطور والمالبس والبسة  الختيار مواد 
والحقائب وحقائب االمتعة والمحافظ والبضائع الجلدية 
والمنسوجات ومنتجات النسيج والمناشف والمجوهرات 
النظر  وادوات  وقطعها  الوقت  قياس  وادوات  والساعات 
والعلب  والحقائب  الالبتوب  وحقائب  واكسسواراتها 

للمساعدات الرقمية الشخصية والمنظمات االلكترونية

In Respect of: Advertising and promotion services; 
all the aforesaid services also provided online from 
a computer database or the Internet; retail services 
in connection with the sale of cosmetics, perfumery, 
clothing, headgear, footwear, bags and luggage, 
wallets, leather goods, textile and textile goods, 
towels, jewellery, clocks, watches and parts for 
watches, eyewear and related accessories, laptop 
bags (adapted for), bags and cases for personal 
digital assistants, electronic organisers, tablet 
computers and e-book devices, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers, computer hardware, computer 
accessories, computer software, computer game 
programs, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, photographic 
apparatus and instruments, telecommunications 
apparatus and instruments, satellite navigational 
devices, MP3 and other digital format audio and 
video players, fascias, cases, covers, carry bags 
and holders and other parts and accessories for 
telephones, smart phones, mobile telephones, 
satellite navigational devices, MP3 and other digital 
format audio and video players, cameras and video 
cameras, hands free kits for telephones, wireless 
headsets, headphones, loudspeakers, microphones, 
radios, chargers, apparatus for connecting and 
charging portable and handheld digital electronic 
devices, magnetic data carriers, recording 
discs, CDs, DVDs, memory cards, stationery, 
office requisites, printed publications; enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
goods from a retail store, a general merchandise 
catalogue by mail order, telephone, or other 
means of telecommunication, or from a general 
merchandise Internet website; the provision of 
advice and information to customers and potential 
customers in the selection of cosmetics, perfumery, 
clothing, headgear, footwear, bags and luggage, 
wallets, leather goods, textile and textile goods, 
towels, jewellery, clocks, watches and parts for 
watches, eyewear and related accessories, laptop 
bags (adapted for), bags and cases for personal 
digital assistants, electronic organisers, 
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والكمبيوترات اللوحية والمتصفحات االلكترونية وادوات 
البيانات  معالجة  وادوات  الحاسبة  واالالت  النقود  عد 
والكمبيوترات واجهزة الكمبيوتر واكسسوارات الكمبيوتر 
واعادة  ونقل  تسجيل  واجهزة  الكمبيوتر  العاب  وبرامج 
وادوات  واجهزة  الكمبيوتر  برامج  والصورة  الصوت  انتاج 
التصوير الفوتوغرافي واجهزة ومعدات االتصاالت وقطع 
التقاط بث الستاليت وام بي3 وقطع المشغالت الرقمية 
واالغطية  والعلب  واللفافات  والبصرية  السمعية  للنماذج 
الذكية  والهواتف  للهواتف  والحامالت  والحقائب 
بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط  وقطع  النقالة  والهواتف 
3 وقطع المشغالت الرقمية للنماذج السمعية والبصرية 
واكسسوارات  وقطع  الفيديو  وكميرات  والكميرات 
وقطع  النقالة  والهواتف  الذكية  والهواتف  الهواتف 
التقاط بث الستاليت و ام بي 3 وقطع المشغالت الرقمية 
للنماذج السمعية والبصرية والكميرات وكميرات الفيديو 
واطقم غير يدوية للهواتف وسماعات السلكية وسماعات 
والراديو  والمايكروفونات  الصوت  ومكبرات  الراس 
االلكترونية  القطع  وشحن  لوصل  وادوات  والشواحن 
الممغنطة  البيانات  تخزين  ووسائط  والمحمولة  النقالة 
وبطاقات  دي  في  دي  و  دي  سي  و  التسجيل  واقراص 

النقود والقرطاسية والمعدات المكتبية والمطبوعات 

tablet computers and e-book devices, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers, computer hardware, computer 
accessories, computer software, computer game 
programs, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, photographic 
apparatus and instruments, telecommunications 
apparatus and instruments, satellite navigational 
devices, MP3 and other digital format audio and 
video players, fascias, cases, covers, carry bags 
and holders and other parts and accessories for 
telephones, smart phones, mobile telephones, 
satellite navigational devices, MP3 and other digital 
format audio and video players, cameras and video 
cameras, hands free kits for telephones, wireless 
headsets, headphones, loudspeakers, microphones, 
radios, chargers, apparatus for connecting and 
charging portable and handheld digital electronic 
devices, magnetic data carriers, recording discs, 
CDs, DVDs, memory cards, stationery, office 
requisites, printed publications 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

 )51(

 Trade Mark No.: 24024العالمة التجارية رقم : 24024 

 In Class: 3في الصنف : 3 
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 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

االقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات  المالبس, 
والزيوت  العطرية  والمواد  العطور  الصابون,  والكشط, 
العطرية, رذاذ الجسم, مغسالت الجسم, سبريه الجسم, 
االستحمام,  جل  االستحمام,  فقاعات  الجسم,  غسول 
االساس,  الزيوت  الشفاه,  بلسم  الشفاه,  ملمعات 
بالشعر  العناية  منتجات  التجميل,  مستحضرات 
تنظيف  مستحضرات  الشعر,  غسول  والجلد,  والجسم 
روائح  الشخصي,  لالستعمال  الروائح  مزيالت  األسنان, 
مستحضرات  الحالقة,  بعد  ما  الكولونيا,  للعرق,  مزيلة 

تعطير الجو 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumes; perfumery, body mist, body wash, body 
spray, body lotions, bubble bath, shower gel, lip 
gloss, lip balm, essential oils, cosmetics, products 
for the hair, body and skin; hair lotions; dentifrices; 
deodorants for personal use; antiperspirant 
deodorant, cologne, aftershaves; air perfuming 
preparations 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

 )52(

 Trade Mark No.: 24025العالمة التجارية رقم : 24025 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 
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من اجل : االدوات واالجهزة البصرية, النظارات الشمسية, 
وخيطان  علب وسالسل  النظارات,  الرياضية,  النظارات 
الرياضية,  وللنظارات  وللنظارات  الشمسية  للنظارات 
علب للعدسات الالصقة, حقائب الالبتوب, حقائب وعلب 
للمساعدات الرقمية الشخصية, المنظمات االلكترونية, 
الكمبيوترات اللوحية والمتصفحات االلكترونية, ادوات 
البيانات  معالجة  ادوات  الحاسبة,  االالت  النقد,  عد 
الكمبيوتر,  فأرة  الكمبيوتر,  اجهزة  والكمبيوترات, 
برامج  الكمبيوتر,  العاب  برامج  الكمبيوتر,  فأرة  لبدات 
الكمبيوتر, اجهزة تسجيل ونقل واعادة انتاج الصوت 
والصورة, اجهزة وادوات التصوير الفوتوغرافي, اجهزة 
النقالة,  الهواتف  الهواتف,  االتصاالت,  ومعدات 
ام بي3  الستاليت,  بث  التقاط  الذكية, قطع  الهواتف 
وقطع المشغالت الرقمية للنماذج السمعية والبصرية, 
اللفافات والعلب واالغطية وحقائب وحامالت الهواتف 
والهواتف الذكية والهواتف النقالة وقطع التقاط بث 
الستاليت و ام بي 3 وقطع المشغالت الرقمية للنماذج 
الفيديو,  وكميرات  والكميرات  والبصرية  السمعية 
الذكية  والهواتف  الهواتف  واكسسوارات  قطع 
والهواتف النقالة وقطع التقاط بث الستاليت و ام بي 
3 وقطع المشغالت الرقمية للنماذج السمعية والبصرية 
يدوية  غير  اطقم  الفيديو,  وكميرات  والكميرات 
للهواتف, سماعات السلكية, سماعات الراس, مكبرات 
ادوات  الشواحن,  الراديو,  المايكروفونات,  الصوت, 
والمحمولة,  النقالة  االلكترونية  القطع  وشحن  لوصل 
البيانات الممغنطة, اقراص التسجيل,  وسائط تخزين 
سي دي, دي في دي, بطاقات النقود, القطع وقطع غيار 

لكل ما ذكر 

In Respect of: Optical apparatus and instruments; 
sunglasses, sports goggles, spectacles; cases, 
cords and chains for sunglasses, spectacles and 
sports goggles; containers for contact lenses; 
laptop bags (adapted for); bags and cases for 
personal digital assistants, electronic organisers, 
tablet computers and e-book devices; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer hardware; 
computer mouses; mats for use with a computer 
mouse; computer game programs; computer 
software; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; photographic 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones, mobile 
telephones, smart phones; satellite navigational 
devices; MP3 and other digital format audio and 
video players; fascias, cases, covers, carry bags 
and holders for telephones, smart phones, mobile 
telephones, satellite navigational devices, MP3 
and other digital format audio and video players, 
cameras and video cameras; parts and accessories 
for telephones, smart phones, mobile telephones, 
satellite navigational devices, MP3 and other digital 
format audio and video players, cameras and video 
cameras; hands free kits for telephones; wireless 
headsets; headphones; loudspeakers; microphones; 
radios; chargers; apparatus for connecting and 
charging portable and handheld digital electronic 
devices; magnetic data carriers, recording discs; 
CDs, DVDs; memory cards; parts and fittings for 
all the aforesaid goods 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
 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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 )53(

 Trade Mark No.: 24026العالمة التجارية رقم : 24026 

 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

من اجل : المعادن النفيسة وكل خليط منها والبضائع 
المصنوعة من تلك المعادن او المطلية بها غير المصنفة 
ادوات   ، الكريمة  واالحجار  المجوهرات  اخرى،  فئات  في 
قياس الوقت والزمن الدقيقة, الساعات, سيور الساعات, 
واالكسسورات  القطع  الساعات,  علب  الساعات,  احزمة 

المتعلقة بما ذكر 

In Respect of: Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, 
not included in other classes; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; 
watches, watch bands, watch straps, watch cases; 
and parts and accessories relating thereto 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

 )54(

 Trade Mark No.: 24027العالمة التجارية رقم : 24027 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 
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الكتف,  حقائب  اليد,  حقائب  الحقائب,   : اجل  من 
القطط, حقائب االدوات,  الزينة, حقائب  ادوات  حقائب 
الشاطئ,  حقائب  الرياضة,  حقائب  الظهر,  حقائب 
حقائب السباحة, حقائب الخصر, حقائب السفر, حقائب 
حافظات  النقود,  محافظ  الجيب,  محافظ  االمتعة, 
المفاتيح )جلدية(, المظالت, البراشوت, الجلود المدبوغة 

وتقليدها والمنتجات المصنوعة من هذه المواد 

In Respect of: Bags, handbags, shoulder bags, 
toiletry bags, kit bags, rucksacks, sports bags, 
beach bags, swing bags, hip bags, travel bags, 
luggage, wallets, purses, key cases (leather ware), 
umbrellas, parasols; leather and imitations of 
leather and goods made of these materials 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

 )55(

 Trade Mark No.: 24028العالمة التجارية رقم : 24028 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

من اجل : المالبس, المالبس غير الرسمية, باليز باغطية 
وكم  طويل  كم  باليز  بولو,  باليز  مطبوعة,  باليز  راس, 
قمصان  الفضفاضة,  الشورتات  الشورتات,  قصير, 
والمطرزة,  المطبوعة  الباليز  الرغبي,  قبعات  طويل,  كم 
الركض,  مالبس  بالسحاب,  القبعات  السترات,  الستر, 
الصوف,  كنزات  الليل,  مالبس  الجينز,  البنطلونات, 
الفساتين, التنانير, القبعات, الجاكيتات المخططة وغير 
للرياح, ترنتش  المعاطف, جاكيتات مقاومة  المخططة, 

كوت, جاكيتات جلدية, جاكيتات قابلة للكي,

In Respect of: Clothing; casual clothing, hooded 
sweatshirts, printed T-shirts, polo shirts, short 
sleeved and long sleeved shirts, shorts, baggy 
shorts, long sleeved T-shirts, rugby tops, printed 
and embroidered sweatshirts, cardigans, sweaters, 
zip tops, joggers, trousers, jeans, knitwear, fleece 
pullovers, dresses, skirts, tops, lined and unlined 
jackets, coats, windcheater jackets, trench coats, 
leather jackets, flatiron jackets, wax jackets, 
military blazers, macs, gilets,
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الجيليه,  جاكيتات شمعية, الحلل العسكرية, ماكسي, 
مقاومة  جاكيتات  الكتان,  جاكيتات  الصيد,  جاكيتات 
المتفجرات,  جاكيتات  الجنود,  جاكيتات  للعواصف, 
الطماقات, الجوارب, االوشحة, القفازات, اطقم السباحة, 
نسائية  ستر  قميصوالت  الداخلية,  المالبس  االحزمة, 
قصيرة, الصدريات, سراويل نسوية داخلية, بوكسرات, 
ليلية,  مالبس  داخلية,  قمصان  داخلية,  سراويل 
الشاطئ,  احذية  الصنادل,  القدم,  البسة  البيجامات, 
اغطية  الجلدية,  االحذية  االبواط,  القماش,  من  احذية 

الراس, الطواقي والقبعات 

hunting jackets, flax jackets, stormbreaker jackets, 
army jackets, bomber jackets, leggings, socks, 
scarves, gloves, swimwear, belts, underwear, 
camisoles, bras, knickers, boxer shorts, underpants, 
slips [undergarments], nightwear, pyjamas; 
footwear; sandals, beach shoes, canvas shoes, 
boots, shoes, leather shoes; headgear; hats, caps 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

 )56(

 Trade Mark No.: 24029العالمة التجارية رقم : 24029 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 

الدعاية  خدمات  والترويج,  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
والترويج المباشرة من خالل قواعد بيانات محوسبة او من 
بمواد  المتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات  االنترنت,  خالل 
التجميل والعطور والمالبس واغطية الراس والبسة القدم 
والحقائب وحقائب االمتعة والمحافظ والبضائع الجلدية 
والمنسوجات ومنتجات النسيج والمناشف والمجوهرات 
والساعات وادوات قياس الوقت وقطعها وادوات النظر 

واكسسواراتها وحقائب الالبتوب

In Respect of: Advertising and promotion services; 
all the aforesaid services also provided online 
from a computer database or the Internet; retail 
services in connection with the sale of cosmetics, 
perfumery, clothing, headgear, footwear, bags and 
luggage, wallets, leather goods, textile and textile 
goods, towels, jewellery, clocks, watches and parts 
for watches, eyewear and related accessories, 
laptop bags
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الشخصية  الرقمية  للمساعدات  والعلب  والحقائب 
اللوحية  والكمبيوترات  االلكترونية  والمنظمات 
واالالت  النقود  عد  وادوات  االلكترونية  والمتصفحات 
الحاسبة وادوات معالجة البيانات والكمبيوترات واجهزة 
العاب  وبرامج  الكمبيوتر  واكسسوارات  الكمبيوتر 
الصوت  انتاج  واعادة  ونقل  تسجيل  واجهزة  الكمبيوتر 
التصوير  وادوات  واجهزة  الكمبيوتر  برامج  والصورة 
التقاط  وقطع  االتصاالت  ومعدات  واجهزة  الفوتوغرافي 
بث الستاليت وام بي3 وقطع المشغالت الرقمية للنماذج 
السمعية والبصرية واللفافات والعلب واالغطية والحقائب 
والحامالت للهواتف والهواتف الذكية والهواتف النقالة 
وقطع التقاط بث الستاليت و ام بي 3 وقطع المشغالت 
الرقمية للنماذج السمعية والبصرية والكميرات وكميرات 
الفيديو وقطع واكسسوارات الهواتف والهواتف الذكية 
بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط  وقطع  النقالة  والهواتف 
3 وقطع المشغالت الرقمية للنماذج السمعية والبصرية 
والكميرات وكميرات الفيديو واطقم غير يدوية للهواتف 
الصوت  ومكبرات  الراس  وسماعات  السلكية  وسماعات 
لوصل  وادوات  والشواحن  والراديو  والمايكروفونات 
ووسائط  والمحمولة  النقالة  االلكترونية  القطع  وشحن 
تخزين البيانات الممغنطة واقراص التسجيل و سي دي 
والمعدات  والقرطاسية  النقود  وبطاقات  دي  في  دي  و 
المكتبية والمطبوعات لتمكين المستهلكين من معاينة 
وشراء تلك البضائع من محالت البيع بالتجزئة او من خالل 
كتالوجات الشراء المرسلة بالبريد او من خالل الهواتف او 
من خالل اي وسيلة اتصال اخرى, او من خالل موقع انترنت 
للزبائن  او  للزبائن  والمعلومات  النصح  توفير  للشراء, 
والمالبس  والعطور  التجميل  مواد  الختيار  المتوقعين 
واغطية الراس والبسة القدم والحقائب وحقائب االمتعة 
ومنتجات  والمنسوجات  الجلدية  والبضائع  والمحافظ 
وادوات  والساعات  والمجوهرات  والمناشف  النسيج 
واكسسواراتها  النظر  وادوات  وقطعها  الوقت  قياس 
وحقائب الالبتوب والحقائب والعلب للمساعدات الرقمية 
والكمبيوترات  االلكترونية  والمنظمات  الشخصية 
النقود  عد  وادوات  االلكترونية  والمتصفحات  اللوحية 
والكمبيوترات  البيانات  معالجة  وادوات  الحاسبة  واالالت 
واجهزة الكمبيوتر واكسسوارات الكمبيوتر وبرامج العاب 
الصوت  انتاج  واعادة  ونقل  تسجيل  واجهزة  الكمبيوتر 

والصورة برامج الكمبيوتر

(adapted for), bags and cases for personal 
digital assistants, electronic organisers, tablet 
computers and e-book devices, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers, computer hardware, computer 
accessories, computer software, computer game 
programs, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, photographic 
apparatus and instruments, telecommunications 
apparatus and instruments, satellite navigational 
devices, MP3 and other digital format audio and 
video players, fascias, cases, covers, carry bags 
and holders and other parts and accessories for 
telephones, smart phones, mobile telephones, 
satellite navigational devices, MP3 and other digital 
format audio and video players, cameras and video 
cameras, hands free kits for telephones, wireless 
headsets, headphones, loudspeakers, microphones, 
radios, chargers, apparatus for connecting and 
charging portable and handheld digital electronic 
devices, magnetic data carriers, recording 
discs, CDs, DVDs, memory cards, stationery, 
office requisites, printed publications; enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
goods from a retail store, a general merchandise 
catalogue by mail order, telephone, or other 
means of telecommunication, or from a general 
merchandise Internet website; the provision of 
advice and information to customers and potential 
customers in the selection of cosmetics, perfumery, 
clothing, headgear, footwear, bags and luggage, 
wallets, leather goods, textile and textile goods, 
towels, jewellery, clocks, watches and parts for 
watches, eyewear and related accessories, laptop 
bags (adapted for), bags and cases for personal 
digital assistants, electronic organisers, tablet 
computers and e-book devices, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers, computer hardware, computer 
accessories, computer software, computer game 
programs, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images,
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واجهزة  الفوتوغرافي  التصوير  وادوات  واجهزة 
ومعدات االتصاالت وقطع التقاط بث الستاليت وام 
السمعية  للنماذج  الرقمية  المشغالت  وقطع  بي3 
والحقائب  واالغطية  والعلب  واللفافات  والبصرية 
والهواتف  الذكية  والهواتف  للهواتف  والحامالت 
النقالة وقطع التقاط بث الستاليت و ام بي 3 وقطع 
والبصرية  السمعية  للنماذج  الرقمية  المشغالت 
واكسسوارات  وقطع  الفيديو  وكميرات  والكميرات 
الهواتف والهواتف الذكية والهواتف النقالة وقطع 
المشغالت  وقطع   3 بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط 
والكميرات  والبصرية  السمعية  للنماذج  الرقمية 
للهواتف  يدوية  غير  واطقم  الفيديو  وكميرات 
وسماعات السلكية وسماعات الراس ومكبرات الصوت 
لوصل  وادوات  والشواحن  والراديو  والمايكروفونات 
وشحن القطع االلكترونية النقالة والمحمولة ووسائط 
و  التسجيل  واقراص  الممغنطة  البيانات  تخزين 
سي دي و دي في دي وبطاقات النقود والقرطاسية 

والمعدات المكتبية والمطبوعات 

photographic apparatus and instruments, 
telecommunications apparatus and instruments, 
satellite navigational devices, MP3 and other 
digital format audio and video players, fascias, 
cases, covers, carry bags and holders and other 
parts and accessories for telephones, smart phones, 
mobile telephones, satellite navigational devices, 
MP3 and other digital format audio and video 
players, cameras and video cameras, hands free 
kits for telephones, wireless headsets, headphones, 
loudspeakers, microphones, radios, chargers, 
apparatus for connecting and charging portable 
and handheld digital electronic devices, magnetic 
data carriers, recording discs, CDs, DVDs, 
memory cards, stationery, office requisites, printed 
publications 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

 )57(

 Trade Mark No.: 24030العالمة التجارية رقم : 24030 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 24/12/2013التاريخ : 2013/12/24 
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الدعاية  خدمات  والترويج,  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
والترويج المباشرة من خالل قواعد بيانات محوسبة او من 
بمواد  المتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات  االنترنت,  خالل 
التجميل والعطور والمالبس واغطية الراس والبسة القدم 
والحقائب وحقائب االمتعة والمحافظ والبضائع الجلدية 
والمنسوجات ومنتجات النسيج والمناشف والمجوهرات 
والساعات وادوات قياس الوقت وقطعها وادوات النظر 
والعلب  والحقائب  الالبتوب  وحقائب  واكسسواراتها 
االلكترونية  والمنظمات  الشخصية  الرقمية  للمساعدات 
االلكترونية  والمتصفحات  اللوحية  والكمبيوترات 
معالجة  وادوات  الحاسبة  واالالت  النقود  عد  وادوات 
البيانات والكمبيوترات واجهزة الكمبيوتر واكسسوارات 
تسجيل  واجهزة  الكمبيوتر  العاب  وبرامج  الكمبيوتر 
الكمبيوتر  برامج  والصورة  الصوت  انتاج  واعادة  ونقل 
واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرافي واجهزة ومعدات 
وقطع  بي3  وام  الستاليت  بث  التقاط  وقطع  االتصاالت 
والبصرية  السمعية  للنماذج  الرقمية  المشغالت 
والحامالت  والحقائب  واالغطية  والعلب  واللفافات 
وقطع  النقالة  والهواتف  الذكية  والهواتف  للهواتف 
التقاط بث الستاليت و ام بي 3 وقطع المشغالت الرقمية 
وكميرات  والكميرات  والبصرية  السمعية  للنماذج 
والهواتف  الهواتف  واكسسوارات  وقطع  الفيديو 
الستاليت  بث  التقاط  وقطع  النقالة  والهواتف  الذكية 
السمعية  للنماذج  الرقمية  المشغالت  وقطع   3 بي  ام  و 
غير  واطقم  الفيديو  وكميرات  والكميرات  والبصرية 
الراس  وسماعات  السلكية  وسماعات  للهواتف  يدوية 
والشواحن  والراديو  والمايكروفونات  الصوت  ومكبرات 
النقالة  االلكترونية  القطع  وشحن  لوصل  وادوات 
والمحمولة ووسائط تخزين البيانات الممغنطة واقراص 
النقود  وبطاقات  دي  في  دي  و  دي  سي  و  التسجيل 
لتمكين  والمطبوعات  المكتبية  والمعدات  والقرطاسية 
المستهلكين من معاينة وشراء تلك البضائع من محالت 
المرسلة  الشراء  كتالوجات  خالل  من  او  بالتجزئة  البيع 
وسيلة  اي  خالل  من  او  الهواتف  خالل  من  او  بالبريد 
توفير  للشراء,  انترنت  موقع  خالل  من  او  اخرى,  اتصال 
النصح والمعلومات للزبائن او للزبائن المتوقعين الختيار 
مواد التجميل والعطور والمالبس واغطية الراس والبسة 
والبضائع  والمحافظ  االمتعة  وحقائب  والحقائب  القدم 

الجلدية والمنسوجات ومنتجات النسيج والمناشف

In Respect of: Advertising and promotion services; 
all the aforesaid services also provided online from 
a computer database or the Internet; retail services 
in connection with the sale of cosmetics, perfumery, 
clothing, headgear, footwear, bags and luggage, 
wallets, leather goods, textile and textile goods, 
towels, jewellery, clocks, watches and parts for 
watches, eyewear and related accessories, laptop 
bags (adapted for), bags and cases for personal 
digital assistants, electronic organisers, tablet 
computers and e-book devices, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers, computer hardware, computer 
accessories, computer software, computer game 
programs, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, photographic 
apparatus and instruments, telecommunications 
apparatus and instruments, satellite navigational 
devices, MP3 and other digital format audio and 
video players, fascias, cases, covers, carry bags 
and holders and other parts and accessories for 
telephones, smart phones, mobile telephones, 
satellite navigational devices, MP3 and other 
digital format audio and video players, cameras 
and video cameras, hands free kits for telephones, 
wireless headsets, headphones, loudspeakers, 
microphones, radios, chargers, apparatus for 
connecting and charging portable and handheld 
digital electronic devices, magnetic data carriers, 
recording discs, CDs, DVDs, memory cards, 
stationery, office requisites, printed publications; 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods from a retail store, a general 
merchandise catalogue by mail order, telephone, 
or other means of telecommunication, or from a 
general merchandise Internet website; the provision 
of advice and information to customers and 
potential customers in the selection of cosmetics, 
perfumery, clothing, headgear, footwear, bags and 
luggage, wallets, leather goods, textile and textile 
goods, towels,
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وقطعها  الوقت  قياس  وادوات  والساعات  والمجوهرات 
والحقائب  الالبتوب  وحقائب  واكسسواراتها  النظر  وادوات 
والمنظمات  الشخصية  الرقمية  للمساعدات  والعلب 
االلكترونية والكمبيوترات اللوحية والمتصفحات االلكترونية 
وادوات عد النقود واالالت الحاسبة وادوات معالجة البيانات 
الكمبيوتر  واكسسوارات  الكمبيوتر  واجهزة  والكمبيوترات 
وبرامج العاب الكمبيوتر واجهزة تسجيل ونقل واعادة انتاج 
الصوت والصورة برامج الكمبيوتر واجهزة وادوات التصوير 
التقاط  وقطع  االتصاالت  ومعدات  واجهزة  الفوتوغرافي 
للنماذج  الرقمية  المشغالت  وقطع  بي3  وام  الستاليت  بث 
والحقائب  واالغطية  والعلب  واللفافات  والبصرية  السمعية 
النقالة  والهواتف  الذكية  والهواتف  للهواتف  والحامالت 
المشغالت  وقطع   3 بي  ام  و  الستاليت  بث  التقاط  وقطع 
وكميرات  والكميرات  والبصرية  السمعية  للنماذج  الرقمية 
الذكية  والهواتف  الهواتف  واكسسوارات  وقطع  الفيديو 
والهواتف النقالة وقطع التقاط بث الستاليت و ام بي 3 وقطع 
المشغالت الرقمية للنماذج السمعية والبصرية والكميرات 
وسماعات  للهواتف  يدوية  غير  واطقم  الفيديو  وكميرات 
السلكية وسماعات الراس ومكبرات الصوت والمايكروفونات 
والراديو والشواحن وادوات لوصل وشحن القطع االلكترونية 
الممغنطة  البيانات  تخزين  ووسائط  والمحمولة  النقالة 
واقراص التسجيل و سي دي و دي في دي وبطاقات النقود 

والقرطاسية والمعدات المكتبية والمطبوعات 

jewellery, clocks, watches and parts for watches, 
eyewear and related accessories, laptop bags 
(adapted for), bags and cases for personal 
digital assistants, electronic organisers, tablet 
computers and e-book devices, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers, computer hardware, computer 
accessories, computer software, computer game 
programs, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, photographic 
apparatus and instruments, telecommunications 
apparatus and instruments, satellite navigational 
devices, MP3 and other digital format audio and 
video players, fascias, cases, covers, carry bags 
and holders and other parts and accessories for 
telephones, smart phones, mobile telephones, 
satellite navigational devices, MP3 and other digital 
format audio and video players, cameras and video 
cameras, hands free kits for telephones, wireless 
headsets, headphones, loudspeakers, microphones, 
radios, chargers, apparatus for connecting and 
charging portable and handheld digital electronic 
devices, magnetic data carriers, recording discs, 
CDs, DVDs, memory cards, stationery, office 
requisites, printed publications 

 In the name of: DKH Retail Limitedبأسم : دي كي اتش ريتيل ليمتد 

تشيلتينهام,  رانينغز,  ذا   ,60 يونت   : العنوان 
غلوسيستارشاير, جي ال51 9ان دبليو, المملكة المتحدة 

Address: Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

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

Address for Services:   

 )58(

 Trade Mark No.: 24058العالمة التجارية رقم : 24058 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 30/12/2013التاريخ : 2013/12/30 
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من اجل : إختبار وتحليل وتقييم اإلتصاالت وأجهزة 
التوافق  تصديق  أجل  من  االخرين  بيانات  معالجة 
األجهزة  وكافة  اإلدارية  الخدمات  برمجيات  مع 
بروتوكوالت  تستخدم  التي  السابقة  والبرمجيات 

المعايير الصناعية. 

In Respect of: Testing, analysis and evaluation of 
telecommunication and data processing devices of 
others for the purpose of certifying interoperability 
with service management software, all the 
foregoing devices and software utilizing industry 
standard protocols. 

 .In the name of: ALCATEL-LUCENT USA INCبأسم : الكاتيل – لوسينت يو أس إيه إنك. 

العنوان : 600 مونتين أفينيو ، موراي هيل ، نيو جيرسي 
07974 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 600 Mountain Avenue, Murray Hill, New 
Jersey 07974, USA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )59(

 Trade Mark No.: 24078العالمة التجارية رقم : 24078 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 06/01/2014التاريخ : 2014/01/06 

من اجل : محوالت كهربية؛ إشارات ضوئية؛ محوالت 
]كهرباء[؛ المفاتيح الكهربية؛ مقومات التيار؛ مفاتيح 
]كهرباء[؛  تحكم  ألواح  أتوماتيكية؛  زمنية  كهربية 
التيار  موازنة  أجهزة  للضوء؛  باعث  ثنائي  صمام 
أخرى  وصل  ووسائل  مقابس  مآخذ،  اإلنارة؛  لوسائل 

]توصيالت كهربية[. 

In Respect of: Converters, electric; Signs, luminous; 
Transformers [electricity]; Switches, electric; 
Current rectifiers; Time switches, automatic ; 
Control panels [electricity]; Light-emitting diodes 
[LED]; Lighting ballasts; Plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]. 

قائمة  محدودة  ليمتد/ شركة  كو.،  ليتينج  أوبل   : بأسم 
الشعبية/  الصين  جمهورية  قوانين  بموجب  منظمة  و 

غرضها: الصناعة والتجارة. 

In the name of: OPPLE LIGHTING CO., LTD 

لونغدونغ  نمبر.6111،   ،1 بيلدينغ  أم.411،  أر   : العنوان 
أفينيو، بودونغ نيو ديستريكت، شانغهاي، الصين. 

Address: RM.411, BUILDING 1, No.6111, 
LONGDONG AVENUE, PUDONG NEW 
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA 

 Tamon Nabeuls : عنوان التبليغAddress for Services:   
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 )60(

 Trade Mark No.: 24079العالمة التجارية رقم : 24079 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 06/01/2014التاريخ : 2014/01/06 

لإلضاءة؛  كهربية  مصابيح  لإلضاءة؛  مصابيح   : اجل  من 
صمامات  المصابيح؛  زجاجات  للمصابيح؛  أغلفة  مصابيح؛ 
تفريغ كهربية لإلضاءة؛ مقابس لألضواء الكهربية؛ أجهزة 
نشر  وسائل  األمان؛  مصابيح  ثريات؛  إنارة؛  وتركيبات 
الضوء؛ مصابيح الشوارع؛ صمام ثنائي باعث للضوء؛ أجهزة 
إنارة؛ مصباح االضاءة الفلوريسنت؛ األنوار الخافتة للتزين 
للمصابيح؛  مظالت  المضيئة؛  اإلنارة  أنابيب  الحفالت؛  في 
]تكييف  مراوح  السقف؛  أنوار  المصباح؛  مظلة  حوامل 

الهواء[؛ تركيبات وأجهزة للتهوية ]تكييف الهواء[. 

In Respect of: Light bulbs; Light bulbs, electric; 
Electric lamps; Lamps; Lamp casings; Lamp glasses; 
Discharge tubes, electric, for lighting; Sockets for 
electric lights; Lighting apparatus and installations; 
Chandeliers; Safety lamps; Light diffusers; Street 
lamps; Light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; Fluorescent lamp tube; Fairy lights for 
festive decoration; Luminous tubes for lighting; 
Lamp shades; Lampshade holders; Ceiling lights; 
Fans[air-conditioning]; Ventilation[air-conditioning] 
installations and apparatus. 

قائمة  محدودة  ليمتد/ شركة  كو.،  ليتينج  أوبل   : بأسم 
الشعبية/  الصين  جمهورية  قوانين  بموجب  منظمة  و 

غرضها: الصناعة والتجارة. 

In the name of: OPPLE LIGHTING CO., LTD 

لونغدونغ  نمبر.6111،   ،1 بيلدينغ  أم.411،  أر   : العنوان 
أفينيو، بودونغ نيو ديستريكت، شانغهاي، الصين. 

Address: RM.411, BUILDING 1, No.6111, 
LONGDONG AVENUE, PUDONG NEW 
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA 

 Tamon Nabeuls : عنوان التبليغAddress for Services:   

 )61(

 Trade Mark No.: 24107العالمة التجارية رقم : 24107 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/01/2014التاريخ : 2014/01/12 
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 In Respect of: COSMETICSمن اجل : مستحضرات تجميل 

 In the name of: SHARIKET FLORYA LELبأسم : شركة فلوريا للتجارة والتجميل 
TIJARA WAL TAJMEEL 

 Address: NABLUS SHARE BAT AEBAالعنوان : نابلس_شارع بيت ايبا 

 Address for Services:   NABLUS SHARE BAT AEBAعنوان التبليغ : نابلس_شارع بيت ايبا 

 )62(

 Trade Mark No.: 24122العالمة التجارية رقم : 24122 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 15/01/2014التاريخ : 2014/01/15 

 ;In Respect of: waters and ;fruit drinks and fruit juicesمن اجل : ألمشروبات الغازية والعصائر والمياه 

 In the name of: SHAREKAT FRUIT TOPبأسم : شركة فروت لصناعة المشروبات الغازية م خ م 
LESENAET ALMASHROOBAT ALGHAZIAH 

 Address: TULKAREM SHAREA KAFAالعنوان : شارع كفا - طولكرم - فلسطين 

 Address for Services:   TULKAREM SHAREA KAFAعنوان التبليغ : شارع كفا - طولكرم - فلسطين 

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

 )63(

 Trade Mark No.: 24126العالمة التجارية رقم : 24126 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 15/01/2014التاريخ : 2014/01/15 
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مستحضرات  العطرية،  الزيوت  العطور،   : اجل  من 
التجميل )الكوزمتيك(، غسول )لوسيون( الشعر، معاجين 
كريمات  والوجه،  اليدين  كريمات  االسنان،  ومنظفات 
اليدين  كريمات  البشرة،  تفتيح  كريمات  والنهار،  الليل 
تنظيف  حليب  الشمس،  من  الوقاية  كريمات  والجسم، 

الوجه، مستحضرات العناية بالجسم والوجه. 

In Respect of: Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; Body and face 
Creams; Day & Night creams, Fair creams, Hand 
& body creams, Sunscreens, Cleansing milks, 
Body and Face care products. 

 In the name of: Societe Bechara Baroody Sarlبأسم : شركة بشارة بارودي ش.م.م. 

ص.ب.  أرضي،  طابق  بارودي،  بناية  المكلس،   : العنوان 
110-153، لبنان 

Address: Moukalles, Baroudy Bldg, Ground floor, 
P.O.Box 110-153, Lebanon 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )64(

 Trade Mark No.: 24127العالمة التجارية رقم : 24127 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 15/01/2014التاريخ : 2014/01/15 

 حلوى 
ً
من اجل : الشوكوالته، الحلويات الغير طبية، وخاصة

والبسكويت  البسكويت،  السكر؛  حلويات  الشوكوالته؛ 
األفران  ومنتجات  والمعجنات  والكعك  الهش  الرقيق 
منتجات  تحديًدا  لألكل،  الصالحة  الثلوج  والعجين؛ 
المثلجات والحلويات المجمدة والحلوى؛ الحلويات المثلجة 

والحلوى، شوكوالتة رخوة سهلة المد على الخبز. 

In Respect of: Chocolate, non-medicated 
confectionery, in particular chocolate 
confectionery; sugar confectionery; biscuits, 
wafers, cakes, pastries, baked and dough products; 
edible ices, namely ice cream products, frozen 
confectionery and desserts; chilled confectionery 
and desserts; chocolate spreads. 

 In the name of: Cadbury UK Limitedبأسم : كادبوري يوكاي ليمتد 

 ، برونفيللي   ، الين  بورنفيللي   ،  12 ب   . ص   : العنوان 
بريمينغهام ، بي30 2 أل يو ، المملكة المتحدة 

Address: PO BOX 12, Bournville Lane, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU. United Kingdom 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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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 )65(

 Trade Mark No.: 24135العالمة التجارية رقم : 24135 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 15/01/2014التاريخ : 2014/01/15 

من اجل : التعليم, التدريب, خدمات التعليم المتعلقة 
المتعلقة  التعليم  خدمات  االمتيازات,  اعمال  بادارة 
على  االدمان  مثل  التبعيات,  و/او  االدمان  على  بالتغلب 
االدمان  بالخصوص  والمخدرات,  والكحول  النكوتين 
الكحول,  شرب  لوقف  التدخين,  لوقف  النكوتين,  على 
لوقف تعاطي المخدرات, خدمات التعليم للتغلب على 
الشخصيات  ولتطوير  واالكراه  والخوف  السمنة  مشاكل 
وتنظيم  وعقد  ترتيب  التدخين,  لوقف  بالخصوص 
والدروس  والمحاضرات  والندوات  المؤتمرات  وتخطيط 
وتخطيط  وتنظيم  وعقد  ترتيب  التعليمية,  للغايات 
المتعلقة  والدروس  والمحاضرات  والندوات  المؤتمرات 
على  االدمان  مثل  التبعيات,  و/او  االدمان  على  بالتغلب 
االدمان  بالخصوص  والمخدرات,  والكحول  النكوتين 
الكحول,  شرب  لوقف  التدخين,  لوقف  النكوتين,  على 
لوقف تعاطي المخدرات, خدمات التعليم للتغلب على 
الشخصيات  ولتطوير  واالكراه  والخوف  السمنة  مشاكل 
بالخصوص لوقف التدخين, بما فيها عقد تلك المؤتمرات 
نشر  االنترنت,  عبر  والدروس  والمحاضرات  والندوات 
على  بالتغلب  المتعلقة  مطبوعة  ومواد  تعليمية  مواد 
النكوتين  على  االدمان  مثل  التبعيات,  و/او  االدمان 
والكحول والمخدرات, بالخصوص االدمان على النكوتين, 
تعاطي  لوقف  الكحول,  شرب  لوقف  التدخين,  لوقف 
المخدرات, خدمات التعليم للتغلب على مشاكل السمنة 
بالخصوص  الشخصيات  ولتطوير  واالكراه  والخوف 
لوقف التدخين, خدمات االرشاد واالستشارات وتقديم 

المعلومات لكل ما ذكر اعاله 

In Respect of: Education; providing of training; 
education services relating to business franchise 
management; education services relating to 
overcoming addictions and/or dependencies, 
such as addiction to nicotine, alcohol and 
narcotics, in particular addiction to nicotine, to 
stopping smoking, drinking alcohol and taking 
narcotics, to overcoming weight problems, fears 
and compulsions, and to developing personal 
characteristics, particularly to stopping smoking; 
arranging, conducting, organising and planning 
of conferences, courses, lectures and seminars 
for educational purposes; arranging, conducting, 
organising and planning of conferences, courses, 
lectures and seminars relating to overcoming 
addictions and/or dependencies, such as addiction 
to nicotine, alcohol and narcotics, in particular 
addiction to nicotine, to stopping smoking, drinking 
alcohol and taking narcotics, to overcoming weight 
problems, fears and compulsions, and to developing 
personal characteristics, particularly to stopping 
smoking; including but not limited to the conducting 
of such conferences, courses, lectures and seminars 
via the Internet; publication of educational material 
and printed matter relating to overcoming addictions 
and/or dependencies, such as addiction to nicotine, 
alcohol and narcotics, in particular addiction to 
nicotine, to stopping smoking, drinking alcohol and 
taking narcotics, to overcoming weight problems, 
fears and compulsions, and to developing personal 
characteristics, particularly to stopping smoking; 
consultancy, advisory and information services in 
relation to all the aforesaid 

 In the name of: Allen Carr›s Easyway (International)بأسم : الين كارس ايزيويه )انترناشيونال( ليمتد 
Limited 
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العنوان : بارك هاوس, 14 بيبيس رود, راينز بارك, لندن 
اس دبليو20 8ان اتش, المملكة المتحدة 

Address: Park House, 14 Pepys Road, Raynes 
Park, London SW20 8NH, United Kingdom 

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

Address for Services:   

 )66(

 Trade Mark No.: 24163العالمة التجارية رقم : 24163 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 21/01/2014التاريخ : 2014/01/21 

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 
وحليب  جبنة  حيواني(–  وسمنة  )زبدة  األلبان  منتجات 
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 marina group llistirad wal tasdeerبأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير 

 Address: al khalil daheat alramaالعنوان : الخليل راس الجورة-ضاحية الرامة 

 Address for Services:   al khalil daheat alramaعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة-ضاحية الرامة 

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

 )67(

 Trade Mark No.: 24165العالمة التجارية رقم : 24165 

 In Class: 31في الصنف : 31 
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 Date: 21/01/2014التاريخ : 2014/01/21 

البساتين  ومنتجات  الزراعية  الحاصالت   : اجل  من 
أخرى(-الحيوانات  بفئات  واردة  )ير  والحبوب  والغابات 
النباتات  البذور-  الطازجة–  والخضراوات  الفواكه  الحية- 
للحيوانات  الغذائية  المواد  الطبيعية-  والزهور  الحية 

شعب البيرة. 

In Respect of: Agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in 
other classes; live animals; fresh fruits and 
vegetables;seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt 

 In the name of: sharikat marina group llistirad walبأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير 
tasdeer 

 Address: al khalil daheat alramaالعنوان : الخليل راس الجورة-ضاحية الرامة 

 Address for Services:   al khalil daheat alramaعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة-ضاحية الرامة 

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

 )68(

 Trade Mark No.: 24166العالمة التجارية رقم : 24166 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/01/2014التاريخ : 2014/01/21 

من  ويره  الشراب  والغازية-  المعدنية  المياه   : اجل  من 
الفواكه  عصير  المشروبات–  لعمل  المستحضرات 
الورد–  ماء  الفواكه–  عصير  أساسها  التي  والمشروبات 

ماء الزهر. 

In Respect of: mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks;fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages 

 In the name of: sharikat marina group llistirad walبأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير 
tasdeer 

 Address: al khalil daheat alramaالعنوان : الخليل راس الجورة-ضاحية الرامة 

 Address for Services:   al khalil daheat alramaعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة-ضاحية الرامة 

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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 )69(

 Trade Mark No.: 24167العالمة التجارية رقم : 24167 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 21/01/2014التاريخ : 2014/01/21 

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

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

 In the name of: sharikat marina group llistirad wal tasdeerبأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير 

 Address: al khalil daheat alramaالعنوان : الخليل راس الجورة-ضاحية الرامة 

 Address for Services:   al khalil daheat alramaعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة-ضاحية الرامة 

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

 )70(

 Trade Mark No.: 24168العالمة التجارية رقم : 24168 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 21/01/2014التاريخ : 2014/01/21 

فاتحة  مشروبات  كحولية؛  فواكه  خالصات   : اجل  من 
أرز؛ كوكتيالت؛ مشروبات روحية؛ نبيذ؛  للشهية؛ كحول 
فودكا؛ براندي؛ ويسكي؛ ساكي )مشروب كحولي ياباني(؛ 
تحتوي  كحولية  مشروبات  كحولية؛  خالصات  مّرة؛  بيرة 
على الفواكه؛ ماء كرز؛ شراب كحولي من ماء وعسل ]ميد[؛ 
مشروبات ليكيور كحولية؛ عصير إجاص مخمر؛ عرق؛ رم؛ 

خالصات كحولية؛ مشروبات مقطرة. 

In Respect of: Fruit extracts (alcoholic); aperitifs; 
rice alcohol; cocktails; spirits (beverages); wine; 
vodka; brandy; whisky; sake; bitters; alcoholic 
essences; alcoholic beverages containing fruit; 
kirsch; hydromel (mead) ; liqueurs; perry; 
arak (arrack); rum; alcoholic extracts; distilled 
beverages. 
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بأسم : شينا كوايشاو موتاي ديستيالري )جروب( كو.،ال 
تي دي. 

In the name of: CHINA KWEICHOW MOUTAI 
DISTILLERY (GROUP) CO., LTD. 

رود،  ايست  ويهوان  الين،  دونغشان   4 نو.   : العنوان 
جوييانج، جويزهو، جمهورية الصين الشعبيه 

Address: NO.4, DONGSHAN LANE. WAIHUAN 
EAST ROAD, GUIYANG, GUIZHOU, P.R. 
CHINA 

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

Address for Services:   

 )71(

 Trade Mark No.: 24178العالمة التجارية رقم : 24178 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 23/01/2014التاريخ : 2014/01/23 

من اجل : معدات تنظيف باالستيلين, محركات للعربات 
البلدوزرات,  والمحركات,  للمطورات  احزمة  الحوامة, 
محفزة,  محوالت  الكاربوريترات,  للكاربوريتر,  مغذيات 
علب مرافق لالالت والمحركات والمطورات, االت الجرش 
للمحركات,  اسطوانات  رؤوس  الصناعية,  لالغراض 
العوادم  الحفارات,  والمحركات,  للمطورات  اسطوانات 
لمعالجة  ترشيح  مكابس  والمحركات,  المطورات 
االحتراق  لمحركات  الوقود  تحويل  اجهزة  الكيماويات, 
الداخلي, االت التخلص من الفضالت, االت انتاج الغازات, 
شمعات توهج لمحركات الديزل, ادوات اشعال لمحركات 
االحتراق الداخلي, مغنيطات اشعال للمحركات, محاقن 
الية,  دواليب  االالت,  سرعة  تنظيم  دواليب  للمحركات, 
دواليب الية العمل, المعاصر, عوادم مشعبة للمحركات, 
االت خلط لمعالجة الكيماويات, كاتمات صوت للمطورات 
والمحركات, االت تكرير النفط, قطع المكابس, مكابس 
مكابس  غاطسة,  كباسات  ذات  مكابس  لالسطوانات, 
للمطورات  )التبريد(  مشعات  الكيماويات,  لمعالجة 

والمحركات, 

In Respect of: Acetylene cleaning apparatus; 
Engines for air cushion vehicles; Belts for motors 
and engines; Bulldozers; Carburetter feeders; 
Carburetters; Catalytic converters; Crankcases 
for machines/motors and engines; Crushing 
machines for industrial purposes; Cylinder heads 
for engines; Cylinders for motors and engines; 
Excavators; Exhausts for motors and engines; 
Filter presses for chemical processing; Fuel 
conversion apparatus for internal combustion 
engines; Garbage [waste] disposals; Gasifiers; 
Glow plugs for diesel engines; Igniting devices for 
internal combustion engines; Igniting magnetos for 
engines; Injectors for engines; Machine fly-wheels; 
Machine wheels; Machine wheelwork; Mangles; 
Exhaust manifold for engines; Mixing machines 
for chemical processing; Mufflers for motors and 
engines; Oil refining machines; Piston segments; 
Pistons for cylinders; Pistons for engines; Plunger 
pistons; Presses for chemical processing; Radiators 
[cooling] for motors and engines; 
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انابيب  المجاري,  نفايات  المركزي, ساحقات  الطرد  االت 
الصناعية,  لالغراض  فرز  االت  بالغاز,  تدار  اللحام  نفخ 
اجهزة  الداخلي,  االحتراق  لمحركات  اشعال  شمعات 
فصل البخار عن النفط, ضاغطات فائقة, شحانات فائقة 
ووسائل فائقة التغذية والشحن, االت هرس النفايات, 
من  التخلص  االت  فلكنة,  اجهزة  للشاحنات,  رافعات 
النفايات, خزانات فصل الماء, المهدات, معدات الحمل 
التيار,  مولدات  المتردد,  التيار  مولدات  والتفجير, 
الديزل  محركات  الطائرات,  او  للسفن  الديزل  محركات 
تربينات  المركبات(,  )لغير  واط  كيلو   100 فوق  بقدرة 
)لغير  بخارية  تربينات  الطائرات,  او  للسفن  بخارية 

المركبات(, االنسان االلي 

Centrifugal machines; Sewage pulverisers; Gas-
operated soldering blow pipes; Sorting machines 
for chemical processing; Sparking plugs for 
internal combustion engines; Steam/oil separators; 
Superchargers; Superheaters; Trash compacting 
machines; Truck lifts; Vulcanisation apparatus; 
Waste disposers {machines}; Water separators; 
Graders; Payloaders; Alternators; Current 
generators; Diesel engines for ships or aircrafts; 
Diesel engines with a capacity of over 100kW 
{other than for vehicles}; Steam turbines for 
ships or aircrafts; Steam turbines {other than for 
vehicles}; Robots 

 In the name of: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIESبأسم : هيونداي هيفي انداستريز كو., ال تي دي. 
CO., LTD. 

دونغ-غو,  بانغيوجينسونهوان-دورو,   ,1000  : العنوان 
اولسان, 682-792, جمهورية كوريا 

Address: 1000, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, 
Ulsan, 682-792, Republic of Korea 

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

Address for Services:   

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

 )72(

 Trade Mark No.: 24181العالمة التجارية رقم : 24181 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/01/2014التاريخ : 2014/01/27 

 In Respect of: edible olives and olives preservedمن اجل : زيوت صالحة لألكل ، وزيتون محفوظ 

 .In the name of: Al-Kuwait Sabah Coبأسم : شركة صباح الكويت 

 Address: Balaa-Tulkarmالعنوان : بلعا - طولكرم - 0599-220559 
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 Address for Services:   Balaa-Tulkarmعنوان التبليغ : بلعا - طولكرم - 0599-220559 

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

 )73(

Trade Mark No.: 24203 العالمة التجارية رقم : 24203 

In Class: 11 في الصنف : 11 

Date: 28/2014/01 التاريخ : 2014/01/28 

واالماكن  للمركبات  أضوية  اإلضاءة؛  تركيبات   : اجل  من 
البخار؛  وتوليد  تسخين  منشأت  والخارجية؛  الداخلية 
أو  الصلب  الوقود  باستخدام  التدفئة  ألغراض  مواقد 
التدفئة؛  ألغراض  الكهربائية  المواقد  الغاز؛  أو  السائل 
والتهوية؛  الهواء  لتكييف  منشآت  المطبخ;  مواقد 
الكهربائية  األدوات  والمجمدات؛  تبريد  منشأت 
والتجفيف  للطهي  وأجهزة  تركيبات  بالغاز،  غلة 

َ
والمش

شعر؛  مجففات  كهربائية؛  الغسيل  مجففات  والغليان؛ 
حنفيات  صحية؛  تمديدات  اليدين؛  لتجفيف  أجهزة 
]صنابير[؛ تركيبات االستحمام؛ مراحيض ]دورات مياه[؛ 
أحواض استحمام  الدوش؛  لحمام  حجيرات ]مقصورات[ 
تمديدات  من  )أجزاء  لليدين  مغاسل  مغاسل؛  )بانيو(؛ 
الماء؛  لتنقية  أجهزة  الماء؛  عسر  إلزالة  أجهزة  صحية(; 
منشآت تنقية الماء؛ منشآت تنقية مياه الصرف الصحي؛ 
الكهربائية  والبطانيات  الكهربائية  االسرة  دفايات 
الكهربائية؛  وسادة  دفايات  الطبي؛  لالستخدام  ليست 
قوارير  كهربائية؛  غير  أو  كهربائية  للقدمين  دفايات 
الماء الساخن؛ مرشحات ألحواض السمك وأجهزة ترشيح 
الطهي  لغايات  الصناعية  المنشآت  السمك؛  أحواض 

والتجفيف والتبريد؛ أجهزة البسترة والتعقيم 

In Respect of: Lighting installations; lights for 
vehicles and interior-exterior spaces; Heating and 
steam generating installations; stoves for heating 
purposes using solid, liquid or gas fuels; electric 
stoves for heating purposes; kitchen stoves; 
Installations for air-conditioning and ventilating; 
Cooling installations and freezers; Electric and 
gas-powered devices, installations and apparatus 
for cooking, drying and boiling; electric laundry 
driers; hair driers; hand drying apparatus; Sanitary 
installations; taps (faucets); shower installations; 
toilets (water-closets); shower and bathing cubicles; 
bath tubs; sinks; wash-hand basins (parts of 
sanitary installations); Water softening apparatus; 
water purification apparatus; water purification 
installations; waste water purification installations; 
Electric bed warmers and electric blankets, not for 
medical use; electric pillow warmers; electric or 
non-electric footwarmers; hot water bottles; Filters 
for aquariums and aquarium filtration apparatus; 
Industrial type installations for cooking, drying and 
cooling purposes; Pasteurizers and sterilizers 

مالزاميليرى  تيسيسات  أيدال سيراميك صحي   : بأسم 
سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي 

In the name of: IDEAL SERAMIK SIHHI 
TESISAT MALZEMELERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 
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شومليك  جاد.  شيكيربينار  ماه.  سنان  ميمار   : العنوان 
سوك. نو: 4/بي توزال، اسطنبول، تركيا 

Address: MIMAR SINAN MAH. SEKERPINAR 
CAD. COMLEK SOK. NO: 4/B TUZLA, 
ISTANBUL, TURKEY 

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

Address for Services:   

) 74 (

 Trade Mark No.: 24210العالمة التجارية رقم : 24210 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/01/2014التاريخ : 2014/01/28 

من اجل : المياه معدنية ، مياه الينابيع، المياه الغازية، 
ونكتار  عصائر  الخضار،  و  الفواكه  عصائر  التونيك،  ماء 

الفواكه و الخضار المركزة. 

In Respect of: Mineral waters, spring waters, soda 
waters, tonic; vegetable and fruit juices,concentrated 
fruit and vegetable juices and nectars 

بأسم : نازلي للغذاء واالنشاءات والتنظيف ومستحضرات 
التجميل والصناعة والتجارة المحدودة 

In the name of: Nazli Gida Insaat Temizlik Ve 
Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Sirketi 

العنوان : المنطقة الصناعية في ايكي تالي مجمع كراستاجيالر 
الصناعي بلوك 25 رقم: 16/أ بشاك شهير , اسطنبول 

Address: Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi 
Keresteciler Sanayi Sitesi 25. Blok No: 16/A 
Basaksehir, Istanbul, Turkey. 

الفكرية،  للملكية  أتيرة  فراس  شركة   : التبليغ  عنوان 
نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

Address for Services:   

 )75(

 Trade Mark No.: 24212العالمة التجارية رقم : 24212 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 28/01/2014التاريخ : 2014/01/28 
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 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم وأغطية الراس. 

 In the name of: shareket fathi odeh wa awladoبأسم : شركة فتحي عودة واوالدة التجارية للخياطه 
altejareah ll kheyatah 

 : Address: Nablus share al fatmia mobileالعنوان : نابلس – شارع الفاطميه تلفون 0599090703 
0599090703 

تلفون  الفاطميه  شارع   – نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0599090703

Address for Services:   Nablus share al fatmia 
mobile : 0599090703 

 )76(

 Trade Mark No.: 24216العالمة التجارية رقم : 24216 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 30/01/2014التاريخ : 2014/01/30 

المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات ، 
الكتب، الكتب التعليمية المساعدة، مواد تجليد الكتب، 
الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة 
في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي 
الدهان أو التلوين، االالت الكاتبة واللوازم المكتبية ) عدا 
مواد  األجهزة(،  )عدا  والتدريس  التوجيه  مواد  األثاث(، 
أخرى(،  فئات  في  الواردة  غير   ( البالستيكية  التغليف 

حروف الطباعة، الكليشيهات ) الراسمات(. 

In Respect of: paper, cardboard and goods made 
from these materials not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; books; 
educational helping books; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists’ materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture) instructional 
and teaching material ( except apparatus) plastic 
materials for packaging ( not included in other 
classes); printers’ type; printing blocks 

 In the name of: Maher Adnan Abu Elhaj\ Mktabetبأسم : ماهر عدنان أبو الحاج/ مكتبة دار االعالم. 
Dar AlElam. 

 .Address: Nablus\ West Bankالعنوان : نابلس/ الضفة الغربية. 

عنوان التبليغ : اتقان للخدمات االستشارية، البيرة، مركز 
البيرة التجاري/ ط6، صندوق بريد )3663(. 

Address for Services:   
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 )77(

 Trade Mark No.: 24225العالمة التجارية رقم : 24225 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/02/2014التاريخ : 2014/02/02 

من اجل : المساعده في اداره االعمال التجاريه والصناعيه 
والتسويق . 

In Respect of: Commercial or industrial managment 
assistace and markiting 

 In the name of: Rabiee Faisal Mhammed Mousaبأسم : ربيع فيصل محمد موسى 

 Address: Tulkarm -Ateelالعنوان : طولكرم -عتيل 059758590 

 Address for Services:   Tulkarm -Ateelعنوان التبليغ : طولكرم -عتيل 059758590 

 )78(

 Trade Mark No.: 24227العالمة التجارية رقم : 24227 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 02/02/2014التاريخ : 2014/02/02 

المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات ، 
الكتب، الكتب التعليمية المساعدة، مواد تجليد الكتب، 
الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة 
في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي 
الدهان أو التلوين، االالت الكاتبة واللوازم المكتبية ) عدا 
مواد  األجهزة(،  )عدا  والتدريس  التوجيه  مواد  األثاث(، 
أخرى(،  فئات  في  الواردة  غير   ( البالستيكية  التغليف 

حروف الطباعة، الكليشيهات ) الراسمات(. 

In Respect of: paper, cardboard and goods made 
from these materials not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; books; 
educational helping books; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists’ materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture) instructional 
and teaching material ( except apparatus) plastic 
materials for packaging ( not included in other 
classes); printers’ type; printing blocks. 

 In the name of: Maher Adnan Abu Elhaj\ Mktabetبأسم : ماهر عدنان أبو الحاج/ مكتبة دار االعالم. 
Dar AlElam. 
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 .Address: Nablus\ West Bankالعنوان : نابلس/ الضفة الغربية. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   

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

 )79(

 Trade Mark No.: 24232العالمة التجارية رقم : 24232 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 03/02/2014التاريخ : 2014/02/03 

 In Respect of: mineral waterمن اجل : المياه المعدنية 

 In the name of: SHAREKET AL SADIبأسم : شركة السعدي الصناعية التجارية 
ALSENA3IA AL TJARIA 

 Address: JENIN SHAR3 HAIFA BEJANEBالعنوان : جنين - شارع حيفا - بجانب مدخل كفردان 
KOFRADAN 

مدخل  بجانب   - حيفا  شارع   - جنين   : التبليغ  عنوان 
كفردان 

Address for Services:   JENIN SHAR3 HAIFA 
BEJANEB KOFRADAN 

 )80(

 Trade Mark No.: 24237العالمة التجارية رقم : 24237 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 03/02/2014التاريخ : 2014/02/03 

 In Respect of: PRODUCE PASTAمن اجل : صناعة المعكرونة 

 In the name of: KAMEL EID A KAMELبأسم : كامل عيد عطالله كامل 

 Address: BETHLEHEM AL SAFالعنوان : بيت لحم /شارع الصف 

 Address for Services:   BETHLEHEM AL SAFعنوان التبليغ : بيت لحم /شارع الصف 

 )81(

 Trade Mark No.: 24243العالمة التجارية رقم : 24243 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 04/02/2014التاريخ : 2014/02/04 

من اجل : اللحوم واالسماك والدواجن ولحوم الصيد, 
الجافة,  البقوليات  المصنعة,  اللحوم  منتجات 
الزيتون,  ومعجون  الزيتون  والمرق,  الشوربات 
زيوت  الزبدة(,  )بما فيها  الحليب  ومنتجات  الحليب 
والخضروات  الفواكه  لالكل,  الصالحة  الخضروات 
الموطبوخة  والمجمدة  والمحفوظة  المجففة 
)بما فيها غبار طلع معد كمواد  والمدخنة والمعلبة 
السوداني  الفول  زبدة  المجففة,  الفواكه  غذائية(, 
المسحوق,  البيض  البيض,  الطحينة,  والبندق, 

شيبس البطاطا 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
processed meat products. Dry pulses. Soups 
and bouillons. Olives and olive pastes. Milk 
and milk products (including butter). Edible 
vegetable oils. Dried, preserved, frosted, 
cooked, fumigated, corned fruits and vegetables 
(including pollen prepared as foodstuff). Dried 
fruits. Nut and peanut butter, tahini. Eggs, 
powdered eggs. Potato chips 

تيكاريت  في  ساناي  توريزم  غيدا  سانسيت   : بأسم 
انونيم سيركيتي 

In the name of: Sanset Gida Turizm Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

العنوان : استينيه ماه. باالبانديري كاد. نو:14, ساريير-
اسطنبول-تركيا 

Address: Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14, 
Sariyer-ISTANBUL-TURKEY 

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

Address for Services:   



62 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )82(

 Trade Mark No.: 24244العالمة التجارية رقم : 24244 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/02/2014التاريخ : 2014/02/04 

اساسها  التي  المشروبات  الكاكاو,  القهوة,   : اجل  من 
القهوة او الكاكاو, المشروبات التي اساسها الشوكالتة, 
منتجات  المصنعة,  المعكرونة  رافيولي,  المعكرونة, 
النحل,  شمع  العسل,  الحلوى,  والمخبوزات,  المعجنات 
بهارات االطعمة, الخميرة, باكنغ باودر, الدقيق, السميد, 
السكر, سكر نبات, السكر الناعم, الشاي, الشاي المثلج, 
بسكويت  الكراكر  البسكويت,  الشوكالتة,  الحلويات, 
الملح,  المثلجات,  البوظة,  العلكة,  الويفر,  هش,  رقيق 

المقبالت المصنوعة من الحبوب والدقيق, الدبس 

In Respect of: Coffee, cocoa, coffee and cocoa 
based beverages, chocolate based beverages. 
Macaroni, raviolis, homemade macaroni. Products 
patisserie and bakery, dessert. Honey, propolis (bee 
glue). Condiments for foods. Yeast, baking powder. 
Flour, semolina, starch. Sugar, lump sugar, icing 
sugar. Teas, ice teas. Confectionery, chocolates, 
biscuits, crackers, wafers. Chewing gums. Ice 
cream, edible ices. Salt Appetizers made of grain 
and meal. Molasse 

تيكاريت  في  ساناي  توريزم  غيدا  سانسيت   : بأسم 
انونيم سيركيتي 

In the name of: Sanset Gida Turizm Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

العنوان : استينيه ماه. باالبانديري كاد. نو:14, ساريير-
اسطنبول-تركيا 

Address: Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14, 
Sariyer-ISTANBUL-TURKEY 

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

Address for Services:   

 )83(

 Trade Mark No.: 24245العالمة التجارية رقم : 24245 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 04/02/2014التاريخ : 2014/02/04 
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من اجل : اللحوم واالسماك والدواجن ولحوم الصيد, منتجات 
والمرق,  الشوربات  الجافة,  البقوليات  المصنعة,  اللحوم 
)بما  الحليب  ومنتجات  الحليب  الزيتون,  ومعجون  الزيتون 
الفواكه  لالكل,  الصالحة  الخضروات  زيوت  الزبدة(,  فيها 
الموطبوخة  والمجمدة  والمحفوظة  المجففة  والخضروات 
والمدخنة والمعلبة )بما فيها غبار طلع معد كمواد غذائية(, 
الفواكه المجففة, زبدة الفول السوداني والبندق, الطحينة, 

البيض, البيض المسحوق, شيبس البطاطا 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
processed meat products. Dry pulses. Soups and 
bouillons. Olives and olive pastes. Milk and milk 
products (including butter). Edible vegetable oils. 
Dried, preserved, frosted, cooked, fumigated, 
corned fruits and vegetables (including pollen 
prepared as foodstuff). Dried fruits. Nut and peanut 
butter, tahini. Eggs, powdered eggs. Potato chips 

تيكاريت  في  ساناي  توريزم  غيدا  سانسيت   : بأسم 
انونيم سيركيتي 

In the name of: Sanset Gida Turizm Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

العنوان : استينيه ماه. باالبانديري كاد. نو:14, ساريير-
اسطنبول-تركيا 

Address: Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14, 
Sariyer-ISTANBUL-TURKEY 

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

Address for Services:   

 )84(

 Trade Mark No.: 24246العالمة التجارية رقم : 24246 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/02/2014التاريخ : 2014/02/04 

اساسها  التي  المشروبات  الكاكاو,  القهوة,   : اجل  من 
القهوة او الكاكاو, المشروبات التي اساسها الشوكالتة, 
منتجات  المصنعة,  المعكرونة  رافيولي,  المعكرونة, 
النحل,  شمع  العسل,  الحلوى,  والمخبوزات,  المعجنات 
بهارات االطعمة, الخميرة, باكنغ باودر, الدقيق, السميد, 
السكر, سكر نبات, السكر الناعم, الشاي, الشاي المثلج, 
بسكويت  الكراكر  البسكويت,  الشوكالتة,  الحلويات, 
الملح,  المثلجات,  البوظة,  العلكة,  الويفر,  هش,  رقيق 

المقبالت المصنوعة من الحبوب والدقيق, الدبس 

In Respect of: Coffee, cocoa, coffee and cocoa 
based beverages, chocolate based beverages. 
Macaroni, raviolis, homemade macaroni. Products 
patisserie and bakery, dessert. Honey, propolis (bee 
glue). Condiments for foods. Yeast, baking powder. 
Flour, semolina, starch. Sugar, lump sugar, icing 
sugar. Teas, ice teas. Confectionery, chocolates, 
biscuits, crackers, wafers. Chewing gums. Ice 
cream, edible ices. Salt Appetizers made of grain 
and meal. Molasse 

تيكاريت  في  ساناي  توريزم  غيدا  سانسيت   : بأسم 
انونيم سيركيتي 

In the name of: Sanset Gida Turizm Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

العنوان : استينيه ماه. باالبانديري كاد. نو:14, ساريير-
اسطنبول-تركيا 

Address: Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14, 
Sariyer-ISTANBUL-TURKEY 

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

Address for Services:   
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) 85 (

 Trade Mark No.: 24247العالمة التجارية رقم : 24247 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 04/02/2014التاريخ : 2014/02/04 

من اجل : اللحوم واالسماك والدواجن ولحوم الصيد, منتجات 
والمرق,  الشوربات  الجافة,  البقوليات  المصنعة,  اللحوم 
)بما  الحليب  ومنتجات  الحليب  الزيتون,  ومعجون  الزيتون 
الفواكه  لالكل,  الصالحة  الخضروات  زيوت  الزبدة(,  فيها 
الموطبوخة  والمجمدة  والمحفوظة  المجففة  والخضروات 
والمدخنة والمعلبة )بما فيها غبار طلع معد كمواد غذائية(, 
الفواكه المجففة, زبدة الفول السوداني والبندق, الطحينة, 

البيض, البيض المسحوق, شيبس البطاطا 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
processed meat products. Dry pulses. Soups and 
bouillons. Olives and olive pastes. Milk and milk 
products (including butter). Edible vegetable oils. 
Dried, preserved, frosted, cooked, fumigated, 
corned fruits and vegetables (including pollen 
prepared as foodstuff). Dried fruits. Nut and peanut 
butter, tahini. Eggs, powdered eggs. Potato chips 

تيكاريت  في  ساناي  توريزم  غيدا  سانسيت   : بأسم 
انونيم سيركيتي 

In the name of: Sanset Gida Turizm Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

العنوان : استينيه ماه. باالبانديري كاد. نو:14, ساريير-
اسطنبول-تركيا 

Address: Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14, 
Sariyer-ISTANBUL-TURKEY 

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

Address for Services:   

 )86(

 Trade Mark No.: 24253العالمة التجارية رقم : 24253 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 04/02/2014التاريخ : 2014/02/04 
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برامج  )نسخ  الحاسوب  برامج  الحاسوب,  برمجة   : اجل  من 
الحاسوب(, تصميم برمجيات الحاسوب, برمجيات الحاسوب 
الحاسوب )صيانة  الحاسوب(, برمجيات  )تركيب برمجيات 
برمجيات الحاسوب(, برمجيات الحاسوب )تحديث برمجيات 
الحاسوب(, تصميم نظم الحاسوب, تحليل نظم الحاسوب, 
االستشارات )االستشارات في مجال برمجيات الحاسوب(, 
تحويل البيانات الخاصة ببرامج وبيانات الحاسوب ]تحويل 
غير مادي[, صيانة برمجيات الحاسوب, تصميم البرمجيات 
)تصميم برمجيات الحاسوب(, البرمجيات )تأجير برمجيات 

الحاسوب(, البرمجيات )تحديث برمجيات الحاسوب( 

In Respect of: Computer programming, Computer 
programs (Duplication of –), Computer software 
design, Computer software (Installation of –), 
Computer software (Maintenance of –), Computer 
software (Updating of –), Computer system 
design, Consultancy (Computer software –), Data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion], Maintenance of computer 
software, Software design (Computer –), Software 
(Rental of computer –), Software (Updating of 
computer –) 

 In the name of: Sharikat Al Muthla li Khadamat Alبأسم : شركة المثلى لخدمات البرمجيات ذ.م.م. 
Barmajiat 

االردن – عمان   11184 : ص.ب 840256 عمان  العنوان 
االردن – شارع الجدعة – خلف مكة مول 

Address: P.O. Box 840256, Amman 11184, Jordan – 
Amman – Jordan Al jadaa Street behind Mecca mall 

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

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )87(

 Trade Mark No.: 24268العالمة التجارية رقم : 24268 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 06/02/2014التاريخ : 2014/02/06 

من اجل : خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي وما يندرج تحتها من أصناف ، 

وجميعها في الصنف رقم )35( 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions,all in 
class(35) 

المساهمة  التوظيف  لخدمات  جوبرينور  شركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: SHREKAT JOBRENEUR 
LKHDMAT ALTWTHEFALMASHEMA 
ALGHSOSEA ALMMAHDODA 



66 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Address: Ramallah-Palestineالعنوان : رام الله - فلسطين 

رام   ، التجاري ط2  البزار  ، مركز  اإلرسال   : التبليغ  عنوان 
الله ، فلسطين 

Address for Services:   

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

 )88(

 Trade Mark No.: 24269العالمة التجارية رقم : 24269 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 06/02/2014التاريخ : 2014/02/06 

والصيد–  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
ومطهوة–  مجففة  وخضراوات  فواكه  اللحم–  خالصات 

هالم ) جلي ( ومربيات وفواكه مطبوخة . 

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 الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية 
م خ م 

In the name of: sharekat aljebrini lemontajat al 
alban wa allmawad al ghitha›ieah ltd 

 Address: alrameh - alkhaleel - palestineالعنوان : الرامة - الخليل - فلسطين 

 - Address for Services:   alrameh - alkhaleelعنوان التبليغ : الرامة - الخليل - فلسطين 
palestine 

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

 )89(

 Trade Mark No.: 24273العالمة التجارية رقم : 24273 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/02/2014التاريخ : 2014/02/10 
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الصيدالنية  والعقاقير  والمستحضرات  األدوية   : اجل  من 
والتنظيف  التطهير  ومسـتحضرات  مواد  والبيطريـة؛ 
لألغراض الطبية؛مسـتحضرات ومواد الحميـة لإلسـتخدامات 
الغذائية  المكمالت  األطفال؛  طعام  البيطريـة،  أو  الطبية 
لإلنسان والحيوان؛ اللصقات الطبية والجص ومواد التضميد؛ 
وشـمع  األسـنان  وحشـو  األسـنان  طب  ومسـتحضرات  مواد 
والمراهم  والمستحضرات  المواد  المطهرة؛  المواد  األسـنان؛ 
الخاصة بالقضاء على الجراثيم والفطريات واألعشـاب الضارة. 

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: HISAMITSU PHARMACEUTICALبأسم : هيسـاميتسـو فارماسـوتيكـال كـو، إنـك 
CO., INC. 

العنوان : 408، تاشـيرودايكـان-ماشـي، تسـو-شـي،سـاغا 
0017-841، اليـابـان 

Address: 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017, Japan 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

 )90(

 Trade Mark No.: 24274العالمة التجارية رقم : 24274 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/02/2014التاريخ : 2014/02/10 

الصيدالنية  والعقاقير  والمستحضرات  األدوية   : اجل  من 
والتنظيف  التطهير  ومسـتحضرات  مواد  والبيطريـة؛ 
الحميـة لإلسـتخدامات  الطبية؛مسـتحضرات ومواد  لألغراض 
الغذائية  المكمالت  األطفال؛  طعام  البيطريـة،  أو  الطبية 
لإلنسان والحيوان؛ اللصقات الطبية والجص ومواد التضميد؛ 
وشـمع  األسـنان  وحشـو  األسـنان  طب  ومسـتحضرات  مواد 
والمراهم  والمستحضرات  المواد  المطهرة؛  المواد  األسـنان؛ 
الخاصة بالقضاء على الجراثيم والفطريات واألعشـاب الضارة. 

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: HISAMITSU PHARMACEUTICALبأسم : هيسـاميتسـو فارماسـوتيكـال كـو، إنـك 
CO., INC. 

تسـو- تاشـيرودايكـان-ماشـي،   ،408  : العنوان 
شـي،سـاغا 0017-841، اليـابـان 

Address: 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017, Japan 

عنوان التبليغ : فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر 
ص ب 768 

Address for Services:   
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 )91(

 Trade Mark No.: 24277العالمة التجارية رقم : 24277 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 11/02/2014التاريخ : 2014/02/11 

من اجل : مستحضرات قصر االقمشه ومواد اخرى تستعمل 
وصقل  تنظيف  مستحضرات   ، المالبس  وكي  غسل  في 
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 

 In the name of: BASHAR ( MOHAMMEDبأسم : بشار ) محمد زهير ( عبد الفتاح شخشير 
ZUHER ) ABEDLFATAH SHAKHSHEER 

العنوان : نابلس -رفيديا- عمارة الهدهد الطابق الثالث - 
تلفون : 0595230400 

Address: NABLUS - RAFEDYA - AMARET 
ALHODHOD ALTABIQ ALTHALITH - TEL : 
0595230400 

الطابق  الهدهد  عمارة  -رفيديا-  نابلس   : التبليغ  عنوان 
الثالث - تلفون : 0595230400 

Address for Services:   NABLUS - RAFEDYA - 
AMARET ALHODHOD ALTABIQ ALTHALITH 
- TEL : 0595230400 

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

 )92(

 Trade Mark No.: 24278العالمة التجارية رقم : 24278 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 11/02/2014التاريخ : 2014/02/11 
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والكاكاووالسكرواالرزوالتايبوك والشاي  البن   : اجل  من 
والمستحضرات  والدقيق  االصطناعي  والن  اوالساغو 
والحلويات  والفطائر  زوالخبز  الحبوب  من  المصنوعة 
المثلجة والخميرة ومسحوق الجبيزوالملح والخردل والخل 

,الصلصات )التوابل( ,البهارات 

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

 In the name of: sharikit tahseen barahmehبأسم : شركة تحسين براهمة وأبنائة للتجارة 
wabnaoeh liltejara 

 Address: tubas.wadi alfaraeh tel. :0598938106العنوان : طوباس ,وادي الفارعة ,تلفون 0598938106 

,تلفون  الفارعة  ,وادي  طوباس   : التبليغ  عنوان 
 0598938106

Address for Services:   tubas.wadi alfaraeh tel. 
:0598938106 

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

 )93(

 Trade Mark No.: 24279العالمة التجارية رقم : 24279 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 11/02/2014التاريخ : 2014/02/11 

أماكن  تأجير   , المؤقتة  اإلقامة  أماكن  حجز   : اجل  من 
اإلقامة المؤقتة 

In Respect of: Reservations ( Temporary 
accommodation-)Rental of temporary 
accommodation 

 In the name of: Amneh Mohammad huseen faqeehبأسم : أمنة محمد حسين فقيه 

 Address: Nablus – beat imrean – jawal :0598930250العنوان : نابلس – بيت أمرين – جوال : 0598930250 

 : جوال   – أمرين  بيت   – نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0598930250

Address for Services:   Nablus – beat imrean – 
jawal :0598930250 

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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 )94(

 Trade Mark No.: 24290العالمة التجارية رقم : 24290 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 10/02/2014التاريخ : 2014/02/10 

خالصات  والقنص،  والطيور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
اللحم، الفواكه والخضار المجففة أو المفرزة أو المطبوخة، 
ومنتجات  الحليب  البيض،  والكومبوت،  والمربى  الهالم 

الحليب، الزيوت والشحوم الصالحة لالكل. 

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

 In the name of: Pizza Hut International, LLCبأسم : بيتزا هت انترناشينال، ال ال سي. 

العنوان : شركة من ديالوير ، 7100 كوربوريت درايف، 
بالنو، تكساس 75024، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 7100 
Corporate Drive, Plano, TX 75024, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )95(

 Trade Mark No.: 24291العالمة التجارية رقم : 24291 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 10/02/2014التاريخ : 2014/02/10 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو ومماثالت القهوة، 
والمستحضرات  الدقيق  والساغو،  التابيوكا  االرز، 
والحلوى،  والمعجنات  الخبز  الحبوب،  من  المصنوعة 
المثلجات والسكر والعسل والدبس، الخميرة ومسحوق 
)البهارات(،  والصلصة  الخل  الخردل،  الملح،  الخبز، 

التوابل، الجليد. 

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

 In the name of: Pizza Hut International, LLCبأسم : بيتزا هت انترناشينال، ال ال سي. 
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العنوان : شركة من ديالوير ، 7100 كوربوريت درايف، 
بالنو، تكساس 75024، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 7100 
Corporate Drive, Plano, TX 75024, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )96(

 Trade Mark No.: 24292العالمة التجارية رقم : 24292 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 10/02/2014التاريخ : 2014/02/10 

خدمات  والشراب،  الطعام  توفير  خدمات   : اجل  من 
المبيت المؤقت. 

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

 In the name of: Pizza Hut International, LLCبأسم : بيتزا هت انترناشينال، ال ال سي. 

العنوان : شركة من ديالوير ، 7100 كوربوريت درايف، 
بالنو، تكساس 75024، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 7100 
Corporate Drive, Plano, TX 75024, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )97(

 Trade Mark No.: 24293العالمة التجارية رقم : 24293 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 10/02/2014التاريخ : 2014/02/10 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو ومماثالت القهوة، االرز، 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو،  التابيوكا 
المثلجات  والحلوى،  والمعجنات  الخبز  الحبوب،  من 
والسكر والعسل والدبس، الخميرة ومسحوق الخبز، الملح، 

الخردل، الخل والصلصة )البهارات(، التوابل، الجليد. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations made 
from cereals; bread, pastry and confectionery; ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice 
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 In the name of: Pizza Hut International, LLCبأسم : بيتزا هت انترناشينال، ال ال سي. 

العنوان : شركة من ديالوير ، 7100 كوربوريت درايف، 
بالنو، تكساس 75024، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 7100 
Corporate Drive, Plano, TX 75024, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )98(

 Trade Mark No.: 24295العالمة التجارية رقم : 24295 

 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 10/02/2014التاريخ : 2014/02/10 

مواد حافظة ضد  الالكيه,  الورنيش,  الدهانات,   : اجل  من 
الوان,  مثبتات  ملونة,  مواد  االخشاب,  تلف  وضد  الصدا 
مواد الراتينج الخام, المعادن على شكل لفافات ومساحيق 

للرسامين وخبراء الديكورات والرسامين والفنانين 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colourants; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists 

 In the name of: The Sherwin-Williams Companyبأسم : ذا شيروين-ويليامز كومباني 

كليفيالند,  افنيو,  بروسبيكت  دبليو.   101  : العنوان 
اوهايو 44115-1075, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 
44115-1075, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )99(

 Trade Mark No.: 24296العالمة التجارية رقم : 24296 

 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 10/02/2014التاريخ : 2014/02/10 

مواد حافظة ضد  الالكيه,  الورنيش,  الدهانات,   : اجل  من 
الوان,  مثبتات  ملونة,  مواد  االخشاب,  تلف  وضد  الصدا 
مواد الراتينج الخام, المعادن على شكل لفافات ومساحيق 

للرسامين وخبراء الديكورات والرسامين والفنانين 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colourants; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists 
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 In the name of: The Sherwin-Williams Companyبأسم : ذا شيروين-ويليامز كومباني 

كليفيالند,  افنيو,  بروسبيكت  دبليو.   101  : العنوان 
اوهايو 44115-1075, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 
44115-1075, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )100(

 Trade Mark No.: 24301العالمة التجارية رقم : 24301 

 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 12/02/2014التاريخ : 2014/02/12 

حافظة  مواد  الالكيه,  الورنيش,  الدهانات,   : اجل  من 
الصدا وضد تلف االخشاب, مواد ملونة, مثبتات  ضد 
الوان, مواد الراتينج الخام, المعادن على شكل لفافات 
والرسامين  الديكورات  وخبراء  للرسامين  ومساحيق 

والفنانين 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colourants; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists 

 In the name of: The Sherwin-Williams Companyبأسم : ذا شيروين-ويليامز كومباني 

كليفيالند,  افنيو,  بروسبيكت  دبليو.   101  : العنوان 
اوهايو 44115-1075, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 
44115-1075, U.S.A. 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )101(

 Trade Mark No.: 24305العالمة التجارية رقم : 24305 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 13/02/2014التاريخ : 2014/02/13 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: sharikat istismarat pama forzaبأسم : شركة استثمارات باما فورزا 

 Address: hebron -aldohdah p.o.box 259العنوان : الخليل الضحضاح ص ب 259 

 Address for Services:   hebron -aldohdah p.o.box 259عنوان التبليغ : الخليل الضحضاح ص ب 259 

 )102(

 Trade Mark No.: 24306العالمة التجارية رقم : 24306 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 13/02/2014التاريخ : 2014/02/13 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: sharikat istismarat pama forzaبأسم : شركة استثمارات باما فورزا 

 Address: hebron -aldohdah p.o.box 259العنوان : الخليل الضحضاح ص ب 259 

 Address for Services:   hebron -aldohdah p.o.box 259عنوان التبليغ : الخليل الضحضاح ص ب 259 

 )103(

 Trade Mark No.: 24310العالمة التجارية رقم : 24310 

 In Class: 35في الصنف : 35 
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 Date: 13/02/2014التاريخ : 2014/02/13 

 In Respect of: Film production Advertisingمن اجل : انتاج االفالم والدعاية واالعالن 

 In the name of: Raed Mosa Salman Zawahrehبأسم : رائد موس سلمان زواهرة 

 Address: Alkader Municipality Streetالعنوان : الخضر - شارع البلدية 

 Address for Services:   Alkader Municipality Streetعنوان التبليغ : الخضر - شارع البلدية 

 )104(

 Trade Mark No.: 24313العالمة التجارية رقم : 24313 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 16/02/2014التاريخ : 2014/02/16 

النشاط  وتفعيل  وتوجية  واالعالن  الدعاية   : اجل  من 
المكتبي 

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

 In the name of: sharikt radio watelefzyon sama gerzemبأسم : شركة راديو وتلفزيون سما جرزيم 

 Address: nablus _palestine street _tel_09/2381304العنوان : نابلس_شارع فلسطين __تلفون 2381304/09 

__تلفون  فلسطين  نابلس_شارع   : التبليغ  عنوان 
 2381304/09

Address for Services:   nablus _palestine street 
_tel_09/2381304 

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

 )105(

 Trade Mark No.: 24321العالمة التجارية رقم : 24321 

 In Class: 3في الصنف : 3 
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 Date: 17/02/2014التاريخ : 2014/02/17 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
المالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
وبرش  بأنواعه  الصابون  الشحومات-  إزالة  مواد  األوساخ، 
الصابون- الروائح العطرية– الزيوت الطيارة- مواد التزيين 

ومحاليل الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

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: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس او سي للتجميل 

 Address: Badr Commercial Center, Al-Manaraالعنوان : الخليل u عمارة بدر التجاري , دوار المنارة 
Circle,Hebron 

 ,Address for Services:   Badr Commercial Centerعنوان التبليغ : الخليل u عمارة بدر التجاري , دوار المنارة 
Al-Manara Circle,Hebron 

 )106(

 Trade Mark No.: 24322العالمة التجارية رقم : 24322 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 17/02/2014التاريخ : 2014/02/17 

من اجل : : مركبات كهربية ؛ حافالت كهربية ؛ شاحنات ؛ 
مساكن على هيئة مركبات ؛ مقطورات ]مركبات[ ؛ جراراة 
بالطريق  خاصة  مركبات  ؛  الدراجات  عربات  ؛  عربات  ؛ 
؛  المركبات  في  المستخدمة  المحاور  ؛  ؛ سيارات  الوعرة 
؛  المركبات  عجالت  ؛  البرية  للمركبات  كهربية  محركات 
أغطية لمحركات المركبات ؛ علب تروس للمركبات البرية 
؛ آليات دفع المركبات البرية ؛ ابواب المركبات ؛ هياكل 

المركبات ؛ هياكل المركبات ؛ عجالت قيادة المركبات.

In Respect of : Motor coaches; Motor Buses ; 
Lorries; Caravans; Trailers [vehicles]; Tractors; 
Waggons; Cycle cars; Off-road vehicle; Cars; 
Axles for vehicles; Motors for land vehicles; 
Vehicle wheels; Hoods for vehicle engines; Gear 
boxes for land vehicles; Propulsion mechanisms 
for land vehicles; Doors for vehicles ; Vehicle 
chassis ; Bodies for vehicles; Steering wheels for 
vehicles

 In the name of: DONGFENG COMMERCIALبأسم : دونغفينغ كوميرشال فيهيكل كو . ، ليمتد 
VEHICLE CO.,LTD. 

العنوان : نمبر 2، تشيشينغ روود، زهانغوان ديستريكت، 
شييان سيتي ،هوبيى بروفينس ، الصين 

Address: NO.2,CHECHENG 
ROAD,ZHANGWAN DISTRICT,SHIYAN 
CITY,HUBEI PROVINCE,PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 



77 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )107(

 Trade Mark No.: 24323العالمة التجارية رقم : 24323 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 17/02/2014التاريخ : 2014/02/17 

السيارات؛  ؛غسيل  السيارات  وإصالح  صيانة   : اجل  من 
تشحيم المركبات ]تشحيم[ ؛ تلميع المركبات ؛ معالجة 
محطات  ؛  المركبات  صيانة  ؛  للمركبات  للصدا  مضادة 
؛  والصيانة]  بالوقود  التزويد  [إعادة  المركبات  خدمة 
مساعدة المركبات المعطلة ]تصليح[ ؛ تنظيف المركبات 

؛ غسيل المركبات 

In Respect of: Motor vehicle maintenance and 
repair; Car wash; vehicle lubrication [greasing] ; 
vehicle polishing; Anti-rust treatment for vehicles; 
Vehicle Maintenance; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; Vehicle breakdown 
assistance [repair]; vehicle cleaning; vehicle wash 

 In the name of: DONGFENG COMMERCIALبأسم : دونغفينغ كوميرشال فيهيكل كو . ، ليمتد 
VEHICLE CO.,LTD. 

العنوان : نمبر 2، تشيشينغ روود، زهانغوان ديستريكت، 
شييان سيتي ،هوبيى بروفينس ، الصين 

Address: NO.2,CHECHENG ROAD,ZHANGWAN 
DISTRICT,SHIYAN CITY,HUBEI 
PROVINCE,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

 )108(

 Trade Mark No.: 24324العالمة التجارية رقم : 24324 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 17/02/2014التاريخ : 2014/02/17 

السيارات؛  ؛غسيل  السيارات  وإصالح  صيانة   : اجل  من 
تشحيم المركبات ]تشحيم[ ؛ تلميع المركبات ؛ معالجة 
محطات  ؛  المركبات  صيانة  ؛  للمركبات  للصدا  مضادة 
؛  والصيانة]  بالوقود  التزويد  [إعادة  المركبات  خدمة 
مساعدة المركبات المعطلة ]تصليح[ ؛ تنظيف المركبات 

؛ غسيل المركبات 

In Respect of: Motor vehicle maintenance and 
repair; Car wash; vehicle lubrication [greasing] ; 
vehicle polishing; Anti-rust treatment for vehicles; 
Vehicle Maintenance; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; Vehicle breakdown 
assistance [repair]; vehicle cleaning; vehicle wash 
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 In the name of: DONGFENG COMMERCIALبأسم : دونغفينغ كوميرشال فيهيكل كو . ، ليمتد 
VEHICLE CO.,LTD. 

العنوان : نمبر 2، تشيشينغ روود، زهانغوان ديستريكت، 
شييان سيتي ،هوبيى بروفينس ، الصين 

Address: NO.2,CHECHENG ROAD,ZHANGWAN 
DISTRICT,SHIYAN CITY,HUBEI 
PROVINCE,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

 )109(

 Trade Mark No.: 24325العالمة التجارية رقم : 24325 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 17/02/2014التاريخ : 2014/02/17 

من اجل : مركبات كهربية ؛ حافالت كهربية ؛ شاحنات ؛ 
مساكن على هيئة مركبات ؛ مقطورات ]مركبات[ ؛ جراراة؛ 
عربات ؛ عربات الدراجات ؛ مركبات خاصة بالطريق الوعرة 
؛ سيارات ؛ المحاور المستخدمة في المركبات ؛ محركات 
أغطية  ؛  المركبات  عجالت  ؛  البرية  للمركبات  كهربية 
لمحركات المركبات ؛ علب تروس للمركبات البرية ؛ آليات 
دفع المركبات البرية ؛ ابواب المركبات ؛ هياكل المركبات 

؛ هياكل المركبات ؛ عجالت قيادة المركبات. 

In Respect of: Motor coaches; Motor Buses ; 
Lorries; Caravans; Trailers [vehicles]; Tractors; 
Waggons; Cycle cars; Off-road vehicle; Cars; 
Axles for vehicles; Motors for land vehicles; 
Vehicle wheels; Hoods for vehicle engines; Gear 
boxes for land vehicles; Propulsion mechanisms 
for land vehicles; Doors for vehicles ; Vehicle 
chassis ; Bodies for vehicles; Steering wheels for 
vehicles 

 In the name of: DONGFENG COMMERCIALبأسم : دونغفينغ كوميرشال فيهيكل كو . ، ليمتد 
VEHICLE CO.,LTD. 

العنوان : نمبر 2، تشيشينغ روود، زهانغوان ديستريكت، 
شييان سيتي ،هوبيى بروفينس ، الصين 

Address: NO.2,CHECHENG ROAD,ZHANGWAN 
DISTRICT,SHIYAN CITY,HUBEI 
PROVINCE,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

 )110(

 Trade Mark No.: 24326العالمة التجارية رقم : 24326 

 In Class: 12في الصنف : 12 
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 Date: 17/02/2014التاريخ : 2014/02/17 

من اجل : مركبات كهربية ؛ حافالت كهربية ؛ شاحنات ؛ 
مساكن على هيئة مركبات ؛ مقطورات ]مركبات[ ؛ جراراة 
بالطريق  خاصة  مركبات  ؛  الدراجات  عربات  ؛  عربات  ؛ 
؛  المركبات  في  المستخدمة  المحاور  ؛  ؛ سيارات  الوعرة 
؛  المركبات  عجالت  ؛  البرية  للمركبات  كهربية  محركات 
أغطية لمحركات المركبات ؛ علب تروس للمركبات البرية 
؛ آليات دفع المركبات البرية ؛ ابواب المركبات ؛ هياكل 

المركبات ؛ هياكل المركبات ؛ عجالت قيادة المركبات 

In Respect of: Motor coaches; Motor Buses ; 
Lorries; Caravans; Trailers [vehicles]; Tractors; 
Waggons; Cycle cars; Off-road vehicle; Cars; 
Axles for vehicles; Motors for land vehicles; 
Vehicle wheels; Hoods for vehicle engines; Gear 
boxes for land vehicles; Propulsion mechanisms 
for land vehicles; Doors for vehicles ; Vehicle 
chassis ; Bodies for vehicles; Steering wheels for 
vehicles 

 In the name of: DONGFENG COMMERCIALبأسم : دونغفينغ كوميرشال فيهيكل كو . ، ليمتد 
VEHICLE CO.,LTD. 

العنوان : نمبر 2، تشيشينغ روود، زهانغوان ديستريكت، 
شييان سيتي ،هوبيى بروفينس ، الصين 

Address: NO.2,CHECHENG ROAD,ZHANGWAN 
DISTRICT,SHIYAN CITY,HUBEI 
PROVINCE,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

 )111(

 Trade Mark No.: 24327العالمة التجارية رقم : 24327 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 17/02/2014التاريخ : 2014/02/17 

من اجل : صيانة وإصالح السيارات ؛غسيل السيارات؛ تشحيم 
المركبات ]تشحيم[ ؛ تلميع المركبات ؛ معالجة مضادة للصدا 
للمركبات ؛ صيانة المركبات ؛ محطات خدمة المركبات [إعادة 
المعطلة  المركبات  مساعدة  ؛  والصيانة]  بالوقود  التزويد 

]تصليح[ ؛ تنظيف المركبات ؛ غسيل المركبات 

In Respect of: Motor vehicle maintenance and 
repair; Car wash; vehicle lubrication [greasing] ; 
vehicle polishing; Anti-rust treatment for vehicles; 
Vehicle Maintenance; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; Vehicle breakdown 
assistance [repair]; vehicle cleaning; vehicle wash 

 In the name of: DONGFENG COMMERCIALبأسم : دونغفينغ كوميرشال فيهيكل كو . ، ليمتد 
VEHICLE CO.,LTD. 

العنوان : نمبر 2، تشيشينغ روود، زهانغوان ديستريكت، 
شييان سيتي ،هوبيى بروفينس ، الصين 

Address: NO.2,CHECHENG ROAD,ZHANGWAN 
DISTRICT,SHIYAN CITY,HUBEI 
PROVINCE,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 
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 )112(

 Trade Mark No.: 24330العالمة التجارية رقم : 24330 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 17/02/2014التاريخ : 2014/02/17 

االعمال  وتوجية  وادارة  واالعالن  الدعاية   : اجل  من 
وتفعيل النشاط المكتبي 

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

 In the name of: khalid omar hasanenmonaبأسم : خالد عمر حسنين منى 

تفون  نابلس  بلدية  نابلس_مجمع   : العنوان 
 0599756665

Address: nablus mojama baladeyet nablus tel 
0599756665 

تفون  نابلس  بلدية  نابلس_مجمع   : التبليغ  عنوان 
 0599756665

Address for Services:   nablus mojama baladeyet 
nablus tel 0599756665 

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

 )113(

 Trade Mark No.: 24331العالمة التجارية رقم : 24331 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/02/2014التاريخ : 2014/02/17 

من اجل : مواد محاله لغايات صحية ، وأطعمة االطفال 
والمرضى 

In Respect of: DESALINATED MATERIALS 
FOR THE CONSTRUCTION OF HEATH , AND 
FEED CHILDREN AND THE SICK 

 In the name of: SHAREKT AZALMOUTبأسم : شركة الزلموط للتوزيع م . خ .م 
LELTAWZE›A M . KH . M 

 Address: NABLUS - ALMANTEKA ALSENA›AEHالعنوان : نابلس المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - المنطقه الصناعية 
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 )114(

 Trade Mark No.: 24332العالمة التجارية رقم : 24332 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/02/2014التاريخ : 2014/02/17 

من اجل : مواد محاله لغايات صحية ، وأطعمة االطفال 
والمرضى 

In Respect of: DESALINATED MATERIALS 
FOR THE CONSTRUCTION OF HEATH , AND 
FEED CHILDREN AND THE SICK 

 In the name of: SHAREKT AZALMOUTبأسم : شركة الزلموط للتوزيع م . خ .م 
LELTAWZE›A M . KH . M 

 Address: NABLUS - ALMANTEKA ALSENA›AEHالعنوان : نابلس المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - المنطقه الصناعية 

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

 )115(

 Trade Mark No.: 24333العالمة التجارية رقم : 24333 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/02/2014التاريخ : 2014/02/18 

 In Respect of: cakes and sweetsمن اجل : السكاكر والحلويات والمعجنات 

 In the name of: wajeeh MN al qaimariبأسم : وجيه محمد نافذ محمود القيمري 

 Address: hebronالعنوان : الخليل دوار ابن رشد 

 Address for Services:   hebronعنوان التبليغ : الخليل دوار ابن رشد 
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 )116(

 Trade Mark No.: 24334العالمة التجارية رقم : 24334 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/02/2014التاريخ : 2014/02/18 

 In Respect of: cakes and sweetsمن اجل : السكاكر والحلويات والمعجنات 

 In the name of: wajeeh MN al qaimariبأسم : وجيه محمد نافذ محمود القيمري 

 Address: hebronالعنوان : الخليل دوار ابن رشد 

 Address for Services:   hebronعنوان التبليغ : الخليل دوار ابن رشد 

 )117(

 Trade Mark No.: 24335العالمة التجارية رقم : 24335 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 18/02/2014التاريخ : 2014/02/18 

االيواء  والمشروبات-  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
المؤقت. 

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

 In the name of: abdallah ahmad Ibrahim mohammedبأسم : عبدالله احمد ابراهيم محمد 

 Address: Ramallah/ Almasion/ Hay ALnahdaالعنوان : رام الله / المصيون /حي النهضة 

 Address for Services:   Ramallah/ Almasion/ Hayعنوان التبليغ : رام الله / المصيون /حي النهضة 
ALnahda 
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 )118(

 Trade Mark No.: 24337العالمة التجارية رقم : 24337 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 19/02/2014التاريخ : 2014/02/19 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس الرأس واغطية القدم 

 In the name of: SHARIKT BOTEEK BABYبأسم : شركة بوتيك بيبي جرو العادية العامة 
GROW ALADIYA ALAMA 

 Address: NABLUS - AL MARKZ AL TEJARIالعنوان : نابلس - المركز التجاري - تلفون : 0599844480 

 : تلفون   - التجاري  المركز   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0599844480

Address for Services:   NABLUS - AL MARKZ 
AL TEJARI 

 )119(

 Trade Mark No.: 24338العالمة التجارية رقم : 24338 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 19/02/2014التاريخ : 2014/02/19 

 .In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ، ألبسة القدم وأغطية الرأس. 

 In the name of: AL SADAQA SHOES COMPANYبأسم : شركة الصداقة لصناعة األحذية 

 Address: Hebron – West Bank - Palestineالعنوان : الخليل – الضفة الغربية - فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل – الضفة الغربية - فلسطين 

 )120(

 Trade Mark No.: 24339العالمة التجارية رقم : 24339 

 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 19/02/2014التاريخ : 2014/02/19 
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من اجل : الغالل والمنتجات الزراعية ، ومنتجات البساتين 
والغابات غير المدرجة في فئات أخرى ، الحيوانات الحية 
، الفواكة والخضروات الطازجة ، البذور والنباتات والزهور 
الطبيعية ، ا لمواد الغذائية الخاصة بالحيوانات ، الشعير 

المنبت ) الملت ( . 

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

 In the name of: sharekat alowlaa al zerayaeh al senayehبأسم : شركة االولى الزراعية الصناعية 

 Address: tobas khalf al tabeyh wataleemالعنوان : طوباس - خلف التربية والتعليم 

 Address for Services:   tobas khalf al tabeyh wataleemعنوان التبليغ : طوباس - خلف التربية والتعليم 

 )121(

 Trade Mark No.: 24340العالمة التجارية رقم : 24340 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 23/02/2014التاريخ : 2014/02/23 

تأجير  خدمات  والبحر،  والبر  الجوي  النقل  خدمات   : اجل  من 
السفر  تنظيم  خدمات  والجوية،  والبحرية  البرية  المركبات 

والرحالت، حجز السفر، خدمات الحجز، خدمات توصيل البريد 

In Respect of: Land, sea and air transport services, 
rental services for land, sea and air vehicles, 
arranging of travel and tours, travel reservation and 
booking services, courier services. 

 In the name of: PEGASUS HAVA TASIMACILIGIبأسم : بيجاسوس هافا تاسيماسيليغي أنونيم سيركيتي 
ANONIM SIRKETI 

أوسمانلي  مهاليسي  ينيسيهر  إيروبارك   : العنوان 
بولفاري رقم: 11 كورتكوي بينديك ، إستبول ، تركيا 

Address: AEROPARK Yenisehir Mahallesi Osmanli 
Bulvar? No: 11 , Kurtkoy Pendik Istanbul, Turkey 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )122(

 Trade Mark No.: 24341العالمة التجارية رقم : 24341 

 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

غذائية  طبيةومكمالت  لغايات  اعشاب  شاي   : اجل  من 
واالطفال  للرضع  واغذية  دوائية  واعشاب  طبية  لغايات 
للبواسير  ومستحضرات  الحروق  لعالج  ومستحضرات 

وزيوت دوائية 

In Respect of: Herbal Teas for medical 
purposes,Nutritional supplements,Herbs 
Medicinal...),Food for babies,Burns(preparations 
for the treatment of ...),ELIXIRS 
(pharmaceutical preparations),Haemorhoids 
preparations,Medicinal oils. 

 In the name of: Bajjora company for food and foodبأسم : شركة بجورة للمواد الغذائية والتكميلية 
supplements 

 Address: Deir AlGhsoon -Tulkarm-092664224العنوان : دير الغصون -طولكرم )092664224( 

 Address for Services:   Deir AlGhsoonعنوان التبليغ : دير الغصون -طولكرم )092664224( 
-Tulkarm-092664224 

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

 )123(

 Trade Mark No.: 24342العالمة التجارية رقم : 24342 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

من اجل : مستحضرات تجميل شامبو ,كريمات 
تجميلية ,مستحضرات تجميل الغراض 

التنحيف,زيوت عطرية 

In Respect of: Cosmetics,Shampoo,cosmetics 
creams,Slimming purposes,Essential oils. 

 In the name of: Bajjora company for food and foodبأسم : شركة بجورة للمواد الغذائية والتكميلية 
supplements 

 Address: Deir ALGhosoon-Tulkarm-092664224العنوان : دير الغصون -طولكرم092664224- 

-Address for Services:   Deir ALGhosoonعنوان التبليغ : دير الغصون -طولكرم092664224- 
Tulkarm-092664224 

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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 )124(

 Trade Mark No.: 24343العالمة التجارية رقم : 24343 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

من اجل : البيرة، جعة الزنجبيل/بيرة الزنجبيل، بيرة شعير 
لتحضير  الدينار  الشعير، خالصات حشيشة  ماء  منبت، 

البيرة، ماء شعير منبت )ملت(. 

In Respect of: Beer; Ginger ale/Ginger beer; Malt 
beer; beer wort; Hops (Extracts of-) for making 
beer; Malt wort. 

 In the name of: China Resources Snow Breweriesبأسم : تشاينا ريسورسز سنو برووريز كومباني ليمتد 
Company Ltd 

 China Resources Snow Breweries  : العنوان 
 Company Ltd

Address: Room 306 China Resources Building 
,No. jianguomen North Avenue,Dongcheng 
District,Beijing,China,100005 

الفكرية،  للملكية  أتيرة  فراس  شركة   : التبليغ  عنوان 
نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

Address for Services:   

 )125(

 Trade Mark No.: 24344العالمة التجارية رقم : 24344 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

من اجل : البيرة، جعة الزنجبيل/بيرة الزنجبيل، بيرة شعير 
لتحضير  الدينار  الشعير، خالصات حشيشة  ماء  منبت، 

البيرة، ماء شعير منبت )ملت(. 

In Respect of: Beer; Ginger ale/Ginger beer; Malt 
beer; beer wort; Hops(Extracts of-) for making 
beer; Malt wort. 

 In the name of: China Resources Snow Breweriesبأسم : تشاينا ريسورسز سنو برووريز كومباني ليمتد 
Company Ltd 
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 8 نمبر:  بيلدينج،  ريسورسز  تشاينا   306 روم   : العنوان 
جيانجومن نورث افنيو، دونجتشانج ديستركت، بيجين، 

الصين، 100005. 

Address: Room 306 China Resources Building 
,No.8Jianguomen North Avenue,Dongcheng 
District,Beijin,China,100005g 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

 )126(

 Trade Mark No.: 24348العالمة التجارية رقم : 24348 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

مركبات  مزلقات؛  صناعية؛  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
)بما في ذلك  الغبار؛ وقود  امتصاص وترطيب وتثبيت 
وقود المحركات(؛ مواد إضاءة؛ وشموع وفتائل لإلضاءة 

والفحم. 

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; charcoal and coal 

 In the name of: Alzwara’a for Tobacco andبأسم : الزوراء لتجارة التبغ والدخان. 
Cigarettes Trading. 

المملكة   ،11194 عمان   ،941936 ص.ب   : العنوان 
األردنية الهاشمية 

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194, Jordan 

 219 ب  ص  الفكرية  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
نابلس _فلسطبن 

Address for Services:   

 )127(

 Trade Mark No.: 24349العالمة التجارية رقم : 24349 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 
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المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
المطبوعات؛  أخرى؛  فئات  في  واردة  وغير  المواد  هذه  من 
القرطاسية؛  الفوتوغرافية؛  الصور  الكتب؛  تجليد  مواد 
مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية؛ 
ومواد الفنانين؛ فراشي الدهان أو التلوين؛ اآلالت الكاتبة 
والتدريس  التوجيه  مواد  األثاث(؛  )عدا  المكتبية  واللوازم 
)عدا األجهزة(؛ مواد التغليف البالستيكية )غير الواردة في 

فئات أخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks. 

 In the name of: Alzwara’a for Tobacco andبأسم : الزوراء لتجارة التبغ والدخان 
Cigarettes Trading. 

المملكة   ،11194 عمان   ،941936 ص.ب   : العنوان 
األردنية الهاشمية 

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194, Jordan. 

 219 ب  ص  الفكرية  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
نابلس _فلسطبن 

Address for Services:   

 )128(

 Trade Mark No.: 24350العالمة التجارية رقم : 24350 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

من اجل : التبغ الخام والمصنع؛ السجائر؛ تبغ المعسل، مواد 
للتدخين، بما في ذلك المعسل، لغايات غير طبية أو عالجية؛ 
ـهة من التبغ والمعسل تستخدم في األرجيلة؛  ـّ خلطات منك
أدوات المدخنين؛ والعات؛ أعواد ثقاب؛ أرجيلة؛ لوازم األرجيلة 
األرجيلة  وخراطيم  األرجيلة  رؤوس  و  صحون  ذلك  في  )بما 
ومباسم األرجيلة والمرشحات، مبسم خرطوم األرجيلة، أنبوب 

األرجيلة، أكياس و علب األرجيلة؛ إناء األرجيلة( 

In Respect of: Raw and manufactured tobacco; 
cigarettes; molasses; substances for smoking, 
including molasses, none being for medical or curative 
purposes; flavoured blends of tobacco and molasses 
for use in hookahs; smokers› articles; lighters; 
matches; Hookah; hookah accessories (including 
Hookah bowls and heads, hookah rope hoses, hookah 
mouth tips and filters, hookah hose mouth, hookah 
stems, hookah bags and cases; hookah vase) 

 In the name of: Alzwara’a for Tobacco andبأسم : الزوراء لتجارة التبغ والدخان 
Cigarettes Trading. 

المملكة   ،11194 عمان   ،941936 ص.ب   : العنوان 
األردنية الهاشمية 

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194, Jordan. 

 219 ب  ص  الفكرية  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
نابلس _فلسطبن 

Address for Services:   
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 )129(

 Trade Mark No.: 24352العالمة التجارية رقم : 24352 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

 , الترفيه   , التدريب   , والتهذيب  التعليم   : اجل  من 
االنشطة الرياضية والثقافية 

In Respect of: education providing of training , 
entertainment , sporting , and cultural activities 

 In the name of: Shaden Asaad Abedalmonem Asadبأسم : شادن اسعد عبد المنعم اسعد شمشوم 
Shamhoum 

 Address: Al Ahlyeh St, deir allatin build level1العنوان : شارع الكلية االهلية، عمارة دير الالتين مخل 2 طابق 1 

عنوان التبليغ : شارع الكلية االهلية، عمارة دير الالتين 
مخل 2 طابق 1 

Address for Services:   Al Ahlyeh St, deir allatin 
build level1 

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

 )130(

 Trade Mark No.: 24354العالمة التجارية رقم : 24354 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

 In Respect of: Services for providing food and drinkمن اجل : خدمات توفير االطعمة و الشروبات 

 In the name of: ramzi anton ghniem zarourبأسم : رمزي انطون غنيم زعرور 

 Address: RAMALLAH shara al shahelالعنوان : رام الله شارع السهل 

 Address for Services:   RAMALLAH shara al shahelعنوان التبليغ : رام الله شارع السهل 
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 )131(

 Trade Mark No.: 24362العالمة التجارية رقم : 24362 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

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: Zohoor Al–Reef Trading Limited Companyبأسم : شركة زهور الريف التجارية )ذات مسؤولية محدودة( 

 Address: P.O. Box: 614, Al Khobar 31952, Saudi Arabiaالعنوان : ص ب 614, الخبر 31952, المملكة العربية السعودية 

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

Address for Services:   

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

 )132(

 Trade Mark No.: 24365العالمة التجارية رقم : 24365 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

ممغنطة،  بطاقات  اآللي،  الصراف  أجهزة   : اجل  من 
والعدد  األجهزة  المدين،  وبطاقات  اإلئتمان  بطاقات 
التصوير  وأدوات  وأجهزة  والمساحية  والمالحية  العلمية 
البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي  الفوتوغرافي 
وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( 
تحويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ 
الكهربائية،  الطاقة  في  التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حامالت 
التي  لألجهزة  آليات  أقراص تسجيل،  بيانات مغناطيسية، 
تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات 

وأجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات، أجهزة إخماد النيران 

In Respect of: ATM machines, magnetic cards, 
credit and debit cards, Scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound 
or images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus 
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 In the name of: Bank Audi SAL – Audi Saradarبأسم : بنك عوده ش.م.ل. – مجموعة عوده سرادار 
Group 

 Address: Audi Palza, Bab Idris, Beirut, Lebanonالعنوان : عوده بالزا، باب إدريس، بيروت، لبنان 

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

Address for Services:   

 )133(

 Trade Mark No.: 24366العالمة التجارية رقم : 24366 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

من اجل : الخدمات المصرفية، خدمات التأمين، الشؤون 
التمويلية، الشؤون المالية والشؤون العقارية 

In Respect of: Banking services, insurance; 
financial affairs; monetary affairs; real estate affairs 

 In the name of: Bank Audi SAL – Audi Saradar Groupبأسم : بنك عوده ش.م.ل. – مجموعة عوده سرادار 

 Address: Audi Palza, Bab Idris, Beirut, Lebanonالعنوان : عوده بالزا، باب إدريس، بيروت، لبنان 

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

Address for Services:   

 )134(

 Trade Mark No.: 24367العالمة التجارية رقم : 24367 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

الفرامل,  اقراص  الفرامل,  قطع  الفرامل,  لبادات   : اجل  من 
درمات الفرامل, مؤشرات االحتكاك, قطع البرشام, الوحدات 
الهيدروليكية لتثبيت الفرامل, بما فيها سلندرات الفرامل, 
الفرامل,  مثبتات  الفرامل,  مشابك  السنلدرات,  عجالت 

خراطيم الفرامل, معززات الفرامل, كلها للمركبات البرية 

In Respect of: Brake pads, brake segments, brake 
disks, brake drums, wear indicators, rivet sets, 
hydraulic units for brake installations, in particular 
main brake cylinders, wheel cylinders, brake 
calipers, braking installations, brake hoses; brake 
boosters; all the aforesaid goods for land vehicles 
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 In the name of: TMD Friction Services GmbHبأسم : تي ام دي فريكشين سيرفيسيز جي ام بي اتش 

 ,Address: Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusenالعنوان : خليبوخير ستر. 99, 51381 ليفركوزن, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

 )135(

 Trade Mark No.: 24368العالمة التجارية رقم : 24368 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 

الفرامل,  اقراص  الفرامل,  قطع  الفرامل,  لبادات   : اجل  من 
درمات الفرامل, مؤشرات االحتكاك, قطع البرشام, الوحدات 
الهيدروليكية لتثبيت الفرامل, بما فيها سلندرات الفرامل, 
الفرامل,  مثبتات  الفرامل,  مشابك  السنلدرات,  عجالت 

خراطيم الفرامل, معززات الفرامل, كلها للمركبات البرية 

In Respect of: Brake pads, brake segments, brake 
disks, brake drums, wear indicators, rivet sets, 
hydraulic units for brake installations, in particular 
main brake cylinders, wheel cylinders, brake 
calipers, braking installations, brake hoses; brake 
boosters; all the aforesaid goods for land vehicles 

 In the name of: TMD Friction Services GmbHبأسم : تي ام دي فريكشين سيرفيسيز جي ام بي اتش 

 ,Address: Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusenالعنوان : خليبوخير ستر. 99, 51381 ليفركوزن, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

 )136(

 Trade Mark No.: 24369العالمة التجارية رقم : 24369 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/02/2014التاريخ : 2014/02/24 
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 In Respect of: Tea, coffee, artificial coffeeمن اجل : الشاي البن والقهوة المصنعة 

وتصدير  الغذائية  للصناعات  ميجا  شركة   : بأسم 
المنتحات ذ.م.م. 

In the name of: Mega Food Industries & Products 
Export LLC 

 Address: P.O. Box 50 Al Muwaqar 16310, Jordanالعنوان : ص ب 50 الموقر 16310, االردن 

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

Address for Services:   

 )137(

 Trade Mark No.: 24370العالمة التجارية رقم : 24370 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 25/02/2014التاريخ : 2014/02/25 

والصيد،  الدواجن  ولحوم  واالسماك  اللحوم   : اجل  من 
ومجففة  محفوظة  وخضراوات  فواكه  اللحم،  خالصات 
بالسكر،  مطبوخة  فواكه  هالم)جيلي(ومربيات  ومطهرة، 
والدهون  الزيوت  الحليب،  ومنتجات  والحليب  البيض 

الصالحة لالكل. 

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. 

-In the name of: SHAREKAT KEEM TEK LELبأسم : شركة كيم تك للزيوت م . خ . م 
ZOYOUT M.KH.M 

 Address: RAMALLAH- FALESTEENالعنوان : رام الله - فلسطين 

 Shawkat law office, AL-beireh-  : التبليغ  عنوان 
 Nablus st.- Al-khateeb Bledg. First Floor

Address for Services:   

 )138(

 Trade Mark No.: 24371العالمة التجارية رقم : 24371 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/02/2014التاريخ : 2014/02/25 
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االصطناعية،  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
االرز، التابيوكا والساغو، الدقيق، المستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز والفطائر والحلويات، الحلويات المثلجة، 
الخبز،  ومسحوق  الخميرة  االسود،  والعسل  النحل  عسل 
الملح، الخردل، الخل، والصلصات )التوابل(، البهارات، الثلج. 

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

-In the name of: SHAREKAT KEEM TEK LELبأسم : شركة كيم تك للزيوت م . خ . م 
ZOYOUT M.KH.M 

 Address: RAMALLAH- FALESTEENالعنوان : رام الله - فلسطين 

 Shawkat law office, AL-beireh-  : التبليغ  عنوان 
 Nablus st.- Al-khateeb Bledg. First Floor

Address for Services:   

 )139(

 Trade Mark No.: 24372العالمة التجارية رقم : 24372 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 25/02/2014التاريخ : 2014/02/25 

مركبات  مزلقات،  صناعية،  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
امتصاص وترطيب وتثبيت غبار، وقود)بما في ذلك وقود 

المحركات(، مواد اضاءة، شموع فتائل لالضاءة 

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: CAM2 International, LLCبأسم : شركة كام تو انترناشونال م .خ . م 

211 فيوليت   ، .م  خ   . م  انترناشونال  تو  : كام  العنوان 
ستريت يونيت 100 غولدن ، كولورادو 80401 

Address: CAM2 International LLC 211 Violet 
Street, Unit 100 Golden, CO 80401 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - فلسطين 

 )140(

 Trade Mark No.: 24373العالمة التجارية رقم : 24373 

 In Class: 43في الصنف : 43 
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 Date: 25/02/2014التاريخ : 2014/02/25 

 In Respect of: SNACK-BARSمن اجل : مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

 In the name of: SHAREKAT MATAAM SALTAAبأسم : شركة مطاعم سلطع برغر العادية العامة 
BORGER ALADYH ALAAMH 

 Address: nablus / rafedyaالعنوان : نابلس/رفيديا 

بديا جوال  بلدية  بديا مقابل   - : سلفيت  التبليغ  عنوان 
رقم 0599548666 

Address for Services:   

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

 )141(

 Trade Mark No.: 24374العالمة التجارية رقم : 24374 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/02/2014التاريخ : 2014/02/25 

 In Respect of: produce from corn puffedمن اجل : مستحضرات الذرة المنفوشة 

 In the name of: Sharekat waitroz lisenaat algzaayaبأسم : شركة وايت روز للصناعات الغذائية المساهمة 
almosahema 

 Address: Nablus-almanteka alsenaeyya beat eabaالعنوان : نابلس - المنطقة الصناعية - بيت ايبا 

 Address for Services:   Nablus-almantekaعنوان التبليغ : نابلس - المنطقة الصناعية - بيت ايبا 
alsenaeyya beat eaba 

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

 )142(

 Trade Mark No.: 24375العالمة التجارية رقم : 24375 
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 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 26/02/2014التاريخ : 2014/02/26 

 In Respect of: BROADCASTING _RADIOمن اجل : البث االذاعي )االذاعة بالراديو( 

 In the name of: sharikit radio alqasabaبأسم : شركة راديو القصبة 

العنوان : نابلس _جاليريا سنتر تلفون 
 0598698989_2388977

Address: nablus_galerya center tel 
2388977_0598698989 

عنوان التبليغ : نابلس _جاليريا سنتر تلفون 
 0598698989_2388977

Address for Services:   nablus_galerya center tel 
2388977_0598698989 

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

 )143(

 Trade Mark No.: 24376العالمة التجارية رقم : 24376 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 26/02/2014التاريخ : 2014/02/26 

 In Respect of: CAKES AND SWEETS AND PASTRIESمن اجل : الكعك والحلوى والمعجنات 

 In the name of: DIAA› IKRAIEM NAIEF RAJABIبأسم : ضياء اكريم نايف رجبي 

 Address: ALKHALIL DORA KHALET MANNAالعنوان : الخليل دورا خلو مناع 0599991911 

 Address for Services:   ALKHALIL DORAعنوان التبليغ : الخليل دورا خلو مناع 0599991911 
KHALET MANNA 

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

 )144(

 Trade Mark No.: 24377العالمة التجارية رقم : 24377 

 In Class: 3في الصنف : 3 
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 Date: 26/02/2014التاريخ : 2014/02/26 

من اجل : طالء االظافر وأحمر الشفاه ومحدد العيون ومظلل 
وملمع  للشعر  ملون  ومسحوق  ومسكارا  وكاجال  العيون 
ومزيالت  التجميل  وكريمات  والمطريات  والشامبو  الشفاه 
طالء االظافر وكريمات الماكياج والكريمات السائلة ومنتجات 
وصبغات  الشعر  وملونات  الشعر  وزيوت  بالبشرة  العناية 
ومستحضرات  المضغوط  والقطن  الشعر  وجل  الشعر 
التجميل ومرطب الشفاه وجل الشفاه وحامي الشفاه ومطري 
وغسول  التبييض  ومساحيق  وكريمات  الزهر  وماء  الشفاه 

الوجه وغسول لليدين والصابون والمطهرات والعطور. 

In Respect of: Nail polish, lipstick, eyeliner, 
eye shadow, kajal, mascara, sindoor, lip gloss, 
shampoo, conditioners, beauty creams, nail polish 
remover, make-up creams and lotions, skin care 
products, hair oil, hair colours, hair dyes, hair gel, 
compressed, make up preparations, lip balm, lip 
gel, lip guard, lip salve, rose water, bleach cream 
and powders, face wash, hand wash, soaps and 
detergents, perfumes. 

 .In the name of: M/s. Blue Heaven Cosmetics Pvt. Ltdبأسم : ام/اس. بلو هيفن كوزمتكس بي في تي. لميتد. 

العنوان : 39، دي.ال.اف.، اندستريال ايريا، كيرتي ناغار، 
نيودلهي - 015 110، الهند 

Address: 39, D.L.F., Industrial Area, Kirti Nagar, 
New Delhi - 110 015, India 

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

Address for Services:   

 )145(

 Trade Mark No.: 24378العالمة التجارية رقم : 24378 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 26/02/2014التاريخ : 2014/02/26 

والمساحية  والمالحية  العلمية  واالدوات  االجهزة   : اجل  من 
وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واالجهزة 
واالدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واالشارة والمراقبة 
)االشراف( واالنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أو الصور، حامالت  أو نسخ الصوت  ارسال  أو  أجهزة تسجيل 
بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل،أقراص مدمجة، أقراص 
فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية، آليات 
آالت  النقد،  آالت تسجيل  النقد،  بقطع  التي تعمل  لألجهزة 
برامج  الكمبيوتر،  أجهزة  البيانات،  معالجة  معدات  حاسبة، 
اللوحي  الكمبيوتر  أجهزة  الحرائق،  اطفاء  أجهزة  كمبيوتر، 

وأجهزة الهاتف الخلوي الذكي. 

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 for controlling 
electricity, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, compact discs, DVD`s 
and other digital recording media, mechanisms for 
coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers, 
computer software, fire-extinguishing apparatus, 
tablets and smart cell phones 



98 2014/11/2العـدد الحادي عشر

لالعمال  الحديثة  العربية  المؤسسة  شركة   : بأسم 
التجارية- مابكو 

In the name of: Sharket Almo`asasa Alarabia 
Alhadetha Lilamal Altijaria MABCO 

 .Address: Ramallah, share` alquds ramallah P.Oالعنوان : رام الله، شارع القدس رام الله ص. ب 1033 
BOX 1033 

ص.ب  الله  رام  القدس  شارع  الله/  رام   : التبليغ  عنوان 
1033 هاتف: 02-2405764 فاكس:2406196-02 

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )146(

 Trade Mark No.: 24379العالمة التجارية رقم : 24379 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 26/02/2014التاريخ : 2014/02/26 

من اجل : االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية 
والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة 
والقياس  الوزن  وأدوات  البصرية  واالدوات  واالجهزة 
أجهزة  والتعليم،  واالنقاذ  )االشراف(  والمراقبة  واالشارة 
وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو 
التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو ارسال 
بيانات مغناطيسية،  الصور، حامالت  أو  الصوت  أو نسخ 
أقراص تسجيل،أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
لألجهزة  آليات  الرقمية،  التسجيل  وسائط  من  وغيرها 
آالت  النقد،  تسجيل  آالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي 
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، برامج 
كمبيوتر، أجهزة اطفاء الحرائق، أجهزة الكمبيوتر اللوحي 

وأجهزة الهاتف الخلوي الذكي. 

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 
for controlling electricity, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, compact 
discs, DVD`s and other digital recording media, 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers, computer software, fire-
extinguishing apparatus, tablets and smart cell 
phones 

لالعمال  الحديثة  العربية  المؤسسة  شركة   : بأسم 
التجارية- مابكو 

In the name of: Sharket Almo`asasa Alarabia 
Alhadetha Lilamal Altijaria MABCO 

 .Address: Ramallah, share` alquds ramallah P.Oالعنوان : رام الله، شارع القدس رام الله ص. ب 1033 
BOX 1033 

ص.ب  الله  رام  القدس  شارع  الله/  رام   : التبليغ  عنوان 
1033 هاتف: 02-2405764 فاكس:2406196-02 

Address for Services:   
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 )147(

 Trade Mark No.: 24380العالمة التجارية رقم : 24380 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 26/02/2014التاريخ : 2014/02/26 

من اجل : الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث 
والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث 
البحث  خدمات  و  التكنولوجية  الخدمات  الصناعية، 
والبحث  التحليل  خدمات  بها،  المتعلقة  والتصميم 
الصناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوت 
حماية  مجال  في  الكمبيوتر  استشارات  وخدمات   ،
فيما  والمشورة  االستشارات  وتقديم  الكمبيوتر، 
الكمبيوتر،  برامج  وتنفيذ  واختيار  بالتقييم  يتعلق 
المعلومات  وتكنولوجيا  واألجهزة،  الثابتة،  والبرامج 
واألبحاث  الكمبيوتر،  برمجة  البيانات،  معالجة  ونظم 
والتفتيش،  والرصد  واالختبار  والتصميم  والتطوير 
والتحليل في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية 
وشبكات  الكمبيوتر  ونظم  الكمبيوتر،  وأجهزة 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 
برامج  واستئجار  الحاسوبية،  والشبكات  الحاسوبية 
التقاضي  وخدمات  التحكيم  وخدمات  الحاسوب، 
مجال  في  والمشورة  النصح  خدمات  والمنازعات، 
تكنولوجيا المعلومات وادارة المعلومات، وتقديمها 
مطبوع،  وبشكل  الين(  اون   ( الهواء  طريق  عن 
الخدمات  بجميع  المتعلقة  االستشارية  والخدمات 

المذكورة في هذا الصنف. 

In Respect of: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services. Technological 
services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer software; computer 
consulting services in the field of computer security; 
consultancy and advice relating to the evaluation, 
choosing and implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in the 
fields of telecommunications, computers, computer 
systems and computer networks; planning in 
the fields of computers, computer systems and 
computer networks; rental of computer software; 
arbitration services; litigation and dispute support 
services; information technology and information 
management consulting and advisory services; 
provision of on-line and print information, advice 
and consultancy relating to all the services in this 
class 

المساهمة  لالستشارات  سي  بي  اي  شركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة. 

In the name of: Sharekat ABC Lel Istsharat Al 
Musahmah Al khososya Al Mahdoda. 

 .Address: Emirates Building, Sufyan St, Nablusالعنوان : عمارة اإلمارات , شارع سفيان ، نابلس. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   

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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 )148(

 Trade Mark No.: 24381العالمة التجارية رقم : 24381 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 26/02/2014التاريخ : 2014/02/26 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
المالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
وبرش  بأنواعه  الصابون  الشحومات-  إزالة  مواد  األوساخ، 
الصابون- الروائح العطرية– الزيوت الطيارة- مواد التزيين 

ومحاليل الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

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 هايجل اكتيفيا لمواد التنظيف والتجميل 
المساهمة الخصوصية المحدودة. 

In the name of: Sharekat Hygel activia lmawad tajmeel 
o al tandeef al musahmah al khososya al mahdoda. 

 Address: jerusalemالعنوان : القدس 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   

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

 )149(

 Trade Mark No.: 24382العالمة التجارية رقم : 24382 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 26/02/2014التاريخ : 2014/02/26 

 ;In Respect of: Services for providing food and drinkمن اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات- 

 In the name of: Resturants Huny Huny Companyبأسم : شركه مطاعم هني هني 
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 Address: Tulkarm-Al ashqar mool 092679333العنوان : طولكرم االشقر مول 092679333 

 Address for Services:   Tulkarm-Al ashqar moolعنوان التبليغ : طولكرم االشقر مول 092679333 
092679333 

 )150(

 Trade Mark No.: 24383العالمة التجارية رقم : 24383 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

الية، محركات ومكائن)عدا ما كان  : االت وعدد  من اجل 
منها للمعدات البرية(، قارنات الية وعناصر نقل الحركة 
)عدا ما كان منها للمعدات البرية(، معدات زراعية، اجهزة 

تفقيس البيض، االت بيع اوتوماتية(. 

In Respect of: Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agriculturaimplements other than 
hand-operated; incubators for eggs; Automatic 
vending machines 

-In the name of: SHAREKAT KEEM TEK LELبأسم : شركة كيم تك للزيوت م . خ م 
ZOYOUT M.KH.M 

 Address: RAMALLAH- FALESTEENالعنوان : رام الله - فلسطين 

الخطيب- نابلس-عمارة  شارع   - البيرة   : التبليغ  عنوان 
الطابق االول 

Address for Services:   

 )151(

 Trade Mark No.: 24384العالمة التجارية رقم : 24384 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

 In Respect of: CAKES AND SWEETS ANDمن اجل : الكعك والحلوى والمعجنات 
PASTRIES 
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 In the name of: SHARIKAT GOLDEN KINGبأسم : شركة جولدن كينج للمعجنات 
LELMU›JANAT 

 Address: ALKHALILالعنوان : الخليل دورا خلة مناع 0599646100 

 Address for Services:   ALKHALILعنوان التبليغ : الخليل دورا خلة مناع 0599646100 

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.: 24385العالمة التجارية رقم : 24385 

 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

لحماية  امنية  وخدمات  قانونية  خدمات   : اجل  من 
واجتماعية  شخصية  وخدمات  واالفراد  الممتلكات 

يقدمها اخرون تلبية لحاجات االفراد. 

In Respect of: ) Legal services; security services 
for the protection of property and individuals ; 
personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals. 

 In the name of: jameiyet moassaset falasteenelkeirبأسم : جمعية مؤسسة فلسطين الخير 

 Address: Ramallah – share alarsalالعنوان : رام الله – شارع االرسال 

ربحي  عمارة  االرسال-  –شارع  الله  رام   : التبليغ  عنوان 
الحجة – ط2/ جوال رقم 0599264186 

Address for Services:   

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

 )153(

 Trade Mark No.: 24386العالمة التجارية رقم : 24386 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

 In Respect of: CLOTHES AND SHOESمن اجل : المالبس واالحذية 

 In the name of: ABED ALKARIM H R MARAKAبأسم : عبد الكريم حمزة ربيع مرقة 

 Address: HEBRONالعنوان : الخليل بجانب اضواء المدينة 

 Address for Services:   HEBRONعنوان التبليغ : الخليل بجانب اضواء المدينة 

 )154(

 Trade Mark No.: 24387العالمة التجارية رقم : 24387 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

اخرى  ومشروبات  والغازية  المعدنية  المياه  البيرة،   : اجل  من 
المحلى  الشراب  الفواكه،  الفواكه وعصير  غير كحولية، شراب 
ومستحضرات اخرى لصنع المشروبات، مياه الشرب المنكهة، 
شراب الخضار وعصائر الخضار، المشروبات الخفيفة، مشروبات 

الصودا، عصير التفاح، جميعها في الصنف 32. 

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; flavored drinking water; vegetable 
drinks and vegetable juices; soft beverages; soda 
beverages; ciders; included in class 32. 

 .In the name of: JAFORA TABORI LTDبأسم : جافورا تابوري لميتد. 

العنوان : شركة اسرائيلية عنوانها، غاد فاينشتاين رود، 
ص.ب 2340، ريهوفوت 76120، اسرائيل 

Address: an Israeli company of, Gad Feinstein 
Road, P.O. B. 2340, Rehovot 76120; ISRAEL 

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

Address for Services:   

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

 )155(

 Trade Mark No.: 24388العالمة التجارية رقم : 24388 
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 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

من اجل : مواد الحمية الغذائية وبدائل االغذية, اغذية 
االطفال  حليب  والرضع,  لالطفال  تركيبات  االطفال, 

ومسحوق حليب االطفال 

In Respect of: Dietetic food and substances, food 
for babies, baby and infant formula, baby milk, 
baby milk powder 

 In the name of: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 

العنوان : ص ب 8524, الرياض 11492, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

 )156(

 Trade Mark No.: 24389العالمة التجارية رقم : 24389 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

من اجل : مواد الحمية الغذائية وبدائل االغذية, اغذية 
االطفال  حليب  والرضع,  لالطفال  تركيبات  االطفال, 

ومسحوق حليب االطفال 

In Respect of: Dietetic food and substances, food 
for babies, baby and infant formula, baby milk, 
baby milk powder 

 In the name of: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 

العنوان : ص ب 8524, الرياض 11492, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   
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 )157(

 Trade Mark No.: 24390العالمة التجارية رقم : 24390 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

من اجل : مواد الحمية الغذائية وبدائل االغذية, اغذية 
االطفال  حليب  والرضع,  لالطفال  تركيبات  االطفال, 

ومسحوق حليب االطفال 

In Respect of: Dietetic food and substances, food 
for babies, baby and infant formula, baby milk, 
baby milk powder 

 In the name of: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 

العنوان : ص ب 8524, الرياض 11492, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

 )158(

 Trade Mark No.: 24391العالمة التجارية رقم : 24391 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

من اجل : مواد الحمية الغذائية وبدائل االغذية, اغذية 
االطفال  حليب  والرضع,  لالطفال  تركيبات  االطفال, 

ومسحوق حليب االطفال 

In Respect of: Dietetic food and substances, food 
for babies, baby and infant formula, baby milk, 
baby milk powder 

 In the name of: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 
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العنوان : ص ب 8524, الرياض 11492, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

 )159(

 Trade Mark No.: 24392العالمة التجارية رقم : 24392 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

 In Respect of: Services for providing food and drinkمن اجل : خدمات توفير األطعمة والمشروبات 

 In the name of: Nabil Ahmad Daoud Izhimanبأسم : نبيل أحمد داود ازحيمان 

 Address: Share› Salah Eddin 15, Al-Qudsالعنوان : شارع صالح الدين 15، القدس 

 Address for Services:   Share› Salah Eddin 15, Al-Qudsعنوان التبليغ : شارع صالح الدين 15، القدس 

 )160(

 Trade Mark No.: 24393العالمة التجارية رقم : 24393 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/02/2014التاريخ : 2014/02/27 

من اجل : مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل 
وصقل  تنظيف  المالبس,مستحضرات  وكي  غسل  في 
,مستحضرات  عطرية  ,صابون,عطور,زيوت  وكشط  وجلي 

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 
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 In the name of: sharekt feminit le mawad atajmelبأسم : شركة فمينت لمواد التجميل 

 Address: nablusالعنوان : نابلس 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   

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

 )161(

 Trade Mark No.: 24395العالمة التجارية رقم : 24395 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 02/03/2014التاريخ : 2014/03/02 

من اجل : وتشمل أجهزة اإلنارة- جهزة التدفئة وتوليد 
البخار– التجفيف والتهوية- أجهزة الطهي– وامدادات 

المياه واالغراض الصحية- 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

 In the name of: HAMED SUKEIMAN EIDبأسم : حامد سليمان عيد القواسمة 
QAWASMEH 

 Address: AL KHALIL AQABAT TAFOUHالعنوان : الخليل طريق عقبة تفوح 

 Address for Services:   AL KHALIL AQABAT TAFOUHعنوان التبليغ : الخليل طريق عقبة تفوح 

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

 )162(

 Trade Mark No.: 24396العالمة التجارية رقم : 24396 

 In Class: 17في الصنف : 17 
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 Date: 02/03/2014التاريخ : 2014/03/02 

 In Respect of: plastic product and all related productsمن اجل : البالستيك والمواد المصنوعة منه 

 In the name of: sharikat golf plastic al sinaeahبأسم : شركة جولف بالستيك الصناعية 

 Address: halhulالعنوان : الخليل حلحول واد قبون 

 Address for Services:   halhulعنوان التبليغ : الخليل حلحول واد قبون 

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

 )163(

 Trade Mark No.: 24397العالمة التجارية رقم : 24397 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/03/2014التاريخ : 2014/03/02 

 In Respect of: advertising and professional advertisingمن اجل : االعالن واالعمال المهنية 

 In the name of: sharikat golf plastic al sinaeahبأسم : شركة جولف بالستيك الصناعية 

 Address: halhulالعنوان : الخليل حلحول واد قبون 

 Address for Services:   halhulعنوان التبليغ : الخليل حلحول واد قبون 

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

 )164(

 Trade Mark No.: 24398العالمة التجارية رقم : 24398 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 02/03/2014التاريخ : 2014/03/02 

 In Respect of: puffed corn snak made from corn flowerمن اجل : مسلي مصنوع من سميد الذرة 

 In the name of: SHAREKAT MASAFIبأسم : شركة مسافي للصناعة والتجارة 
LELSENA›A WA ALTEJARAH 

ت  عالن  ابو  شركة  بجانب  الظاهرية  الخليل   : العنوان 
 2266898

Address: AL KHALEEL AL DAHRIEH 

عنوان التبليغ : الخليل الظاهرية بجانب شركة ابو عالن 
ت 2266898 

Address for Services:   AL KHALEEL AL 
DAHRIEH 

 )165(

 Trade Mark No.: 24399العالمة التجارية رقم : 24399 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 03/03/2014التاريخ : 2014/03/03 

 In Respect of: HEALTHY DRINKING WATERمن اجل : المياه الصحية 

 In the name of: EMIL MITRI QUSTANDIبأسم : اميل متري قسطندي بنورة 
BANNOURAH 

 Address: BEIT SAHOUR SCHOOL SREEETالعنوان : بيت ساحور شارع المدارس قرب الصحة 
NEAR HEALTH CENTER 

 Address for Services:   BEIT SAHOUR SCHOOLعنوان التبليغ : بيت ساحور شارع المدارس قرب الصحة 
SREEET NEAR HEALTH CENTER 

 )166(

 Trade Mark No.: 24400العالمة التجارية رقم : 24400 

 In Class: 9في الصنف : 9 
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 Date: 03/03/2014التاريخ : 2014/03/03 

من اجل : صناديق فرعية )كهربائية(/ مجمعات كهربائية 
للضوء  /خافتات  /كواشف  /كهربائية  تحكم  لوحات   /
كهربائية/ منشآت كهربائية /التحكم عن بعد بالعمليات 
الصناعية./ مستقبالت سمعية و بصرية /منظمات خافتات 
عن  تحكم  اجهزة   / كهربائية  مرحالت  للضوء/  كهربائية 
للتيار  /قاطع  / برمجيات كمبيوتر /مفاتيح كهربائية  بعد 

الكهربائي عن بعد /مؤشرات درجة الحرارة 

In Respect of: branch boxes electricity / collectors 
electric /control panels electricity/ detectors /
Dimmer light electric/electric installation for 
the remote control of industrial operations/ 
recievers(audio & Video) /regulators, dimmers, 
light electric /relays electric/ remote control/
apparatus / software computer / switches electric / 
telerupters /temprature indicators 

و  الكهربائية  للحلول  الفلسطينية  الشركة   : بأسم 
السمعية و المرئية 

In the name of: Alsharikat alflastinia llholol 
alkahrubaia walsameya walmarayeh 

 Address: Ramallah – Al Birah , share Al Yarmoukالعنوان : رام الله – البيرة شارع اليرموك 

 Address for Services:   Ramallah – Al Birah , shareعنوان التبليغ : رام الله – البيرة شارع اليرموك 
Al Yarmouk 

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

 )167(

 Trade Mark No.: 24402العالمة التجارية رقم : 24402 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 03/03/2014التاريخ : 2014/03/03 

دعاية  المكتبية،  والوظائف  األعمال،  إدارة  اجل:  من 
الدعاية  مواد  نشر  واالعالن،  الدعاية  وكاالت  وإعالن، 
واالعالن، تأجير المساحات االعالنية، المساعدة في ادراة 
المهنية،  االعمال  استشارات  االعالنات،  لصق  االعمال، 
االعمال،  عن  التحريات  االعمال،  عن  واالخبار  المعلومات 
في  المساعدة  االعمال،  وتنظيم  ادارة  في  استشارات 
تنظيم  استشارات  االعمال،  استشارات  االعمال،  ادارة 

االعمال، ابحاث االعمال، 

In Respect of: Business administration, office 
functions, Advertising, Advertising agencies, 
Advertising matter (Dissemination of-), 
Advertising space (Rental of-), assistance 
(Business management), Bill-posting, Business 
consultancy, Business information, Business 
inquiries, Business management and organization 
consultancy, Business management assistance, 
Business management consultancy, Business 
organization consultancy, Business research,
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الخاصة  والخدمات  السلع  لترخيص  التجارية  االدارة 
او  التجارية  االعمال  ادارة  في  المساعدة  باخرين، 
لغايات  االتصال  وسائل  على  السلع  عرض  الصناعية، 
بيانات  قواعد  في  المعلومات  تجميع  بالتجزئة،  بيعها 
السلع،  عرض  المهنية،  االعمال  استشارات  الكمبيوتر، 
االعالن بالبريد المباشر، نشر مواد الدعاية واالعالن، توزيع 
لغايات  المعرض  تنظيم  التوظيف،  وكاالت  العينات، 
تجارية او دعائية، تنظيم عروض االزياء لغايات ترويجية، 
خدمات النصح في ادارة االعمال، استشارات ادارة شؤون 
اعداد  خدمات  التسويق،  ابحاث  التسويق،  الموظفين، 
تنظيم  المبيعات،  ترويج  او  واالعالن  الدعاية  نماذج 
والمعدات  االالت  لالخرين،تاجير  الصحف  االشتراك في 
شبكات  على  المباشرة  والدعاية  االعالن  المكتبية، 
الكمبيوتر، االستفتاء واستطالع االراء، تنظيم المعارض 
التجارية  المعارض  تنظيم  اعالنية،  او  تجارية  لغايات 
الخارجي،  واالعالن  الدعاية  اعالنية،  او  تجارية  لغايات 
وسائل  على  السلع  عرض  الصور،  نسخ  االفراد،  توظيف 
االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، العالقات العامة، نشر 
وكاالت  واالعالن،  الدعاية  واالعالن،  الدعاية  نصوص 
تأجير  واالعالن،  الدعاية  اعمدة  واالعالن،اعداد  الدعاية 
واالعالن،  الدعاة  نصوص  نشر  واالعالن،  الدعاية  مواد 
االدارية  المعالجة  واالعالن،  الدعاية  نصوص  كتابة 
لطلبات الشراء، االعالن بالراديو، االعالن بالراديو، توظيف 
االفراد، خدمات نقل االعمال، تأجير المساحات االعالنية، 
تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل االتصال، تأجير 
المكتبية،  والمعدات  االالت  تأجير  الصور،  نسخ  االت 
ابحاث  الوثائق،  الدعاية واالعالن، استنساخ  تأجير مواد 
االعمال، عرض سلع على وسائل االتصال لغايات بيعها 
العينات،  توزيع  )لالخرين(،  المبيعات  ترويج  بالتجزئة، 
في  االشتراك  تنظيم  االحصائية،  البيانات  تجميع 
لالخرين، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 
تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم 
االشتراك بخدمات االتصاالت لالخرين، خدمات التسويق 
الدعاية  التلفزيون،  عبر  واالعالن  الدعاية  الهاتف،  عبر 
واالعالن عبر التلفزيون، كتابة نصوص الدعاية واالعالن، 
اعالنية،  او  تجارية  لغايات  التجارية  المعارض  تنظيم 
الدعاية  نصوص  كتابة  واالعالن،  الدعاية  مواد  تحديث 

واالعالن. 

Commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others, Commercial or 
industrial management assistance, Communication 
media (Presentation of goods on), for retail 
purposes, Compilation of information into computer 
databases, Consultancy (Professional business), 
Demonstration of goods, Direct mail advertising, 
Demonstration of advertising matter, Distribution 
of samples, Employment agencies, Exhibitions 
(Organization of) for commercial or advertising 
purposes, Fashion shows for promotional purposes 
(Organization of), Management (Advisory 
services for business), Management consultancy 
(Personnel), Marketing, Marketing research, 
Modeling for advertising or sales promotion, 
Newspaper subscriptions (Arranging) for others, 
Office machines and equipment rental, On-line 
advertising on a computer network, Opinion 
polling, Organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes, Organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes, Outdoor 
advertising, Personnel recruitment, Photocopying 
services, Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes, Public relations, 
Publication of publicity texts, publicity, publicity 
agencies, publicity columns preparation, publicity 
material rental, publicity texts (publication of), 
publicity texts (Writing of), purchase orders 
(Administrative processing of), Radio advertising, 
Radio commercials, Recruitment (Personnel), 
Relocation services for businesses, Rental of 
advertising space, Rental of advertising time on 
communication media, Rental of photocopying 
machines, Rental (Office machines and equipment), 
Rental (publicity material), Reproduction 
(Document), Research (Business), Retail purposes 
(Presentation of goods on communication 
media, for), Sales promotion for others, Samples 
(Distribution of ), Statistics (Compilation of), 
Subscriptions (Arranging) to telecommunication 
services for others, Subscriptions (Arranging 
newspaper) for others, Systemization of information 
into computer databases, Telecommunication 
services (Arranging subscriptions to) for others, 
Telemarketing services, Television advertising, 
Television commercials, Texts (Writing of 
publicity), Trade fairs (Organization of) for 
commercial or advertising purposes, Updating of 
advertising material, Writing of publicity texts. 
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 In the name of: Sharekat AL Khalaf Brothers Lelبأسم : شركة الخلف برذرز للتجارة واالستثمار. 
Tejarah w Al Estethmar. 

 Address: Ramallah –Palestineالعنوان : رام الله / فلسطين. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   

 )168(

 Trade Mark No.: 24403العالمة التجارية رقم : 24403 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 03/03/2014التاريخ : 2014/03/03 

دعاية  المكتبية،  والوظائف  األعمال،  إدارة   : اجل  من 
الدعاية  مواد  نشر  واالعالن،  الدعاية  وكاالت  وإعالن، 
واالعالن، تأجير المساحات االعالنية، المساعدة في ادراة 
المهنية،  االعمال  استشارات  االعالنات،  لصق  االعمال، 
االعمال،  عن  التحريات  االعمال،  عن  واالخبار  المعلومات 
في  المساعدة  االعمال،  وتنظيم  ادارة  في  استشارات 
تنظيم  استشارات  االعمال،  استشارات  االعمال،  ادارة 
لترخيص  التجارية  االدارة  االعمال،  ابحاث  االعمال، 
ادارة  في  المساعدة  باخرين،  الخاصة  والخدمات  السلع 
االعمال التجارية او الصناعية، عرض السلع على وسائل 
االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، تجميع المعلومات في 
المهنية،  االعمال  استشارات  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد 
المباشر، نشر مواد الدعاية  بالبريد  عرض السلع، االعالن 
تنظيم  التوظيف،  وكاالت  العينات،  توزيع  واالعالن، 
عروض  تنظيم  دعائية،  او  تجارية  لغايات  المعرض 
االزياء لغايات ترويجية، خدمات النصح في ادارة االعمال، 
ابحاث  التسويق،  الموظفين،  شؤون  ادارة  استشارات 
التسويق، خدمات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او ترويج 
المبيعات، تنظيم االشتراك في الصحف لالخرين،تاجير 

االالت والمعدات المكتبية،

In Respect of: Business administration, office 
functions, Advertising, Advertising agencies, 
Advertising matter (Dissemination of-), Advertising 
space (Rental of-), assistance (Business management), 
Bill-posting, Business consultancy, Business 
information, Business inquiries, Business management 
and organization consultancy, Business management 
assistance, Business management consultancy, 
Business organization consultancy, Business 
research, Commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others, Commercial or 
industrial management assistance, Communication 
media (Presentation of goods on), for retail purposes, 
Compilation of information into computer databases, 
Consultancy (Professional business), Demonstration 
of goods, Direct mail advertising, Demonstration 
of advertising matter, Distribution of samples, 
Employment agencies, Exhibitions (Organization 
of) for commercial or advertising purposes, Fashion 
shows for promotional purposes (Organization 
of), Management (Advisory services for business), 
Management consultancy (Personnel), Marketing, 
Marketing research, Modeling for advertising or sales 
promotion, Newspaper subscriptions (Arranging) for 
others, Office machines and equipment rental,
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 االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، االستفتاء 
واستطالع االراء، تنظيم المعارض لغايات تجارية او اعالنية، 
اعالنية،  او  تجارية  لغايات  التجارية  المعارض  تنظيم 
الصور،  نسخ  االفراد،  توظيف  الخارجي،  واالعالن  الدعاية 
عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، 
الدعاية  واالعالن،  الدعاية  نصوص  نشر  العامة،  العالقات 
الدعاية  اعمدة  واالعالن،اعداد  الدعاية  وكاالت  واالعالن، 
واالعالن، تأجير مواد الدعاية واالعالن، نشر نصوص الدعاة 
واالعالن، كتابة نصوص الدعاية واالعالن، المعالجة االدارية 
توظيف  بالراديو،  االعالن  بالراديو،  االعالن  الشراء،  لطلبات 
االعالنية،  المساحات  تأجير  االعمال،  نقل  خدمات  االفراد، 
تأجير  االتصال،  وسائل  في  واالعالن  للدعاية  وقت  تأجير 
االت نسخ الصور، تأجير االالت والمعدات المكتبية، تأجير 
االعمال،  ابحاث  الوثائق،  استنساخ  واالعالن،  الدعاية  مواد 
عرض سلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، 
تجميع  العينات،  توزيع  )لالخرين(،  المبيعات  ترويج 
البيانات االحصائية، تنظيم االشتراك في لالخرين، تنظيم 
المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم المعلومات 
بخدمات  االشتراك  تنظيم  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  في 
االتصاالت لالخرين، خدمات التسويق عبر الهاتف، الدعاية 
التلفزيون،  عبر  واالعالن  الدعاية  التلفزيون،  عبر  واالعالن 
كتابة نصوص الدعاية واالعالن، تنظيم المعارض التجارية 
الدعاية واالعالن،  او اعالنية، تحديث مواد  لغايات تجارية 

كتابة نصوص الدعاية واالعالن. 

On-line advertising on a computer network, Opinion 
polling, Organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes, Organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes, Outdoor 
advertising, Personnel recruitment, Photocopying 
services, Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes, Public relations, Publication 
of publicity texts, publicity, publicity agencies, 
publicity columns preparation, publicity material 
rental, publicity texts (publication of), publicity 
texts (Writing of), purchase orders (Administrative 
processing of), Radio advertising, Radio commercials, 
Recruitment (Personnel), Relocation services for 
businesses, Rental of advertising space, Rental of 
advertising time on communication media, Rental of 
photocopying machines, Rental (Office machines and 
equipment), Rental (publicity material), Reproduction 
(Document), Research (Business), Retail purposes 
(Presentation of goods on communication media, for), 
Sales promotion for others, Samples (Distribution 
of ), Statistics (Compilation of), Subscriptions 
(Arranging) to telecommunication services for 
others, Subscriptions (Arranging newspaper) for 
others, Systemization of information into computer 
databases, Telecommunication services (Arranging 
subscriptions to) for others, Telemarketing services, 
Television advertising, Television commercials, Texts 
(Writing of publicity), Trade fairs (Organization of) 
for commercial or advertising purposes, Updating of 
advertising material, Writing of publicity texts. 

 In the name of: Sharekat AL Khalaf Brothers Lelبأسم : شركة الخلف برذرز للتجارة واالستثمار. 
Tejarah w Al Estethmar. 

 Address: Ramallah –Palestineالعنوان : رام الله / فلسطين 

عنوان التبليغ : اتقان للخدمات االستشارية، البيرة، مركز 
البيرة التجاري/ ط 6 

Address for Services:   

 )169(

 Trade Mark No.: 24404العالمة التجارية رقم : 24404 

 In Class: 2في الصنف : 2 



114 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Date: 03/03/2014التاريخ : 2014/03/03 

 In Respect of: Constructions and decoration paintsمن اجل : دهانات إنشائية وديكورية 

 In the name of: Salem Yuosef Abdo allah Salemبأسم : سالم يوسف عبدالله سالم 

 Address: Al-Quds- Al Eizariyeh – Al-Share›a Alالعنوان : القدس – العيزرية – الشارع الرئيسي 
Rae›ssi 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : القدس – العيزرية – الشارع الرئيسي 

 )170(

 Trade Mark No.: 24405العالمة التجارية رقم : 24405 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 04/03/2014التاريخ : 2014/03/04 

القطع  تحديدا:  التنظيف،  مستلزمات   : اجل  من 
القماشية  والقطع  المنزلي  لالستخدام  القماشية 
الجلود  أو  الجلود  من  المصنوعة  النوافذ  لتنظيف 
والمماسح  األطباق  لتنظيف  القماشية  والقطع  دة 

ّ
المقل

للفرك  المستخدمة  القماشية  والقطع  الغبار  ومنافض 
والقطع القماشية لكافة االستخدامات والقطع القماشية 
المستخدمة  القماشية  والقطع  األرضيات  لتنظيف 
األسفنجية  القماشية  والقطع  المصغرة  األلياف  من 
والقطع القماشية المصنوعة من مواد غير محاكة القطع 
محبوكة  أو  منسوجة  مواد  من  المصنوعة  القماشية 
لمّرة  المستخدمة  والجافة  الرطبة  القماشية  والقطع 
للفرك  المستخدمة  المبطنة  القماشية  والقطع  واحدة 
مواد  من  المصنوعة  ة 

ّ
الجاف المبطنة  القماشية  والقطع 

الصوف  أسفنجية،  أجزاء  بدون  أو  مع  منسوجة  غير 
الفوالذي المستخدم للتنظيف، تحديدا مواد التنظيف 
من الصوف الفوالذي مع أو بدون مقابض رغوية ولبادات 
المزودة  الفوالذي  الصوف  ولبادات  الفوالذي  الصوف 
المنزلية  لالستخدامات  األسفنجية  القطع  بالصابون، 
وأسفنج  بالبالستيك  ى 

ّ
المغط الفرك  أسفنج  وتحديدا 

التنظيف المصنوع من مواد لزجة أو بالستيكية، 

In Respect of: Articles for cleaning purposes, in 
particular household cloths, window cloths of 
leather and imitations of leather, dish cloths, wipes, 
dusters, scouring cloths, all-purpose cloths, floor 
cloths, microfibre cloths, sponge cloths, cloths of 
non-woven material, cloths of woven or knitted 
fabrics, moisture-impregnated and dry disposable 
cloths, scouring pads, dry scouring pads of non-
woven materials with and without a sponge part; 
steelwool for cleaning, in particular steelwool 
cleaners, with and without a foam handle, 
steelwool pads, steelwool pads with soap; sponges 
for household purposes, in particular scouring 
sponges coated with plastic, cleaning sponges of 
viscose or plastic;
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أجهزة  وتحديدا  للمطابخ  والمستخدمة  المنزلية  األواني 
باليد  العاملة  الكهربائية  غير  الميكانيكية  التنظيف 
والفراشي  الحمامات  تنظيف  ومستلزمات  والمكانس 
مماسح  وأدوات عصر  األرضيات  ومماسح  الغبار  ومجمعات 
الحمامات  وفراشي  النوافذ  تنظيف  ومعّدات  األرضيات 
النوافذ  تنظيف  وأدوات  الحمامات  فراشي  وحماالت 
وكاشطات الماء والقفازات لالستخدامات المنزلية المصنوعة 
لمّرة  المستخدمة  والقفازات  البالستيك  أو  الالتكس  من 
البستنة  الستخدامات  أو  المنزلية  لالستخدامات  واحدة 
وقفازات البستنة وقفازات المسح وأجهزة تجفيف المالبس 
ومناصب  الدّوارة  الغسيل  ومناشر  التجفيف  ورفوف 
وعالقات  الغسيل  ومالقط  الغسيل  ومناشر  التجفيف 
وأغطية  األكمام  كي  وألواح  المالبس  كي  وألواح  المالبس 
كي  ألواح  )أغطية  الكي  ألواح  وأقمشة  المالبس  كي  ألواح 
المالبس التي تّتخذ شكال معينا( والقطع القماشية لتنظيف 
الستخدامات  أو  المنزلية  لالستخدامات  واألوعية  المكاوي 
المطابخ وتحديدا الدالء وسالل المهمالت ذوات الدواسات 
لغسيل  البالستيكية  الترتيب  وأوعية  النفايات  وسالل 
المكونات  البالستيكية،  المالبس  غسيل  وسالل  المالبس 
غير  الميكانيكية  التنظيف  لمستلزمات  المعدنية  غير 
الكهربائية العاملة باليد وتحديدا األذرع والمقابض وقطع 
بضائع  بكونها  المعدنية  غير  والمرابط  والوصالت  الوصل 

مخصصة االستعمال. 

household or kitchen utensils, in particular 
hand-operated nonelectric mechanical cleaning 
apparatus, brooms, bathroom cleaners, brushes, 
dustpans, mops, devices for wringing out mops, 
window cleaning equipment, toilet brushes, toilet 
brush holders, window cleaning devices, water 
scrapers, household gloves of latex or plastic, 
disposable gloves for household or gardening 
purposes, gardening gloves, wiping gloves, drying 
apparatus for laundry, drying racks, rotary washing 
lines, drying holders, clothes lines, clothespegs, 
clothes hangers, ironing boards, sleeve boards, 
ironing board covers, ironing cloths (shaped ironing 
board covers), iron cleaning cloths, household or 
kitchen containers, in particular buckets, pedal 
bins, rubbish bins, sorting containers of plastic for 
laundry, laundry baskets of plastic; components, 
not of metal, for hand-operated, non-electric, 
mechanical cleaning devices, in particular arms, 
handles, connecting parts, links, couplings, not of 
metal, being fitted goods. 

 In the name of: Carl Freudenberg KGبأسم : كارل فريوينبيرغ كي جي 

 Address: Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, Germanyالعنوان : هوينيرويغ 2-4 ، 69469 وينهايم ، ألمانيا 

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

Address for Services:   

 )171(

 Trade Mark No.: 24406العالمة التجارية رقم : 24406 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 04/03/2014التاريخ : 2014/03/04 
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القماشية  القطع  التنظيف، تحديدا:  : مستلزمات  من اجل 
النوافذ  لتنظيف  القماشية  والقطع  المنزلي  لالستخدام 
القماشية  والقطع  دة 

ّ
المقل الجلود  أو  الجلود  من  المصنوعة 

والقطع  الغبار  ومنافض  والمماسح  األطباق  لتنظيف 
لكافة  القماشية  والقطع  للفرك  المستخدمة  القماشية 
االستخدامات والقطع القماشية لتنظيف األرضيات والقطع 
والقطع  المصغرة  األلياف  من  المستخدمة  القماشية 
القماشية األسفنجية والقطع القماشية المصنوعة من مواد 
المصنوعة من مواد منسوجة  القماشية  القطع  غير محاكة 
المستخدمة  والجافة  الرطبة  القماشية  والقطع  محبوكة  أو 
للفرك  المستخدمة  المبطنة  القماشية  والقطع  واحدة  لمّرة 
المصنوعة من مواد غير  ة 

ّ
الجاف المبطنة  القماشية  والقطع 

الفوالذي  الصوف  أسفنجية،  أجزاء  بدون  أو  مع  منسوجة 
المستخدم للتنظيف، تحديدا مواد التنظيف من الصوف 
الصوف  ولبادات  رغوية  مقابض  بدون  أو  مع  الفوالذي 
بالصابون،  المزودة  الفوالذي  الصوف  ولبادات  الفوالذي 
القطع األسفنجية لالستخدامات المنزلية وتحديدا أسفنج 
المصنوع  التنظيف  وأسفنج  بالبالستيك  ى 

ّ
المغط الفرك 

من مواد لزجة أو بالستيكية، األواني المنزلية والمستخدمة 
غير  الميكانيكية  التنظيف  أجهزة  وتحديدا  للمطابخ 
تنظيف  ومستلزمات  والمكانس  باليد  العاملة  الكهربائية 
األرضيات  ومماسح  الغبار  ومجمعات  والفراشي  الحمامات 
النوافذ  تنظيف  ومعّدات  األرضيات  مماسح  عصر  وأدوات 
وأدوات  الحمامات  فراشي  وحماالت  الحمامات  وفراشي 
لالستخدامات  والقفازات  الماء  وكاشطات  النوافذ  تنظيف 
والقفازات  البالستيك  أو  الالتكس  من  المصنوعة  المنزلية 
أو  المنزلية  لالستخدامات  واحدة  لمّرة  المستخدمة 
المسح  وقفازات  البستنة  وقفازات  البستنة  الستخدامات 
ومناشر  التجفيف  ورفوف  المالبس  تجفيف  وأجهزة 
الغسيل  ومناشر  التجفيف  ومناصب  الدّوارة  الغسيل 
المالبس  كي  وألواح  المالبس  وعالقات  الغسيل  ومالقط 
وألواح كي األكمام وأغطية ألواح كي المالبس وأقمشة ألواح 
معينا(  تّتخذ شكال  التي  المالبس  كي  ألواح  )أغطية  الكي 
والقطع القماشية لتنظيف المكاوي واألوعية لالستخدامات 
وسالل  الدالء  وتحديدا  المطابخ  الستخدامات  أو  المنزلية 
وأوعية  النفايات  وسالل  الدواسات  ذوات  المهمالت 
غسيل  وسالل  المالبس  لغسيل  البالستيكية  الترتيب 
المالبس البالستيكية، المكونات غير المعدنية لمستلزمات 
باليد  العاملة  الكهربائية  غير  الميكانيكية  التنظيف 
وتحديدا األذرع والمقابض وقطع الوصل والوصالت والمرابط 

غير المعدنية بكونها بضائع مخصصة االستعمال. 

In Respect of: Articles for cleaning purposes, in 
particular household cloths, window cloths of 
leather and imitations of leather, dish cloths, wipes, 
dusters, scouring cloths, all-purpose cloths, floor 
cloths, microfibre cloths, sponge cloths, cloths of 
non-woven material, cloths of woven or knitted 
fabrics, moisture-impregnated and dry disposable 
cloths, scouring pads, dry scouring pads of non-
woven materials with and without a sponge part; 
steelwool for cleaning, in particular steelwool 
cleaners, with and without a foam handle, 
steelwool pads, steelwool pads with soap; sponges 
for household purposes, in particular scouring 
sponges coated with plastic, cleaning sponges of 
viscose or plastic; household or kitchen utensils, 
in particular hand-operated nonelectric mechanical 
cleaning apparatus, brooms, bathroom cleaners, 
brushes, dustpans, mops, devices for wringing out 
mops, window cleaning equipment, toilet brushes, 
toilet brush holders, window cleaning devices, 
water scrapers, household gloves of latex or plastic, 
disposable gloves for household or gardening 
purposes, gardening gloves, wiping gloves, drying 
apparatus for laundry, drying racks, rotary washing 
lines, drying holders, clothes lines, clothespegs, 
clothes hangers, ironing boards, sleeve boards, 
ironing board covers, ironing cloths (shaped ironing 
board covers), iron cleaning cloths, household or 
kitchen containers, in particular buckets, pedal 
bins, rubbish bins, sorting containers of plastic for 
laundry, laundry baskets of plastic; components, 
not of metal, for hand-operated, non-electric, 
mechanical cleaning devices, in particular arms, 
handles, connecting parts, links, couplings, not of 
metal, being fitted goods. 
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 In the name of: Carl Freudenberg KGبأسم : كارل فريوينبيرغ كي جي 

 Address: Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, Germanyالعنوان : هوينيرويغ 2-4 ، 69469 وينهايم ، ألمانيا 

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

Address for Services:   

 )172(

 Trade Mark No.: 24407العالمة التجارية رقم : 24407 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 04/03/2014التاريخ : 2014/03/04 

من اجل : مستلزمات التنظيف، تحديدا: القطع القماشية 
النوافذ  لتنظيف  القماشية  المنزلي والقطع  لالستخدام 
دة والقطع القماشية 

ّ
المصنوعة من الجلود أو الجلود المقل

والقطع  الغبار  ومنافض  والمماسح  األطباق  لتنظيف 
لكافة  القماشية  والقطع  للفرك  المستخدمة  القماشية 
األرضيات  لتنظيف  القماشية  والقطع  االستخدامات 
المصغرة  األلياف  من  المستخدمة  القماشية  والقطع 
القماشية  والقطع  األسفنجية  القماشية  والقطع 
القماشية  القطع  محاكة  غير  مواد  من  المصنوعة 
المصنوعة من مواد منسوجة أو محبوكة والقطع القماشية 
الرطبة والجافة المستخدمة لمّرة واحدة والقطع القماشية 
المبطنة  القماشية  والقطع  للفرك  المستخدمة  المبطنة 
بدون  أو  مع  منسوجة  غير  مواد  من  المصنوعة  ة 

ّ
الجاف

أجزاء أسفنجية، الصوف الفوالذي المستخدم للتنظيف، 
أو  مع  الفوالذي  الصوف  من  التنظيف  مواد  تحديدا 
بدون مقابض رغوية ولبادات الصوف الفوالذي ولبادات 
األسفنجية  القطع  بالصابون،  المزودة  الفوالذي  الصوف 
ى 

ّ
لالستخدامات المنزلية وتحديدا أسفنج الفرك المغط

لزجة  المصنوع من مواد  التنظيف  بالبالستيك وأسفنج 
للمطابخ  والمستخدمة  المنزلية  األواني  بالستيكية،  أو 
وتحديدا أجهزة التنظيف الميكانيكية غير الكهربائية 
العاملة باليد والمكانس ومستلزمات تنظيف الحمامات 

والفراشي ومجمعات الغبار ومماسح األرضيات

In Respect of: Articles for cleaning purposes, in 
particular household cloths, window cloths of 
leather and imitations of leather, dish cloths, wipes, 
dusters, scouring cloths, all-purpose cloths, floor 
cloths, microfibre cloths, sponge cloths, cloths of 
non-woven material, cloths of woven or knitted 
fabrics, moisture-impregnated and dry disposable 
cloths, scouring pads, dry scouring pads of non-
woven materials with and without a sponge part; 
steelwool for cleaning, in particular steelwool 
cleaners, with and without a foam handle, 
steelwool pads, steelwool pads with soap; sponges 
for household purposes, in particular scouring 
sponges coated with plastic, cleaning sponges of 
viscose or plastic; household or kitchen utensils, 
in particular hand-operated nonelectric mechanical 
cleaning apparatus, brooms, bathroom cleaners, 
brushes, dustpans, mops,
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النوافذ  تنظيف  ومعّدات  األرضيات  مماسح  عصر  وأدوات 
وأدوات  الحمامات  فراشي  وحماالت  الحمامات  وفراشي 
لالستخدامات  والقفازات  الماء  وكاشطات  النوافذ  تنظيف 
والقفازات  البالستيك  أو  الالتكس  من  المصنوعة  المنزلية 
أو  المنزلية  لالستخدامات  واحدة  لمّرة  المستخدمة 
المسح  وقفازات  البستنة  وقفازات  البستنة  الستخدامات 
ومناشر  التجفيف  ورفوف  المالبس  تجفيف  وأجهزة 
الغسيل  ومناشر  التجفيف  ومناصب  الدّوارة  الغسيل 
المالبس  كي  وألواح  المالبس  وعالقات  الغسيل  ومالقط 
وألواح كي األكمام وأغطية ألواح كي المالبس وأقمشة ألواح 
معينا(  تّتخذ شكال  التي  المالبس  كي  ألواح  )أغطية  الكي 
والقطع القماشية لتنظيف المكاوي واألوعية لالستخدامات 
وسالل  الدالء  وتحديدا  المطابخ  الستخدامات  أو  المنزلية 
وأوعية  النفايات  وسالل  الدواسات  ذوات  المهمالت 
غسيل  وسالل  المالبس  لغسيل  البالستيكية  الترتيب 
المالبس البالستيكية، المكونات غير المعدنية لمستلزمات 
باليد  العاملة  الكهربائية  غير  الميكانيكية  التنظيف 
وتحديدا األذرع والمقابض وقطع الوصل والوصالت والمرابط 

غير المعدنية بكونها بضائع مخصصة االستعمال. 

devices for wringing out mops, window cleaning 
equipment, toilet brushes, toilet brush holders, 
window cleaning devices, water scrapers, 
household gloves of latex or plastic, disposable 
gloves for household or gardening purposes, 
gardening gloves, wiping gloves, drying apparatus 
for laundry, drying racks, rotary washing lines, 
drying holders, clothes lines, clothespegs, clothes 
hangers, ironing boards, sleeve boards, ironing 
board covers, ironing cloths (shaped ironing 
board covers), iron cleaning cloths, household or 
kitchen containers, in particular buckets, pedal 
bins, rubbish bins, sorting containers of plastic for 
laundry, laundry baskets of plastic; components, 
not of metal, for hand-operated, non-electric, 
mechanical cleaning devices, in particular arms, 
handles, connecting parts, links, couplings, not of 
metal, being fitted goods. 

 In the name of: Carl Freudenberg KGبأسم : كارل فريوينبيرغ كي جي 

 Address: Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, Germanyالعنوان : هوينيرويغ 2-4 ، 69469 وينهايم ، ألمانيا 

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

Address for Services:   

 )173(

 Trade Mark No.: 24408العالمة التجارية رقم : 24408 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 04/03/2014التاريخ : 2014/03/04 

 In Respect of: Meat, SAUSSAGESمن اجل : المرتديال 

بأسم : شركة مؤسسة السنابل ال نتاج المواد الغذائية 
المساهمة الخصوصية المحدوده 

In the name of: sharket mouassaset alsanabel leintaj 
almwad alghthaeya almousahimah alkhosuseh 
almahdoudah 



119 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Address: nablus - almantekah alsenaeyaالعنوان : نابلس /المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : باسم دياب_نابلس_شارع االنبياء_ص ب _)227( 

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

 )174(

 Trade Mark No.: 24409العالمة التجارية رقم : 24409 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/03/2014التاريخ : 2014/03/04 

واالرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والعسل  المستعملة  والرشوش  والحلوى  والبسكويت 
والخردل  والملح  الخبز  ومسحوق  والخميرة  والدبس 

والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل والجليد 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, bread, 
honey, treacle,baking,powder,salt,mustard,vinegar,
sauces,icecreans,ices 

 In the name of: amin mahmod taher zughibiبأسم : امين محمود طاهر زغيبي 

 Address: jenin hy al basateenالعنوان : جنين حي البساتين 

 Address for Services:   jenin hy al basateenعنوان 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 

 )175(

 Trade Mark No.: 24410العالمة التجارية رقم : 24410 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 
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العلميةوالمساحية  والعدد  األجهزة   : اجل  من 
والبصرية اجهزة وادوات او فتح او تحويل او تنظيم 
او التحكم في الطاقة الكهربائية ,بطاريات كهربائية 
شحن  اجهزة  مكثفات  كاميرات  اضواء  انذار  اجهزة 
البطاريات ملفات كهربائية اجهزة كمبيوتر محوالت 
وطاقة  الشمسية  للطاقة  الكتونية  اجهزة  كهربائية 
ومحوالت  شمسية  البديلةخاليا  والطاقة  الرياح 

شمسية واجهزة تحكم 

In Respect of: Scientific, optical monitoring 
instruments for conducting switching transforming 
accumolating regulating or controlling electricity 
battaries alarm system camera charges computers 
and power inverters solar panels solar inverters 
controllers (wind turbine and renewable energy 
devises 

 In the name of: HAMED SUKEIMAN EIDبأسم : حامد سليمان عيد القواسمة 
QAWASMEH 

 Address: AL KHALIL AQABAT TAFOUHالعنوان : الخليل طريق عقبة تفوح 

 Address for Services:   AL KHALIL AQABATعنوان التبليغ : الخليل طريق عقبة تفوح
TAFOUH 

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

 )176(

 Trade Mark No.: 24411العالمة التجارية رقم : 24411 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

 In Respect of: FRUITY JUICEمن اجل : عصير بالفواكه 

 In the name of: SALEEM SAMEH SALEEMبأسم : سليم سميح سليم قفيشة 
QAFESHEH 

 Address: ALKHALILالعنوان : الخليل مفرق الصاحب 0598999371 

 Address for Services:   ALKHALILعنوان التبليغ : الخليل مفرق الصاحب 0598999371 
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 )177(

 Trade Mark No.: 24412العالمة التجارية رقم : 24412 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

 In Respect of: FRUIT JELLYمن اجل : جلي بالفواكه 

 In the name of: SALEEM SAMEH SALEEM QAFESHEHبأسم : سليم سميح سليم قفيشة 

 Address: ALKHALILالعنوان : الخليل مفرق الصاحب 0598999371 

 Address for Services:   ALKHALILعنوان التبليغ : الخليل مفرق الصاحب 0598999371 

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

 )178(

 Trade Mark No.: 24413العالمة التجارية رقم : 24413 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 04/03/2014التاريخ : 2014/03/04 

من اجل : البث بالتلفزيون ، وكاالت األنباء ، خدمات البث 
البث  ، خدمات  الكبالت واألقمار الصناعية  واإلرسال عبر 
بصفة  تتكون  التي  الخدمات  جميع   ، المرئي  واإلرسال 

أساسية من بث البرامج التلفزيونية 

In Respect of: television broadcasting ; news 
agencies ; cable and satellite broadcasting & 
transmission services; video broadcasting & 
transmission services , all services that consist 
essentially of the diffusion of television programmes 

بأسم : شركة المهد لالنتاج والبث االذاعي والتلفزيوني 
المساهمة الخصوصية 

In the name of: Sharekat Al-Mahed lil intag wel bath 
Aletha`ee wal Telfesioni Almusahema Alkhususeya 
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 Address: Bethlehem P.O.Box 642العنوان : بيت لحم ص.ب 642 

 Address for Services:   Bethlehem P.O.Box 642عنوان التبليغ : بيت لحم ص.ب 642 

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )179(

 Trade Mark No.: 24414العالمة التجارية رقم : 24414 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

من اجل : ) اجهزة االنارة – اجهزة اتدفئة وتوليد البخار- 
التجفيف والتهوية – فران غاز وكهرباء- اجهزة توزيع 
منزلية  برادات   – التبريد   – الصحية  والتركيبات  المياه 

وصناعية – الغساالت العادية واالتوماتيكية (. 

In Respect of: ( Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes) 

 In the name of: water doctor lehadasat almyah waبأسم : شركة ووتر دكتور لهندسة المياه والبيئة 
albeea’a 

 Address: alshare’a alra’esi,birzeit,Ramallahالعنوان : الشارع الرئيسي,بيرزيت,رام الله 

 Address for Services:   alshare’aعنوان التبليغ : الشارع الرئيسي,بيرزيت,رام الله 
alra’esi,birzeit,Ramallah 

 )180(

 Trade Mark No.: 24415العالمة التجارية رقم : 24415 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

الحلوانية،  الشوكوالته  الشوكوالته ومنتجات   : اجل  من 
)بكافة  البسكويت  السكاكر،  الحلوانية،  السكر  منتجات 
المعكرونة  المعكرونة،  الباستا،  الكعك،  انواعه(، 
العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، السباغيتي، 
والمكونات االخرى  الخبازة  الخميرة، مسحوق  الشعيرية، 
اب  الكاتش  الخل،  المايونيز،  السلطة،  توابل  للمخابز، 
للطبخ،  الجاهز  العجين  منتجات  )التوابل(،  والصلصات 
الحلويات  البوظة،  المثلج،  البرثس  المثلج،  العجين 
المثلجة  الحلويات  االلبان،  من  المصنوعة  غير  المثلجة 
 ، القهوة  المثلجة،  الحلويات  الفواكه،  من  المصنوعة 
الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم 
السكر،  دبس  العسل،  المعجنات،  الخبز،  القهوة،  مقام 
المثلجات، الملح، الخردل، الطحين المصنوع من الحبوب, 
على  )المعتمدة  االطعمة  مشروبات  القطاني,  التوابل, 
الحبوب واالعشاب(, الصلصات, الشاي العشبي, العسل 

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, bakery 
products, honey, treacle, ices, salt, mustard, wheat 
flour (processed), flour made from cereals, cereals, 
grains, chutneys, spices. Pulses, Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, 
Honey 

 In the name of: International Foodstuffs Co. LLCبأسم : الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م. 

العنوان : المنطقة الصناعية رقم 1 شارع الوحدة, ص.ب: 
4115، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 

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

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

Address for Services:   

 )181(

 Trade Mark No.: 24418العالمة التجارية رقم : 24418 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

 In Respect of: Restaurant servicesمن اجل : خدمات المطاعم 

 .In the name of: Kahala Franchising, L.L.Cبأسم : كاهاال فرنتشايزينغ, ال.ال.سي. 

سكوتسديل,  فينتورا,  دي  فيا  اي.   9311  : العنوان 
اريزونا 85258, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 9311 E. Via De Ventura, Scottsdale, 
Arizona 85258 USA 



124 2014/11/2العـدد الحادي عشر

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

Address for Services:   

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

 )182(

 Trade Mark No.: 24419العالمة التجارية رقم : 24419 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

تخول  التي  للبرامج  المتضمنة  الحاسوب  برامج   : اجل  من 
)وسم(  على  والتأشير  وعرض  وإظهار  ونشر/إرسال  تحميل 
والتدوين )المدونات( وإضافة المعلومات والتبادل والمشاركة 
عبر  المعلومات  أو  االلكترونية  الوسائط  توفير  ذلك  غير  أو 

االنترنت أو عن طريق شبكات اتصاالت أخرى. 

In Respect of: Computer software, including 
software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the 
Internet or other communication›s networks 

 .In the name of: Google Incبأسم : غوغل إنك. 

فيو،  ماونتين  باركواي،  1600امفيثيتر   : العنوان 
كاليفورنيا 94043، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

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

Address for Services:   

 )183(

 Trade Mark No.: 24420العالمة التجارية رقم : 24420 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

 .In Respect of: Clothing; headgear; footwearمن اجل : المالبس، أغطية الرأس، ألبسة القدم. 
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 .In the name of: Google Incبأسم : غوغل إنك. 

فيو،  ماونتين  باركواي،  1600امفيثيتر   : العنوان 
كاليفورنيا 94043، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

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

Address for Services:   

 )184(

 Trade Mark No.: 24421العالمة التجارية رقم : 24421 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

عن  بالنيابة  والدعائية  الترويجية  الخدمات   : اجل  من 
اآلخرين، الخدمات الترويجية والدعائية على شكل خدمات 
ترفيهية وتعليمية على الخط مباشرة )اإلنترنت(، الخدمات 
الترويجية والدعائية على شكل تبادل ومشاركة محتويات 
شبكات  من  وغيرها  اإلنترنت  عبر  المتعددة  الوسائط 

الحاسوب واالتصاالت، خدمات الدعاية واإلعالن. 

In Respect of: Promotional services on behalf of 
others; promotional services in the form of online 
entertainment and education; promotional services 
in the form of sharing of multimedia content via the 
Internet and other computer and communications 
networks; advertising services. 

 .In the name of: Google Incبأسم : غوغل إنك. 

فيو،  ماونتين  باركواي،  1600امفيثيتر   : العنوان 
كاليفورنيا 94043، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

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

Address for Services:   

 )185(

 Trade Mark No.: 24422العالمة التجارية رقم : 24422 

 In Class: 38في الصنف : 38 
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 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

اإلنترنت،  عبر  البث  خدمات  البث،  خدمات   : اجل  من 
المعلومات  نقل/إرسال  اإللكترونية،  االتصاالت  خدمات 
والمحتويات  والبيانات  والرسائل  والرموز  والنصوص 
واالتصاالت  الحاسوب  وغيرها من شبكات  اإلنترنت  عبر 
النقالة،  الهواتف  وشبكات  الالسلكية  والشبكات 
وغرف  )اإلنترنت(  مباشرة  الخط  على  المنتديات  توفير 
الدردشة والصحف والمدونات وقوائم الخوادم للوصول/ 
الولوج ولنقل الرسائل والتعليقات ومحتويات الوسائط 

المتعددة بين المستخدمين. 

In Respect of: Broadcasting services; webcasting 
services; electronic communication services; 
transmission of information, text, code, messages, 
data and content via the Internet and other 
computer and communications, wireless and 
mobile networks; providing online forums, chat 
rooms, journals, blogs, and list servers for the 
access and transmission of messages, comments 
and multimedia content among users. 

 .In the name of: Google Incبأسم : غوغل إنك. 

فيو،  ماونتين  باركواي،  1600امفيثيتر   : العنوان 
كاليفورنيا 94043، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

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

Address for Services:   

 )186(

 Trade Mark No.: 24423العالمة التجارية رقم : 24423 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

توفير  التعليمية،  الخدمات  الترفيه،  خدمات   : اجل  من 
الفيديو  بواسطة  للمشاركة  اإلنترنت  على  موقع/بوابة 
الفيديو  نشر  خدمات  والتعليمية،  الترفيهية  لألغراض 

والصوت الرقمية والوسائط المتعددة. 

In Respect of: Entertainment services; educational 
services; providing a video sharing portal for 
entertainment and education purposes; digital 
video, audio, and multimedia publishing services. 

 .In the name of: Google Incبأسم : غوغل إنك. 

فيو،  ماونتين  باركواي،  1600امفيثيتر   : العنوان 
كاليفورنيا 94043، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

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

Address for Services:   
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 )187(

 Trade Mark No.: 24424العالمة التجارية رقم : 24424 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

من اجل : الخدمات المتعلقة بالحاسوب، الخدمات المتعلقة 
الوصول/ توفير   ،)ASP( الخدمة  مزود  تطبيقات  باإلنترنت، 
الوصول/ توفير  للتنزيل،  القابلة  غير  البرامج  إلى  الولوج 

تحميل  لتمكين  للتنزيل  القابلة  غير  البرامج  إلى  الولوج 
وتنزيل والتقاط وإرسال/نشر وعرض وتعديل ولعب وتدفق 
)التوصيل الذي يقلل من فترة االنتظار أثناء المشاهدة أو 
والعرض  المسبق(  )العرض  ومعاينة  ومشاهدة  االستماع( 
)المدونات( والتدوين  على(،  )التأشير  والوسم  للمشاهدة 

إضافة المعلومات والمشاركة/تبادل ودمج )التالعب( وتوزيع 
ونشر وإعادة إنتاج، أو غير ذلك توفير الوسائط االلكترونية 
والصور  واألفالم  والفيديو  المتعددة  الوسائط  ومحتويات 
الضوئية والصور والرسوم والنصوص والصور الفوتوغرافية 
واأللعاب والمحتويات المولدة/المنشئة من قبل المستخدم 
والمحتويات الصوتية )السمعية( والمعلومات عبر االنترنت 
وغيرها من شبكات الحاسوب واالتصاالت، توفير الوصول/

مشاركة  تخول  التي  للتنزيل  قابلة  الغير  للبرامج  الولوج 
محتوى الوسائط المتعددة والتعليقات بين المستخدمين، 
للتنزيل  القابلة  الغير  للبرامج  الوصول/الولوج  توفير 
محتوى  تعقب/مراقبة  من  المحتويات  مزودي  لتمكين 
الوسائط المتعددة، استضافة محتوى الوسائط المتعددة 
لآلخرين، استضافة محتوى الوسائط المتعددة التعليمية 

والترفيهية لآلخرين. 

In Respect of: Computer related services; internet-
related services; application provider services 
(ASP); providing access to non-downloadable 
software; providing access to non-downloadable 
software to enable uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, or otherwise 
providing electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer 
and communications networks; providing access 
to non-downloadable software to enable sharing 
of multimedia content and comments among users; 
providing access to non-downloadable software 
to enable content providers to track multimedia 
content; hosting multimedia content for others; 
hosting multimedia entertainment and educational 
content for others. 

 .In the name of: Google Incبأسم : غوغل إنك. 

فيو،  ماونتين  باركواي،  1600امفيثيتر   : العنوان 
كاليفورنيا 94043، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

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

Address for Services:   
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 )188(

 Trade Mark No.: 24425العالمة التجارية رقم : 24425 

 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

من اجل : خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة 
)االنترنت(. 

In Respect of: On-line social networking services. 

 .In the name of: Google Incبأسم : غوغل إنك. 

فيو،  ماونتين  باركواي،  1600امفيثيتر   : العنوان 
كاليفورنيا 94043، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

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

Address for Services:   

 )189(

 Trade Mark No.: 24426العالمة التجارية رقم : 24426 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/03/2014التاريخ : 2014/03/05 

اخرى  ومواد  االقمشة  تبييض  مستحضرات   : اجل  من 
تستعمل في غسل وكي النالبس مستحضرات تنظيف 

وصقل وجلي وكشط , صابون , عطور وزيوت عطرية 

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: SHAREKAT ADMS NATURALبأسم : شركة ادمز ناتشونال م خ اجنبية 
FORGIEN LTD 

 Address: RAMALLAH – ALTEERAHالعنوان : رام الله – الطيرة 

 Address for Services:   RAMALLAH – ALTEERAHعنوان التبليغ : رام الله – الطيرة 
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 )190(

 Trade Mark No.: 24427العالمة التجارية رقم : 24427 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 06/03/2014التاريخ : 2014/03/06 

 In Respect of: Mineral olis Attiddivesمن اجل : زيوت معدنية وبتروكيماويات 

 In the name of: Saleem Abu Hammadبأسم : سليم ابو حماد 

 Address: Bethlehemالعنوان : بيت لحم - واد النيص 

 Address for Services:   Bethlehemعنوان التبليغ : بيت لحم - واد النيص 

 )191(

 Trade Mark No.: 24428العالمة التجارية رقم : 24428 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 06/03/2014التاريخ : 2014/03/06 

 In Respect of: BUSINESS AND AdvertisingBILLمن اجل : االعمال المهنية واإلعالن واللوحات االعالنية. 
BOARDS 

 In the name of: BELAL ABED ALHAY JALEELبأسم : بالل عبد الحي عبد الحي قفيشة 
QFAESHA 

 Address: HEBRON RAS ALJORA STالعنوان : الخليل راس الجورة مفرق الجزيرة 

 Address for Services:   HEBRON RAS ALJORAعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة مفرق الجزيرة 
ST 
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 )192(

 Trade Mark No.: 24430العالمة التجارية رقم : 24430 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

من  ذلك  وغير  والغازية  المعدنية  المياه   : اجل  من 
المشروبات المنعشة الغير كحولية واالشربة وغير ذلك 
المشروبات  صنع  في  المستعملة  المستحضرات  من 

المنعشة ، مشروبات طاقة ومشروبات عصائر 

In Respect of: mineral and carbonated water 
and other non -alcoholic refreshments and other 
rawmaterial used in manufacturing refreshing 
drinks and energy drinks and juise drinks 

 In the name of: sharekat abu hageer full house altegarehبأسم : شركة ابو حجير فل هاوس التجارية 

 Address: jenin - sharea nablusالعنوان : جنين - شارع نابلس 

 Address for Services:   jenin - sharea nablusعنوان التبليغ : جنين - شارع نابلس 

 )193(

 Trade Mark No.: 24432العالمة التجارية رقم : 24432 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

 In Respect of: Herbs, spices, coffee, & nutsمن اجل : العطارة والبهارات والبن والمكسرات 

 In the name of: Shareket saleh Khalaf wa awladahبأسم : شركة صالح خلف و أوالده للعطارة و البهارات 
lilitarah wa albaharat 

 Address: share› george alsa›a ramallah, falasteenالعنوان : شارع جورج الصاع رام الله فلسطين 

 Address for Services:   share› george alsa›aعنوان التبليغ : شارع جورج الصاع رام الله فلسطين 
ramallah, falasteen 
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 )194(

 Trade Mark No.: 24434العالمة التجارية رقم : 24434 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

 In Respect of: PUFFED CORN SNAKSمن اجل : مسلي مصنوع من حبوب الذرة 

وشركاه  الكرد  اللطيف  عبد  ربحي  مصنع  : شركة  بأسم 
للبوظة 

In the name of: SHARIKAT MASNA REBHY ABED 
ALLATEEF AL KURD WA SHORAKA LLBOZAH 

 Address: HEBRON -QIZON- P O BOX 426العنوان : الخليل – قيزون- ص.ب.)426( ت 2220148 

ت  ص.ب.)426(  قيزون-   – الخليل   : التبليغ  عنوان 
 2220148

Address for Services:   HEBRON -QIZON- P O 
BOX 426 

 )195(

 Trade Mark No.: 24435العالمة التجارية رقم : 24435 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

 In Respect of: flakes made from potato flowerمن اجل : رقائق مصنوعة من طحين البطاطا 

وشركاه  الكرد  اللطيف  عبد  ربحي  مصنع  : شركة  بأسم 
للبوظة 

In the name of: SHARIKAT MASNA REBHY ABED 
ALLATEEF AL KURD WA SHORAKA LLBOZAH 

 Address: HEBRON -QIZON- P O BOX 426العنوان : الخليل – قيزون- ص.ب.)426( ت 2220148 

ت  ص.ب.)426(  قيزون-   – الخليل   : التبليغ  عنوان 
 2220148

Address for Services:   HEBRON -QIZON- P O 
BOX 426 
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 )196(

 Trade Mark No.: 24436العالمة التجارية رقم : 24436 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

والصيد  الدواجن  ولحوم  واالسماك  اللحوم   : اجل  من 
ومجكده  محفوظه  خضروات  فواكة  اللحم  خالصات 
ومجففة ومطهوة هالم ومربيات وفواكة مطبوخة بالسكر 

والبيض الزيوت والدهون المجمدة لالكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen dried and cooked fruits 
and vegetables ;jellies, jams,compotes egg 

 In the name of: sharekt max llsena at al ghezayeahبأسم : شركة ماكس للصناعات الغذائية 

 Address: nablus_shre al qudsالعنوان : نابلس_شارع القدس 

 Address for Services:   nablus_shre al qudsعنوان التبليغ : نابلس_شارع القدس 

 )197(

 Trade Mark No.: 24437العالمة التجارية رقم : 24437 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

 In Respect of: puffed corn snaksمن اجل : مسلي مصنوع من حبوب الذرة 

وشركاه  الكرد  اللطيف  عبد  ربحي  مصنع  : شركة  بأسم 
للبوظة 

In the name of: SHARIKAT MASNA REBHY ABED 
ALLATEEF AL KURD WA SHORAKA LLBOZAH 

 Address: HEBRON -QIZON- P O BOX 426العنوان : الخليل – قيزون- ص.ب.)426( ت 2220148 

ت  ص.ب.)426(  قيزون-   – الخليل   : التبليغ  عنوان 
 2220148

Address for Services:   HEBRON -QIZON- P O 
BOX 426 
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 )198(

 Trade Mark No.: 24438العالمة التجارية رقم : 24438 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

باليد؛  المحمولة  الحواسيب  الحواسيب؛   : اجل  من 
الحواسيب الصغيرة؛ قطع الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ 
رقاقات  المتكاملة؛  الدارات  ذاكرات  المتكاملة؛  الدارات 
الدارات المتكاملة؛ مجموعات رقاقات الحاسوب؛ معالجات 
الموصالت؛  أشباه  معالجات  رقاقات  الموصالت؛  أشباه 
لوحات  الدقيقة؛  المعالجات  الموصالت؛  أشباه  رقاقات 
الدارات  ولوحات  المطبوعة  الدارات  المطبوعة؛  الدارات 
الدارات  ولوحات  المطبوعة  الدارات  ولوحات  المتكاملة 
األم  اللوحات  اإللكترونية؛  الدارات  لوحات  الكهربائية؛ 
التشغيل؛  أنظمة  الحواسيب؛  ذاكرات  للحواسيب؛ 
الضابطات الصغيرة؛ معالجات البيانات؛ وحدات المعالجة 
وذاكرات  للذاكرة  الموصالت  أشباه  أجهزة  المركزية؛ 
الموصالت؛  أشباه  ذاكرات  ووحدات  الموصالت  أشباه 
معالجات البرمجيات القابلة للبرمجة؛ المعالجات الدقيقة 
لوحات  للحواسيب؛  الطرفية  األجهزة  والبصرية؛  الرقمية 
لوحات  السمعية؛  الدارات  لوحات  البصرية؛  الدارات 
الفيديو؛  رسومات  مسرعات  البصرية؛  السمعية  الدارات 
لوحات  الفيديو؛  معالجات  المتعددة؛  الوسائط  مسرعات 
األمنية  األجهزة  البيانات؛  ذاكرات  الفيديو؛  معالجة 
ورقاقات  الحاسوب  قطع  اإللكترونية؛  المراقبة  وأجهزة 
أجل  من  المحسنة  الدقيقة  والمعالجات  الحاسوب 
المراقبة األمنية اإللكترونية؛ برامج برمجيات الخوارزميات 
لتشغيل والتحكم بالحواسيب؛ برمجيات أنظمة تشغيل 
وعدد  وصالت  الحواسيب؛  تشغيل  أنظمة  الحواسيب؛ 
التطبيق  برمجيات  مجال  في  الحاسوب  أنظمة  ومرافق 
وأجهزة  والشبكات  الشخصية  الحواسيب  لتوصيل 
الحاسوب  شبكة  وتطبيقات  المدى  بعيدة  االتصاالت 
والشبكات  المدى  بعيدة  االتصاالت  معدات  العالمية؛ 

المحوسبة التي تتكون من برمجيات أنظمة التشغيل؛ 

In Respect of: Computers; handheld computers; 
minicomputers; computer hardware; computer 
software; integrated circuits; integrated circuit 
memories; integrated circuit chips; computer chip sets; 
semiconductor processors; semiconductor processor 
chips; semiconductor chips; microprocessors; 
printed circuit boards; printed circuits, integrated 
circuit boards, printed circuit boards and electrical 
circuit boards; electronic circuit boards; computer 
motherboards; computer memories; operating 
systems; microcontrollers; data processors; central 
processing units; semiconductor memory devices, 
semiconductor memories and semiconductor memory 
units; software programmable processors; digital and 
optical microprocessors; computer peripherals; video 
circuit boards; audio circuit boards; audio-video 
circuit boards; video graphic accelerators; multimedia 
accelerators; video processors; video processor boards; 
data memories; electronic security apparatus and 
surveillance apparatus; computer hardware, computer 
chips and microprocessors optimized for electronic 
security surveillance; algorithm software programs 
for the operation and control of computers; computer 
operating system software; computer operating 
systems; computer system extensions, tools and utilities 
in the field of application software for connecting 
personal computers, networks, telecommunications 
apparatus and global computer network applications; 
computerized telecommunications and networking 
equipment consisting of operating system software; 
computer hardware and software for enhancing and 
providing real-time transfer, transmission, reception, 
processing and digitizing of audio and video graphics 
information; computer firmware; computer operating 
system software, computer utility software and other 
computer software used to maintain and operate 
computer systems; 
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نقل  وتحسين  لتسهيل  الحاسوب  وبرمجيات  قطع 
والمعالجة  واالستقبال  واإلرسال  الفعلي  الوقت 
والتحويل الرقمي لمعلومات الرسوم السمعية البصرية؛ 
تشغيل  أنظمة  برمجيات  الثابتة؛  الحاسوب  برامج 
وبرمجيات  الحاسوب  استخدام  وبرمجيات  الحاسوب 
وتشغيل  على  للحفاظ  المستخدمة  األخرى  الحاسوب 
الذاكرة؛  لوحات  الحاسوب؛  تجهيزات  الحاسوب؛  أنظمة 
الشخصية  المنظمات  الشخصية؛  الرقمية  المساعدات 
التخزين  أجهزة  باليد؛  والمحمولة  المحمولة  اإللكترونية 
قطع  ومشغالت  األقراص  لمحركات  السريعة  والناقالت 
الذاكرة ومشغالت التصفح؛ أنظمة األمن لقطع وبرمجيات 
خادم  وقطع  للحماية  الناري  الجدار  وبرامج  الحاسوب 
الوصول إلى الشبكات البتكار واإلبقاء على برامج الجدار 
تشغيل  وبرمجيات  الحاسوب  وقطع  للحماية  الناري 
بيه  )في  االفتراضية  الخاصة  للشبكات  الحاسوب  خادم 
للحماية؛  الناري  الجدار  برامج  على  واإلبقاء  البتكار  ان( 
برمجيات  الحواسيب؛  شبكات  أمن  ضمان  برمجيات 
الحاسوب  وبرمجيات  قطع  واألمن؛  بالوصول  التحكم 
أو  سرقة  من  الحاسوب  شبكات  حماية  في  لالستخدام 
المخولين؛  غير  المستخدمين  بواسطة  البيانات  تلف 
للحاسوب؛  الصوت  تسريع  لوحات  الحواسيب؛  مكونات 
والفيديو  والصور  والبيانات  الصوت  تسريع  لوحات 
وبطاقات  الوميضية  الذاكرة  قطع  لوحات  للحواسيب؛ 
الحاسوب  وشبكات  معدات  الوميضية؛  الذاكرة  قطع 
المعالجة  أنظمة  تحديدا:  المدى،  بعيدة  لالتصاالت 
المدى  بعيدة  االتصاالت  ومعدات  أجهزة  والتشغيل؛ 
المفاتيح  ولوحات  والخوادم  التغيير  ونقاط  والموزعات 
وصيانة  لتطوير  الحاسوب  وبرمجيات  قطع  للحواسيب؛ 
واستخدام شبكات الحاسوب المحلية والخارجية؛ أجهزة 
البينية  لألسطح  اإللكتروني  التحكم  أجهزة  االستقبال؛ 
واالتصاالت  الحواسيب  وشبكات  بالحواسيب  والتحكم 
التلفزيون  بث  معدات  مع  العالمية  المدى  بعيدة 
المتكاملة؛  الدارات  وبرمجة  فحص  أجهزة  والكوابل؛ 
خوادم  للحاسوب؛  الطرفية  الذاكرة  ومعدات  أجهزة 
الحاسوب ذات الوظائف الثابتة؛ قطع شبكات الحاسوب؛ 
وإدارة  وتسهيل  البتكار  الحاسوب  وبرمجيات  قطع 
الوصول واالتصال عن بعد مع شبكات المنطقة المحلية 
)ال أيه ان( والشبكات الخاصة االفتراضية )في بيه ان( 

وشبكات المناطق الخارجية )دبليو ايه ان(

computer installations; memory boards; personal 
digital assistants; portable and handheld electronic 
personal organizers; storage devices, jump drives, 
flash drives and thumb drives; security systems 
for computer hardware and software, firewalls, 
network access server hardware for creating and 
maintaining firewalls, virtual private network 
(VPN) computer hardware and computer server 
operating software for creating and maintaining 
firewalls; software for ensuring the security of 
computer networks; software for access control 
and security; computer hardware and software for 
use in protecting computer networks from data 
theft or damage by unauthorized users; components 
for computers; computer voice accelerator 
boards; computer voice, data, image and video 
accelerator boards; flash memory boards and flash 
memory cards; telecommunications equipment 
and computer networks, namely processing and 
operating systems; telecommunications apparatus 
and instruments, computer routers, hubs, servers 
and switches; computer hardware and software 
for the development, maintenance, and use of 
local and wide area computer networks; set-top 
boxes; electronic control devices for the interface 
and control of computers and global computer 
and telecommunications networks with television 
and cable broadcasts and equipment; apparatus 
for testing and programming integrated circuits; 
computer peripheral memory apparatus and 
devices; fixed function computer servers; computer 
networking hardware; computer hardware and 
software for creating, facilitating, and managing 
remote access to and communication with local 
area networks (LANs), virtual private networks 
(VPN), wide area networks (WANs)
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تشغيل  برمجيات  العالمية؛  الحاسوب  وشبكات 
التغيير  ونقاط  المفاتيح  ولوحات  الموزعات 
في  لالستخدام  الحاسوب  وقطع  برمجيات  والخوادم؛ 
الشبكة  إلى  متعددين  مستخدمين  الوصول  توفير 
البحث  أجل  من  الحاسوب  على  للمعلومات  العالمية 
لكمية  والنشر  والمعالجة  والنقل  واالستعادة  عن 
الحاسوب  برمجيات  أدوات  المعلومات؛  من  كبيرة 
قطع  اآلخرين؛  برمجيات  تطبيقات  لتسهيل 
الالسلكية؛  االتصاالت  لشبكات  الحاسوب  وبرمجيات 
شكل  على  للتتنزيل  القابلة  اإللكترونية  المنشورات 
ومنشورات  ونشرات  ومجالت  وكتب  إخبارية  رسائل 
والتقارير الحكومية الرسمية في مجال اإللكترونيات 
اإللكترونية  والمعدات  واألجهزة  الموصالت  وأشباه 
المدى  بعيدة  واالتصاالت  والحواسيب  المتكاملة 
والترفيه واإلرسال الهاتفي واالتصاالت بعيدة المدى 
الهيكلية  والتركيبات  القطع  والالسلكية؛  السلكية 
المباعة  اإلرشادية  األدلة  أعاله؛  المذكورة  للبضائع 
اإلرشادية  واألدلة  المذكورة  البضائع  مع  كوحدة 
الحاسوب  شبكة  من  للتحميل  القابلة  اإللكترونية 
والمالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة  العالمية؛ 
الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة  والمساحية 
وأجهزة  البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي 
وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( 
أو  فتح  أو  وأدوات توصيل  أجهزة  والتعليم؛  واإلنقاذ 
الطاقة  في  التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  تحويل 
الكهربية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ 
األقراص المضغوطة؛ أقراص الفيديو الرقمية وغيرها 
التي  لألجهزة  آليات  الرقمية؛  التسجيل  وسائل  من 
تعمل بقطع النقود؛ آالت تسجيل النقد وآالت حاسبة 
ومعدات لمعالجة البيانات وأجهزة حاسوب؛ برمجيات 

الحاسوب؛ أجهزة إخماد النيران. 

and global computer networks; router, switch, hub 
and server operating software; computer software 
and hardware for use in providing multiple 
user access to a global computer information 
network for searching, retrieving, transferring, 
manipulating and disseminating a wide range 
of information; computer software tools for the 
facilitation of third party software applications; 
computer hardware and software for wireless 
network communications; downloadable electronic 
publications in the nature of newsletters, books, 
magazines, journals, brochures and white papers in 
the area of electronics, semiconductors, integrated 
electronic apparatus and devices, computers, 
telecommunications, entertainment, telephony, 
and wired and wireless telecommunications; 
structural parts and fittings for all the aforesaid 
goods; instructional manuals sold as a unit 
with the aforementioned goods and electronic 
instructional manuals downloadable from a global 
computer network; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 

 In the name of: Intel Corporationبأسم : إنتيل كوربوريشن 

العنوان : 2200 ميشيون كوليج بوليفارد ، سانتا كالرا ، 
كاليفورنيا 95052 – 8119 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa 
Clara, California 95052-8119, United States of 
America (USA) 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )199(

 Trade Mark No.: 24439العالمة التجارية رقم : 24439 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

 In Respect of: puffed corn snaksمن اجل : مسلي مصنوع من حبوب الذرة 

وشركاه  الكرد  اللطيف  عبد  ربحي  مصنع  : شركة  بأسم 
للبوظة 

In the name of: SHARIKAT MASNA REBHY ABED 
ALLATEEF AL KURD WA SHORAKA LLBOZAH 

 Address: HEBRON -QIZON- P O BOX 426العنوان : الخليل – قيزون- ص.ب.)426( ت 2220148 

ت  ص.ب.)426(  قيزون-   – الخليل   : التبليغ  عنوان 
 2220148

Address for Services:   HEBRON -QIZON- P O 
BOX 426 

 )200(

 Trade Mark No.: 24442العالمة التجارية رقم : 24442 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

من اجل : االتصاالت ، اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون 
الحاسوبية وشبكات األلياف  الطرفيات  ، اإلتصاالت عبر 
البصرية والبرقيات والتلفون ، نقل الرسائل والصور عبر 
 ، األنباء  وكاالت   ، االتصاالت  معلومات حول   ، الحاسوب 
توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد ، توفير توصيالت 
خاصة عبر شبكة حاسوب دولية ، تأجير معدات االتصال 
األقمار  عبر  البث  ومعدات  الالسلكي  االتصال  وأنظمة 

الصناعية ،

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;
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 ، الالسلكي  االتصال  خدمات   ، ُبعد  عن  اإلجتماعات   
 ، الكبالت واألقمار الصناعية  البث واإلرسال عبر  خدمات 
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 
بصفة  تتكون  التي  الخدمات  جميع   ، خدمات سكلية   ،

أساسية من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 

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: Middle East News FZ LLCبأسم : ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م 

، دبي،  ، مدينة دبي لإلعالم  : مبنى ام بي سي  العنوان 
اإلمارات العربية المتحدة 

Address: MBC Building, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates 

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

Address for Services:   

 )201(

 Trade Mark No.: 24443العالمة التجارية رقم : 24443 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

 ، الترفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم   : اجل  من 
األنشطة الرياضية والثقافية ، تنظيم مسابقات الجمال 
، عروض سينمائية  المسرحية  للعروض  المقاعد  ، حجز 
 ، الصوت  تسجيل  إعادة   ، الرقمي  التصوير  خدمات   ،
األفالم  إنتاج   ، والتعليم  والتربية  الترفيه  معلومات عن 
الدعاية  ، خدمات العروض بخالف ما كان منها لغايات 
واإلعالن ، عرض تمثيليات حية ، التصوير بالميكروفلم ، 
تأجير األفالم السينمائية ، توفير تجهيزات ُدور السينما 
 ، المصورة  التقارير  تقديم   ، األنباء  مراسلي  خدمات   ،
إنتاج   ، ، تنظيم حفالت )ترفيه(  الفوتوغرافي  التصوير 

وإعداد وعرض برامج الراديو والتلفزيون ،

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;
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 ، الفيديو  أفالم  إنتاج   ، المسرحية  العروض  إنتاج   
اإلذاعي  الترفيه   ، والتلفزيون  الراديو  أجهزة  تأجير 
الفيديو  مسجالت  تأجير   ، والسينمائي  والتلفزيوني 
التسجيل  خدمات ستديوهات   ، الشريطية  بالحافظات 
إرسال  معدات  تأجير   ، الترفيه  تسهيالت  توفير   ،
تأجير   ، الفيديو  كاميرات  تأجير   ، الصوت  واستقبال 
أو  للمسارح  اإلضاءة  أجهزة  تأجير   ، السينمائية  األفالم 
ستوديوهات التلفزيون ، تأجيربروجكترات )آالت عرض( 
مسجالت  تأجير   ، العرض  مشاهد  تأجير   ، وملحقاتها 
الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو ، تأجير أشرطة الفيديو 
، خدمات كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية 
، استديوهات سينمائية ، ترجمة األفالم ، نشر وكتابة 
اإلنتاج   ، واإلعالن  الدعاية  نصوص  بخالف  النصوص 
توقيت   ، )ترفيه(  التذاكر  وكاالت  خدمات   ، المسرحي 
 ، الفيديو  إعداد أشرطة   ، ، ترجمة  الرياضية  المناسبات 
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 
األحداث  تنظيم   ، التفاعلي  الترفيه   ، الترفيه  لغايات 
توفير   ، للبث  الترفيهية  البرامج  إعداد   ، الترفيهية 
تسهيالت للترفيه ، خدمات الترفيه عبر ألعاب الفيديو 
)من  مباشرة  المقدمة  األلعاب  خدمات   ، والكمبيوتر 
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 
عن  معلومات  توفير   ، الفورية  االلكترونية  والصحف 
أو  الترفيه  األساسي  هدفها  التي  الخدمات   ، األنباء 
التسلية أو االستجمام ، عروض األعمال الفنية أو األدبية 
المرئية للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية 

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 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 
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 Trade Mark No.: 24446العالمة التجارية رقم : 24446 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

من اجل : االتصاالت ، اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون 
الحاسوبية وشبكات األلياف  الطرفيات  ، اإلتصاالت عبر 
البصرية والبرقيات والتلفون ، نقل الرسائل والصور عبر 
 ، األنباء  وكاالت   ، االتصاالت  معلومات حول   ، الحاسوب 
توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد ، توفير توصيالت 
خاصة عبر شبكة حاسوب دولية ، تأجير معدات االتصال 
األقمار  عبر  البث  ومعدات  الالسلكي  االتصال  وأنظمة 
االتصال  خدمات   ، ُبعد  عن  اإلجتماعات   ، الصناعية 
الكبالت واألقمار  البث واإلرسال عبر  ، خدمات  الالسلكي 
 ، الصناعية  األقمار  عبر  اإلتصاالت  خدمات   ، الصناعية 
توجيه   ، الالسلكي  واالتصال  االتصاالت  معلومات حول 
المرئية  النصوص  معلومات  إرسال   ، االتصاالت  وربط 
خدمات   ، الصوتي  البريد  خدمات   ، بعد  عن  والنصوص 
البث واإلرسال المرئي ، خدمات االتصال المرئي ، خدمات 
إرسال الرسائل المرئي ، خدمات سكلية ، جميع الخدمات 
اإلذاعية  البرامج  بث  من  أساسية  بصفة  تتكون  التي 

والتلفزيونية 

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 
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 Trade Mark No.: 24447العالمة التجارية رقم : 24447 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

 ، الترفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم   : اجل  من 
الجمال  مسابقات  تنظيم   ، والثقافية  الرياضية  األنشطة 
سينمائية  عروض   ، المسرحية  للعروض  المقاعد  حجز   ،
 ، الصوت  تسجيل  إعادة   ، الرقمي  التصوير  خدمات   ،
األفالم  إنتاج   ، والتعليم  والتربية  الترفيه  عن  معلومات 
الدعاية  لغايات  منها  كان  ما  بخالف  العروض  خدمات   ،
واإلعالن ، عرض تمثيليات حية ، التصوير بالميكروفلم ، 
تأجير األفالم السينمائية ، توفير تجهيزات ُدور السينما 
 ، المصورة  التقارير  تقديم   ، األنباء  مراسلي  خدمات   ،
إنتاج   ، )ترفيه(  حفالت  تنظيم   ، الفوتوغرافي  التصوير 
العروض  إنتاج   ، والتلفزيون  الراديو  برامج  وعرض  وإعداد 
الراديو  أجهزة  تأجير   ، الفيديو  أفالم  إنتاج   ، المسرحية 
 ، والتلفزيوني والسينمائي  الترفيه اإلذاعي   ، والتلفزيون 
، خدمات  الشريطية  بالحافظات  الفيديو  تأجير مسجالت 
ستديوهات التسجيل ، توفير تسهيالت الترفيه ، تأجير 
معدات إرسال واستقبال الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو 
، تأجير األفالم السينمائية ، تأجير أجهزة اإلضاءة للمسارح 
أو ستوديوهات التلفزيون ، تأجيربروجكترات )آالت عرض( 
مسجالت  تأجير   ، العرض  مشاهد  تأجير   ، وملحقاتها 
الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو ، تأجير أشرطة الفيديو 
، خدمات كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية 
وكتابة  نشر   ، األفالم  ترجمة   ، سينمائية  استديوهات   ،
اإلنتاج   ، واإلعالن  الدعاية  نصوص  بخالف  النصوص 
توقيت   ، )ترفيه(  التذاكر  وكاالت  خدمات   ، المسرحي 
 ، الفيديو  أشرطة  إعداد   ، ترجمة   ، الرياضية  المناسبات 
تنظيم   ، الفيديو  أشرطة  تسجيل   ، الفيديو  أفالم  إنتاج 
المتحركة  الرسوم  موسيقى  خدمات   ، )ترفيه(  المباريات 

الترفيهية ، تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي ، 

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;
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خدمات الترفيه السمعي ، خدمات تقديم عروض سمعية 
تنظيم   ، التفاعلي  الترفيه   ، الترفيه  لغايات  بصرية 
 ، للبث  الترفيهية  البرامج  إعداد   ، الترفيهية  األحداث 
ألعاب  عبر  الترفيه  خدمات   ، للترفيه  تسهيالت  توفير 
مباشرة  المقدمة  األلعاب  خدمات   ، والكمبيوتر  الفيديو 
 ، أخرى  اتصال  من خالل شبكة  أو  حاسوب(  )من شبكة 
محطات  خالل  من  للبث  تلفزيونية  مسلسالت  توزيع 
والتلفزيون  اإلذاعة  برامج  إخراج   ، مستقلة  تلفزيونية 
توفير   ، التلفزيون  أو  للراديو  األنباء  برامج  خدمات   ،
 ، للتنزيل(  القابلة  )غير  الفورية  اإلكترونية  المطبوعات 
نشر الكتب ، نشر الكتب والصحف االلكترونية الفورية 
هدفها  التي  الخدمات   ، األنباء  عن  معلومات  توفير   ،
عروض   ، االستجمام  أو  التسلية  أو  الترفيه  األساسي 
لغايات  للجمهور  المرئية  األدبية  أو  الفنية  األعمال 

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 
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 Trade Mark No.: 24448العالمة التجارية رقم : 24448 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

 ، الترفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم   : اجل  من 
األنشطة الرياضية والثقافية ، تنظيم مسابقات الجمال 
، عروض سينمائية  المسرحية  للعروض  المقاعد  ، حجز 
 ، الصوت  تسجيل  إعادة   ، الرقمي  التصوير  خدمات   ،

معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم ، إنتاج األفالم 

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; 
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الدعاية  لغايات  منها  كان  ما  بخالف  العروض  خدمات   ،
واإلعالن ، عرض تمثيليات حية ، التصوير بالميكروفلم ، 
تأجير األفالم السينمائية ، توفير تجهيزات ُدور السينما 
 ، المصورة  التقارير  تقديم   ، األنباء  مراسلي  خدمات   ،
إنتاج   ، )ترفيه(  حفالت  تنظيم   ، الفوتوغرافي  التصوير 
العروض  إنتاج   ، والتلفزيون  الراديو  برامج  وعرض  وإعداد 
الراديو  أجهزة  تأجير   ، الفيديو  أفالم  إنتاج   ، المسرحية 
 ، والتلفزيوني والسينمائي  الترفيه اإلذاعي   ، والتلفزيون 
، خدمات  الشريطية  بالحافظات  الفيديو  تأجير مسجالت 
 ، الترفيه  تسهيالت  توفير   ، التسجيل  ستديوهات 
تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت ، تأجير كاميرات 
الفيديو ، تأجير األفالم السينمائية ، تأجير أجهزة اإلضاءة 
تأجيربروجكترات   ، التلفزيون  ستوديوهات  أو  للمسارح 
، تأجير  العرض  ، تأجير مشاهد  )آالت عرض( وملحقاتها 
مسجالت الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو ، تأجير أشرطة 
اإلذاعية  والبرامج  السيناريو  كتابة  خدمات   ، الفيديو 
 ، ، ترجمة األفالم  ، استديوهات سينمائية  والتلفزيونية 
واإلعالن  الدعاية  نصوص  بخالف  النصوص  وكتابة  نشر 
 ، )ترفيه(  التذاكر  وكاالت  خدمات   ، المسرحي  اإلنتاج   ،
أشرطة  إعداد   ، ترجمة   ، الرياضية  المناسبات  توقيت 
الفيديو  أشرطة  ، تسجيل  الفيديو  أفالم  إنتاج   ، الفيديو 
الرسوم  موسيقى  خدمات   ، )ترفيه(  المباريات  تنظيم   ،
المتحركة الترفيهية ، تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي 
عروض  تقديم  خدمات   ، السمعي  الترفيه  خدمات   ،
 ، التفاعلي  الترفيه   ، الترفيه  لغايات  بصرية  سمعية 
تنظيم األحداث الترفيهية ، إعداد البرامج الترفيهية للبث 
ألعاب  عبر  الترفيه  خدمات   ، للترفيه  تسهيالت  توفير   ،
الفيديو والكمبيوتر ، خدمات األلعاب المقدمة مباشرة )من 
توزيع   ، أخرى  اتصال  من خالل شبكة  أو  شبكة حاسوب( 
تلفزيونية  محطات  خالل  من  للبث  تلفزيونية  مسلسالت 
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 
أو  التسلية  أو  الترفيه  األساسي  هدفها  التي  الخدمات   ،
المرئية  األدبية  أو  الفنية  األعمال  عروض   ، االستجمام 

للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية 

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 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: Middle East News FZ LLCبأسم : ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م 
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، دبي،  ، مدينة دبي لإلعالم  : مبنى ام بي سي  العنوان 
اإلمارات العربية المتحدة 

Address: MBC Building, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates 

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

Address for Services:   

 )205(

 Trade Mark No.: 24449العالمة التجارية رقم : 24449 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

بالتلفزيون  والبث  بالراديو  اإلذاعة   ، االتصاالت   : اجل  من 
األلياف  وشبكات  الحاسوبية  الطرفيات  عبر  اإلتصاالت   ،
عبر  والصور  الرسائل  نقل   ، والتلفون  والبرقيات  البصرية 
 ، األنباء  وكاالت   ، االتصاالت  حول  معلومات   ، الحاسوب 
توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد ، توفير توصيالت 
خاصة عبر شبكة حاسوب دولية ، تأجير معدات االتصال 
األقمار  عبر  البث  ومعدات  الالسلكي  االتصال  وأنظمة 
الصناعية ، اإلجتماعات عن ُبعد ، خدمات االتصال الالسلكي 
 ، الصناعية  الكبالت واألقمار  البث واإلرسال عبر  ، خدمات 
خدمات اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية ، معلومات حول 
االتصاالت واالتصال الالسلكي ، توجيه وربط االتصاالت ، 
 ، بعد  عن  والنصوص  المرئية  النصوص  معلومات  إرسال 
 ، المرئي  البث واإلرسال  ، خدمات  البريد الصوتي  خدمات 
خدمات االتصال المرئي ، خدمات إرسال الرسائل المرئي 
بصفة  تتكون  التي  الخدمات  جميع   ، سكلية  خدمات   ،

أساسية من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 

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 

 In the name of: Middle East News FZ LLCبأسم : ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م 

، دبي،  ، مدينة دبي لإلعالم  : مبنى ام بي سي  العنوان 
اإلمارات العربية المتحدة 

Address: MBC Building, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates 

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

Address for Services:   
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 )206(

 Trade Mark No.: 24454العالمة التجارية رقم : 24454 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

من اجل : االتصاالت ، اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون 
الحاسوبية وشبكات األلياف  الطرفيات  ، اإلتصاالت عبر 
البصرية والبرقيات والتلفون ، نقل الرسائل والصور عبر 
 ، األنباء  وكاالت   ، االتصاالت  معلومات حول   ، الحاسوب 
توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد ، توفير توصيالت 
خاصة عبر شبكة حاسوب دولية ، تأجير معدات االتصال 
األقمار  عبر  البث  ومعدات  الالسلكي  االتصال  وأنظمة 
االتصال  خدمات   ، ُبعد  عن  اإلجتماعات   ، الصناعية 
الكبالت واألقمار  البث واإلرسال عبر  ، خدمات  الالسلكي 
 ، الصناعية  األقمار  عبر  اإلتصاالت  خدمات   ، الصناعية 
توجيه   ، الالسلكي  واالتصال  االتصاالت  معلومات حول 
المرئية  النصوص  معلومات  إرسال   ، االتصاالت  وربط 
خدمات   ، الصوتي  البريد  خدمات   ، بعد  عن  والنصوص 
البث واإلرسال المرئي ، خدمات االتصال المرئي ، خدمات 
إرسال الرسائل المرئي ، خدمات سكلية ، جميع الخدمات 
اإلذاعية  البرامج  بث  من  أساسية  بصفة  تتكون  التي 

والتلفزيونية 

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 

 In the name of: Middle East News FZ LLCبأسم : ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م 

، دبي،  ، مدينة دبي لإلعالم  : مبنى ام بي سي  العنوان 
اإلمارات العربية المتحدة 

Address: MBC Building, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates 

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

Address for Services:   
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 )207(

 Trade Mark No.: 24455العالمة التجارية رقم : 24455 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

 ، الترفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم   : اجل  من 
الجمال  مسابقات  تنظيم   ، والثقافية  الرياضية  األنشطة 
سينمائية  عروض   ، المسرحية  للعروض  المقاعد  حجز   ،
 ، الصوت  تسجيل  إعادة   ، الرقمي  التصوير  خدمات   ،
األفالم  إنتاج   ، والتعليم  والتربية  الترفيه  عن  معلومات 
الدعاية  لغايات  منها  كان  ما  بخالف  العروض  خدمات   ،
واإلعالن ، عرض تمثيليات حية ، التصوير بالميكروفلم ، 
تأجير األفالم السينمائية ، توفير تجهيزات ُدور السينما 
 ، المصورة  التقارير  تقديم   ، األنباء  مراسلي  خدمات   ،
إنتاج   ، )ترفيه(  حفالت  تنظيم   ، الفوتوغرافي  التصوير 
العروض  إنتاج   ، والتلفزيون  الراديو  برامج  وعرض  وإعداد 
الراديو  أجهزة  تأجير   ، الفيديو  أفالم  إنتاج   ، المسرحية 
 ، والتلفزيوني والسينمائي  الترفيه اإلذاعي   ، والتلفزيون 
، خدمات  الشريطية  بالحافظات  الفيديو  تأجير مسجالت 
ستديوهات التسجيل ، توفير تسهيالت الترفيه ، تأجير 
معدات إرسال واستقبال الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو 
، تأجير األفالم السينمائية ، تأجير أجهزة اإلضاءة للمسارح 
أو ستوديوهات التلفزيون ، تأجيربروجكترات )آالت عرض( 
مسجالت  تأجير   ، العرض  مشاهد  تأجير   ، وملحقاتها 
الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو ، تأجير أشرطة الفيديو 
، خدمات كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية 
وكتابة  نشر   ، األفالم  ترجمة   ، سينمائية  استديوهات   ،
اإلنتاج   ، واإلعالن  الدعاية  نصوص  بخالف  النصوص 
توقيت   ، )ترفيه(  التذاكر  وكاالت  خدمات   ، المسرحي 
 ، الفيديو  أشرطة  إعداد   ، ترجمة   ، الرياضية  المناسبات 
تنظيم   ، الفيديو  أشرطة  تسجيل   ، الفيديو  أفالم  إنتاج 
المتحركة  الرسوم  موسيقى  خدمات   ، )ترفيه(  المباريات 

الترفيهية ، تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي ،

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;
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خدمات الترفيه السمعي ، خدمات تقديم عروض سمعية 
تنظيم   ، التفاعلي  الترفيه   ، الترفيه  لغايات  بصرية 
 ، للبث  الترفيهية  البرامج  إعداد   ، الترفيهية  األحداث 
ألعاب  عبر  الترفيه  خدمات   ، للترفيه  تسهيالت  توفير 
مباشرة  المقدمة  األلعاب  خدمات   ، والكمبيوتر  الفيديو 
 ، أخرى  اتصال  من خالل شبكة  أو  حاسوب(  )من شبكة 
محطات  خالل  من  للبث  تلفزيونية  مسلسالت  توزيع 
والتلفزيون  اإلذاعة  برامج  إخراج   ، مستقلة  تلفزيونية 
توفير   ، التلفزيون  أو  للراديو  األنباء  برامج  خدمات   ،
 ، للتنزيل(  القابلة  )غير  الفورية  اإلكترونية  المطبوعات 
نشر الكتب ، نشر الكتب والصحف االلكترونية الفورية 
هدفها  التي  الخدمات   ، األنباء  عن  معلومات  توفير   ،
عروض   ، االستجمام  أو  التسلية  أو  الترفيه  األساسي 
لغايات  للجمهور  المرئية  األدبية  أو  الفنية  األعمال 

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: Middle East News FZ LLCبأسم : ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م 

، دبي،  ، مدينة دبي لإلعالم  : مبنى ام بي سي  العنوان 
اإلمارات العربية المتحدة 

Address: MBC Building, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates 

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

Address for Services:   

 )208(

 Trade Mark No.: 24456العالمة التجارية رقم : 24456 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

من اجل : المصنوعات البالستيكية /العاب مصنوعة من 
البالستيك 

In Respect of: Plastic products /toys made from 
plastic 

 In the name of: SHARIKAT ABU ITAMAHبأسم : شركة ابو اطعيمة لالدوات المنزلية وااللعاب 
LLADAWAT ALMANZLIAH WALALAAB 
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 Address: HEBRON WAD ALHARRIAHالعنوان : الخليل واد الهرية 

 Address for Services:   HEBRON WAD ALHARRIAHعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 

 )209(

 Trade Mark No.: 24457العالمة التجارية رقم : 24457 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 09/03/2014التاريخ : 2014/03/09 

من اجل : األلعاب وادوات اللعب– ادوات األلعاب البدنية 
و الرياضة )عدا المالبس(– العاب االطفال والدمى. 

In Respect of: playthings; gymnastic and sporting 
kinder toys and dolls 

 In the name of: SHARIKAT ABU ITAMAHبأسم : شركة ابو اطعيمة لالدوات المنزلية وااللعاب 
LLADAWAT ALMANZLIAH WALALAAB 

 Address: HEBRON WAD ALHARRIAHالعنوان : الخليل واد الهرية 

 Address for Services:   HEBRON WAD ALHARRIAHعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 

 )210(

 Trade Mark No.: 24458العالمة التجارية رقم : 24458 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENT CREMISANبأسم : دير السالزيان – كريمزان 
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 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )211(

 Trade Mark No.: 24459العالمة التجارية رقم : 24459 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENT CREMISANبأسم : دير السالزيان – كريمزان 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )212(

 Trade Mark No.: 24460العالمة التجارية رقم : 24460 

 In Class: 33في الصنف : 33 
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 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENTبأسم : دير السالزيان – كريمزان 
CREMISAN 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )213(

 Trade Mark No.: 24461العالمة التجارية رقم : 24461 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENTبأسم : دير السالزيان – كريمزان 
CREMISAN 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 
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 )214(

 Trade Mark No.: 24462العالمة التجارية رقم : 24462 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENT CREMISANبأسم : دير السالزيان – كريمزان 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )215(

 Trade Mark No.: 24463العالمة التجارية رقم : 24463 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENT CREMISANبأسم : دير السالزيان – كريمزان 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 
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عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )216(

 Trade Mark No.: 24464العالمة التجارية رقم : 24464 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENT CREMISANبأسم : دير السالزيان – كريمزان 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )217(

 Trade Mark No.: 24465العالمة التجارية رقم : 24465 

 In Class: 33في الصنف : 33 
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 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENTبأسم : دير السالزيان – كريمزان 
CREMISAN 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )218(

 Trade Mark No.: 24466العالمة التجارية رقم : 24466 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENTبأسم : دير السالزيان – كريمزان 
CREMISAN 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 
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 )219(

 Trade Mark No.: 24467العالمة التجارية رقم : 24467 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENT CREMISANبأسم : دير السالزيان – كريمزان 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )220(

 Trade Mark No.: 24468العالمة التجارية رقم : 24468 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 
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 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENTبأسم : دير السالزيان – كريمزان 
CREMISAN 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )221(

 Trade Mark No.: 24469العالمة التجارية رقم : 24469 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

 In Respect of: WINEمن اجل : نبيذ 

 In the name of: SALESIAN CONVENTبأسم : دير السالزيان – كريمزان 
CREMISAN 

 Address: BETHLEHEM – ALSLEZEANالعنوان : بيت لحم – السالزيان 

عنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر عمارة خضر منصور 
 0599728791 –

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 
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 )222(

 Trade Mark No.: 24470العالمة التجارية رقم : 24470 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 11/03/2014التاريخ : 2014/03/11 

من اجل : اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد– خالصات 
هالم  مطهوة  ومجففة  محفوظة  وخضراوات  فواكه  اللحوم 
)جلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر . البيض والحلييب 

ومنتجات الحليب , الزيوت والدهن الصالحة لالكل. 

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

بأسم : شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية 
م خ م 

In the name of: SHAREKAT ALJEBREENI 
LELALBAN WALMAWAD ALGHETHAIA 

 Address: HEBRON - ALRAMEHالعنوان : الخليل - الرامة 

 Address for Services:   HEBRON - ALRAMEHعنوان التبليغ : الخليل - الرامة 

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )223(

 Trade Mark No.: 24471العالمة التجارية رقم : 24471 

 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 11/03/2014التاريخ : 2014/03/11 

والصيد–  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
ومجففة  محفوظة  وخضراوات  فواكه  اللحوم  خالصات 
بالسكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جلي(  هالم  مطهوة 
الزيوت والدهن   , الحليب  والحلييب ومنتجات  البيض   .

الصالحة لالكل. 

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

بأسم : شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية 
م خ م 

In the name of: SHAREKAT ALJEBREENI 
LELALBAN WALMAWAD ALGHETHAIA 

 Address: HEBRON – ALRAMEHالعنوان : الخليل – الرامة 

 Address for Services:   HEBRON – ALRAMEHعنوان التبليغ : الخليل – الرامة 

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )224(

 Trade Mark No.: 24472العالمة التجارية رقم : 24472 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 11/03/2014التاريخ : 2014/03/11 

 In Respect of: Printing machines , printing pressesمن اجل : آالت طباعة وطابعات 

 In the name of: sharekit cood leltajheezat alsen›eahبأسم : شركة كود للتجهيزات الصناعية 

 Address: nablus - almakhfiaالعنوان : نابلس - المخفيه 

 Address for Services:   nablus - almakhfiaعنوان التبليغ : نابلس - المخفيه 

ذات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )225(

 Trade Mark No.: 24473العالمة التجارية رقم : 24473 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

والغازية  المعدنية  المياه  الكحولية،  غير  البيرة  اجل:  من 
والمشروبات األخرى غير الكحولية، شراب الفواكه وعصير الفواكه، 

مركزات العصائر والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

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

الغذائية  للصناعات  النهرين  ضفاف  شركة   : بأسم 
والعصائر ذ.م.م. 

In the name of: Defaf Al-Nahrayn for Food 
Industries & Drink L.L.C. 

 Address: Gardens, Amman, Jordanالعنوان : الجاردنز, عمان, االردن 

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

Address for Services:   

 )226(

 Trade Mark No.: 24474العالمة التجارية رقم : 24474 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

والغازية  المعدنية  المياه  الكحولية،  غير  البيرة  اجل:  من 
والمشروبات األخرى غير الكحولية، شراب الفواكه وعصير الفواكه، 

مركزات العصائر والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

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

الغذائية  للصناعات  النهرين  ضفاف  شركة   : بأسم 
والعصائر ذ.م.م. 

In the name of: Defaf Al-Nahrayn for Food 
Industries & Drink L.L.C. 
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 Address: Gardens, Amman, Jordanالعنوان : الجاردنز, عمان, االردن 

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

Address for Services:   

 )227(

 Trade Mark No.: 24475العالمة التجارية رقم : 24475 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

من اجل : البيرة غير الكحولية ، المياه المعدنية والغازية 
الفواكه  شراب   ، الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير 

األخرى لصنع المشروبات 

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

الغذائية  للصناعات  النهرين  ضفاف  شركة   : بأسم 
والعصائر ذ.م.م. 

In the name of: Defaf Al-Nahrayn for Food 
Industries & Drink L.L.C. 

 Address: Gardens, Amman, Jordanالعنوان : الجاردنز, عمان, االردن 

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

Address for Services:   

 )228(

 Trade Mark No.: 24476العالمة التجارية رقم : 24476 

 In Class: 43في الصنف : 43 
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 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

المطاعم  المطاعم,  والشراب,  الطعام  تقديم   : اجل  من 
مطاعم  نفسه(,  بخدمة  الشخص  فيها  يقوم  )مطاعم 
الذاتية(,  )الخدمة  نفسه  بخدمة  الشخص  فيها  يقوم 

المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Catering (Food and drink –), 
Restaurants, Restaurants (Self-service –), Self-
service restaurants, Snack-bars 

المحدودة  الغذائية  أنس  مجموعة  شركة   : بأسم 
المسؤولية 

In the name of: Anas Food Group Company 
Limited Liability 

–عمارة  المنورة  المدينة  شارع   – عمان-االردن   : العنوان 
رقم -246 مجمع العبوشي طابق 5 –ص.ب 850334 

Address: Amman – Jordan – Al-Madinah Al-
Monawarah Street – Building # 246 – Al-Aboushi 
Complex floor # 5 – P.O Box 850334 

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

)229(

 Trade Mark No.: 24477العالمة التجارية رقم : 24477 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

اديلهولزينير,  منابع  من  المعدنية  المياه   : اجل  من 
هذه  من  حصريا  المصنوعة  الكحولية  غير  المشروبات 

المياه المعدنية 

In Respect of: Natural mineral water from Bad 
Adelholzen and non-alcoholic beverages made 
exclusively with this mineral water 

 In the name of: Adelholzener Alpenquellen GmbHبأسم : اديلهولزينير البينكويلين جي ام بي اتش 

دي-  ,5-1 ار.  تي  تي.-بريموس-اس  اس   : العنوان 
سيجسدورف, المانيا 

Address: St.-Primus-Str. 1–5, D-83313 Siegsdorf, 
Germany 

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

Address for Services:   
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 )230(

 Trade Mark No.: 24478العالمة التجارية رقم : 24478 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 10/03/2014التاريخ : 2014/03/10 

من اجل : الفاحص االلكتروني, اجهزة وانظمة ومعدات 
وادوات  اجهزة  ووحداتها,  وادواتها  والقياس  المالحة 
التصوير والنظر ووحداتها, االجهزة والمعدات العلمية 
والمعدات  االجهزة  ووحداتها,  وادواتها  والمخبرية 
الليزر,  ووحداتها,  وادواتها  والكهربائية  االلكترونية 
المجاهر, اجهزة المراقبة, اجهزة التسجيل, المعالجات, 
اجهزة  الكواشف,  الصغيرة,  البيانات  معالجات 
اجهزة  االستقبال,  اجهزة  االرسال,  اجهزة  االستشعار, 
التحكم عن بعد, اجهزة التحكم بالحركة, الكمبيوترات, 
برامج  بالكمبيوتر,  الملحقة  االجهزة  الكمبيوتر,  اجهزة 
البيانات,  تخزين  قطع  الكمبيوتر,  برمجيات  الكمبيوتر, 
تزويد  الطاقة واجهزة  البيانات, مزودات  اجهزة معالجة 
اجهزة  الموصالت,  شبه  قطع  موصالت,  شبه  الطاقة, 
والضوئي  االكتروني  النظر  ومعدات  وانظمة  وادوات 
ووحداتها  والصورية  والمالحية  النانو  ومقياس 
ومجمعات  المتالف  الضوء  تجميعات  واكسسواراتها, 
الليزر لالجهزة واالدوات واالنظمة االلكترونية والعلمية, 
الطاقة لالجهزة  المصدر, مراقب جودة  محلالت مقياس 

واالدوات واالنظمة االلكترونية والصناعية 

In Respect of: Electronic test, signaling 
and measurement apparatus, systems, and 
equipment, and parts and components therefor; 
optical and imaging apparatus, instruments, 
and equipment, and parts and components 
therefor; scientific and laboratory apparatus, 
instruments, and equipment, and parts and 
components therefor; electronic and electrical 
apparatus, instruments, and equipment, and parts 
and components therefor; lasers; microscopes; 
monitoring apparatus; recording apparatus; 
processors; microprocessors; detectors; 
sensors; transmitters; receivers; remote 
control apparatus; motion control apparatus; 
computers; computer hardware; computer 
peripherals; computer software; computer 
programs; data storage device; data processing 
apparatus; power supplies and power systems; 
semiconductors; semiconductor devices; Opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, 
signaling, imaging and measurement apparatus, 
instruments, systems, and equipment, and parts, 
components and accessories therefor; monolithic 
optical assemblies and laser combiners for 
electronic and scientific apparatus, instruments, 
and systems; source measure analyzers; power 
quality monitors for electronic and industrial 
apparatus, instruments, and systems 

 In the name of: Keysight Technologies, Inc. (aبأسم : كيسايت تكنولوجيز, انك. )ديالوير كوربوريشن( 
Delaware Corporation) 

روزا,  سانتا  باركويه,  فاونتينغروف   1400  : العنوان 
كاليفورنيا 95403, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa 
Rosa, California 95403, U.S.A. 

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

Address for Services:   
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 )231(

 Trade Mark No.: 24479العالمة التجارية رقم : 24479 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 11/03/2014التاريخ : 2014/03/11 

 حلوى 
ً
من اجل : الشوكوالته، الحلويات الغير طبية، وخاصة

والبسكويت  البسكويت،  السكر؛  حلويات  الشوكوالته؛ 
األفران  ومنتجات  والمعجنات  والكعك  الهش  الرقيق 
منتجات  تحديًدا  لألكل،  الصالحة  الثلوج  والعجين؛ 
المثلجات والحلويات المجمدة والحلوى؛ الحلويات المثلجة 

والحلوى، شوكوالتة رخوة سهلة المد على الخبز. 

In Respect of: Chocolate, non-medicated 
confectionery, in particular chocolate 
confectionery; sugar confectionery; biscuits, 
wafers, cakes, pastries, baked and dough products; 
edible ices, namely ice cream products, frozen 
confectionery and desserts; chilled confectionery 
and desserts; chocolate spreads. 

 In the name of: Cadbury UK Limitedبأسم : كادبوري يوكاي ليمتد 

 ، بورنفيللي   ، الين  بورنفيللي   ،  12 .ب  ص   : العنوان 
بريمينغهام ، بي 30 2 أل يو ، المملكة المتحدة 

Address: PO BOX 12, Bournville Lane, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU. United Kingdom 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )232(

 Trade Mark No.: 24481العالمة التجارية رقم : 24481 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 12/03/2014التاريخ : 2014/03/12 

االموال  /تحويل  والصرافة  المصرفية  االعمال   : اجل  من 
الكترونيا 

In Respect of: BANKING /EXCHANGING 
MONEY TRANSFER (ELECTRONIC FOUND) 

 In the name of: SHAREKET SALLETبأسم : شركة سلة العمالت للصرافة والحواالت 
ALOMOLAT LALSERAFA WALHEWALAT 

 Address: HEBRON AL SALAM STالعنوان : الخليل شارع السالم 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : 
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)233(

 Trade Mark No.: 24482العالمة التجارية رقم : 24482 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 12/03/2014التاريخ : 2014/03/12 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي وما يندرج تحتها من أصناف، 

وجميعها في الصنف رقم )35(. 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions, all in 
class (35). 

والخدمات  للتسويق  المثالية  الرؤية  شركة   : بأسم 
التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: SHREKAT ALRWAIA ALMTHALEH 
LLTSWEQ WLKGDMAT ALTJAREH 
ALMASHEMA ALGHSOSEA ALMMAHDODA 

 Address: Ramallah Palestineالعنوان : رام الله/ فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : مركز البزار التجاري ط2 جوال 0599312004 

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

 )234(

 Trade Mark No.: 24483العالمة التجارية رقم : 24483 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 12/03/2014التاريخ : 2014/03/12 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية. 

 .In the name of: Merck Sharp & Dohme Corpبأسم : ميرك شارب اند دوم كورب. 

نيو  ستايشن،  وايتهاوس  درايف،  ميرك  ون   : العنوان 
جرسي 08889، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, United States of America. 

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

Address for Services:   
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 )235(

 Trade Mark No.: 24484العالمة التجارية رقم : 24484 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 12/03/2014التاريخ : 2014/03/12 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية. 

 .In the name of: Merck Sharp & Dohme Corpبأسم : ميرك شارب اند دوم كورب. 

نيو  ستايشن،  وايتهاوس  درايف،  ميرك  ون   : العنوان 
جرسي 08889، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, United States of America. 

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

Address for Services:   

 )236(

 Trade Mark No.: 24485العالمة التجارية رقم : 24485 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 12/03/2014التاريخ : 2014/03/12 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية. 

 .In the name of: Merck Sharp & Dohme Corpبأسم : ميرك شارب اند دوم كورب. 

نيو  ستايشن،  وايتهاوس  درايف،  ميرك  ون   : العنوان 
جرسي 08889، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, United States of America. 

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

Address for Services:   
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 )237(

 Trade Mark No.: 24486العالمة التجارية رقم : 24486 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 12/03/2014التاريخ : 2014/03/12 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية. 

 .In the name of: Merck Sharp & Dohme Corpبأسم : ميرك شارب اند دوم كورب. 

نيو  ستايشن،  وايتهاوس  درايف،  ميرك  ون   : العنوان 
جرسي 08889، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, United States of America. 

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

Address for Services:   

 )238(

 Trade Mark No.: 24488العالمة التجارية رقم : 24488 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

من اجل : اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد, خالصات 
اللحم,فواكه وخضروات محفوظة ومجففة,مطهوة,هالم)جلي(
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر,البيض ,الحليب ومنتجات 

الحليب ,الزيوت والدهن الصالحة لألكل 

In Respect of: The Meat, poultry meat and hunting 
, meat extracts, the preserved and dried fruits and 
vegetables, Jelly , jams and fruit cooked with sugar, 
eggs, milk and milk products, oils and fat, edible . 

 In the name of: AL-Jebrini Dairy And Foodبأسم : شركة الجبريني لمنتجات األلبان والمواد الغذائية 
Industries Company 

 Address: ALKHALEEL-ALRAMEHالعنوان : الخليل / الرامة 

 Address for Services:   ALKHALEEL-ALRAMEHعنوان التبليغ : الخليل / الرامة 

ذات   ayran عيران  كلمة  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )239(

 Trade Mark No.: 24489العالمة التجارية رقم : 24489 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

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

)معدات رسم( ،

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);
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لتركيب  أجهزة   ، صور   ، فوتوغرافية  صور   ، دوريات   
الصور الفوتوغرافية ، إعالنات من الورق أو الورق المقوى 
 ، بريدية  بطاقات   ، بريد  طوابع   ، )مخططات(  ِخطط   ،
إعالنات كبيرة ، منشورات مطبوعة ، أجهزة طباعة متنقلة 
)لوزام مكتبية( ، حروف طباعة ، صور مطبوعة )مطبوعات( 
الورق  أو  الورق  من  الفتات   ، ألبومات   ، إعالنية  بيانات   ،

المقوى ، تقاويم للمالحظات ، تذاكر 

 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-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   

 )240(

 Trade Mark No.: 24490العالمة التجارية رقم : 24490 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن ، إدارة األعمال ، توجيه 
اإلعالن  خدمات   ، المكتبي  النشاط  تفعيل   ، األعمال 
مؤسسات  تؤديها  التي  الخدمات   ، والتلفزيون  بالراديو 
أو  اإلعالن  أو  بالجماهير  االتصال  تمارس  وإعالن  دعاية 
أو  السلع  بكافة  فيما يتعلق  اإلعالم  بكل وسائل  االشهار 
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 
المتعلقة  كتلك  أخرى  بخدمات  يتعلق  فيما  واإلعالن 
الدعاية  وكاالت   ، والتلفزيون  بالراديو  واإلعالن  بالدعاية 
واإلعالن ، الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي ، تحديث مواد 
تنظيم   ، اإلعالنية  المساحات  تأجير   ، واإلعالن  الدعاية 

اإلشتراكات في خدمات االتصاالت لصالح الغير ،

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

لآلخرين ، البحث عن كفالة ، كتابة النصوص اإلعالنية 

business management of performing artists; bill-
posting; presentation of goods on communication 
media for retail purposes; demonstration of goods; 
direct mail advertising; dissemination of adverting 
matter; document reproduction; organization 
of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; economic forecasting; layout 
services for advertising purposes; modelling for 
advertising or sales promotion; news clipping 
services; on-line advertising on a computer 
network; opinion polling; outdoor advertising; 
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-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   

 )241(

 Trade Mark No.: 24491العالمة التجارية رقم : 24491 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

بالتلفزيون  والبث  بالراديو  اإلذاعة   ، االتصاالت   : اجل  من 
األلياف  وشبكات  الحاسوبية  الطرفيات  عبر  اإلتصاالت   ،
عبر  والصور  الرسائل  نقل   ، والتلفون  والبرقيات  البصرية 
الحاسوب ، معلومات حول االتصاالت ، وكاالت األنباء ، توفير 
توصيالت خاصة  توفير   ، بعد  عن  للتسوق  إتصال  قنوات 
عبر شبكة حاسوب دولية ، تأجير معدات االتصال وأنظمة 

االتصال الالسلكي ومعدات البث عبر األقمار الصناعية ،

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;
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 ، الالسلكي  االتصال  خدمات   ، ُبعد  عن  اإلجتماعات 
 ، الكبالت واألقمار الصناعية  البث واإلرسال عبر  خدمات 
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 
بصفة  تتكون  التي  الخدمات  جميع   ، خدمات سكلية   ،

أساسية من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 

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-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   

 )242(

 Trade Mark No.: 24492العالمة التجارية رقم : 24492 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

 ، الترفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم   : اجل  من 
األنشطة الرياضية والثقافية ، تنظيم مسابقات الجمال 
، عروض سينمائية  المسرحية  للعروض  المقاعد  ، حجز 
 ، الصوت  تسجيل  إعادة   ، الرقمي  التصوير  خدمات   ،
األفالم  إنتاج   ، والتعليم  والتربية  الترفيه  معلومات عن 
الدعاية  ، خدمات العروض بخالف ما كان منها لغايات 
واإلعالن ، عرض تمثيليات حية ، التصوير بالميكروفلم ، 
تأجير األفالم السينمائية ، توفير تجهيزات ُدور السينما 
 ، المصورة  التقارير  تقديم   ، األنباء  مراسلي  خدمات   ،

التصوير الفوتوغرافي ، 

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;
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تنظيم حفالت )ترفيه( ، إنتاج وإعداد وعرض برامج الراديو 
أفالم  إنتاج   ، المسرحية  العروض  إنتاج   ، والتلفزيون 
الفيديو ، تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون ، الترفيه اإلذاعي 
الفيديو  مسجالت  تأجير   ، والسينمائي  والتلفزيوني 
 ، التسجيل  ستديوهات  خدمات   ، الشريطية  بالحافظات 
توفير تسهيالت الترفيه ، تأجير معدات إرسال واستقبال 
الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو ، تأجير األفالم السينمائية 
، تأجير أجهزة اإلضاءة للمسارح أو ستوديوهات التلفزيون 
، تأجيربروجكترات )آالت عرض( وملحقاتها ، تأجير مشاهد 
العرض ، تأجير مسجالت الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو 
، تأجير أشرطة الفيديو ، خدمات كتابة السيناريو والبرامج 
ترجمة   ، سينمائية  استديوهات   ، والتلفزيونية  اإلذاعية 
الدعاية  نصوص  بخالف  النصوص  وكتابة  نشر   ، األفالم 
التذاكر  وكاالت  خدمات   ، المسرحي  اإلنتاج   ، واإلعالن 
إعداد   ، ترجمة   ، الرياضية  المناسبات  توقيت   ، )ترفيه( 
أشرطة  تسجيل   ، الفيديو  أفالم  إنتاج   ، الفيديو  أشرطة 
موسيقى  خدمات   ، )ترفيه(  المباريات  تنظيم   ، الفيديو 
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 
الفيديو  ألعاب  عبر  الترفيه  خدمات   ، للترفيه  تسهيالت 
المقدمة مباشرة )من شبكة  األلعاب  ، خدمات  والكمبيوتر 
حاسوب( أو من خالل شبكة اتصال أخرى ، توزيع مسلسالت 
مستقلة  تلفزيونية  محطات  خالل  من  للبث  تلفزيونية 
األنباء  برامج  خدمات   ، والتلفزيون  اإلذاعة  برامج  إخراج   ،
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 

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 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-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   
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 )243(

 Trade Mark No.: 24493العالمة التجارية رقم : 24493 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

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

المقوى ، تقاويم للمالحظات ، تذاكر

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
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 In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   

 )244(

 Trade Mark No.: 24494العالمة التجارية رقم : 24494 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

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 
خدمات   ، الخدمات  أو  السلع  بكافة  يتعلق  فيما  اإلعالم 
المراسالت  تنظيم  أو  تجميع  أو  تحرير  أو  نسخ  أو  تسجيل 
والتجسيالت الخطية وكذلك استغالل أو تجميع اية بيانات 
حسابية أو إحصائية ، خدمات الدعاية واإلعالن فيما يتعلق 
بالراديو  واإلعالن  بالدعاية  المتعلقة  كتلك  أخرى  بخدمات 
واإلعالن  الدعاية   ، واإلعالن  الدعاية  وكاالت   ، والتلفزيون 
تأجير   ، واإلعالن  الدعاية  مواد  تحديث   ، البريدي  بالطلب 
خدمات  في  اإلشتراكات  تنظيم   ، اإلعالنية  المساحات 
االتصاالت لصالح الغير ، إدارة عرض أعمال فناني التمثيل 
، عرض سلع على وسائط اإلعالم لغايات  ، لصق اإلعالنات 
البيع بالتجزئة ، عرض السلع ، اإلعالن بالبريد المباشر ، نشر 
المعارض  تنظيم   ، الوثائق  نسخ   ، واإلعالن  الدعاية  مواد 
والعروض التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية ، التنبؤات 
 ، واإلعالن  الدعاية  لغايات  العروض  خدمات   ، االقتصادية 
خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات ، 
خدمات إقتطاع األخبار أو المعلومات المهمة في الصحف ،

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;
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 ، الحاسوب  شبكات  على  المباشرة  والدعاية  اإلعالن 
نشر   ، الخارجي  واإلعالن  الدعاية   ، الرأي  إستطالعات 
نصوص الدعاية واإلعالن ، اإلعالن بالراديو والتلفزيون ، 
تأجير مواد الدعاية واإلعالن ، ترويج المبيعات لآلخرين ، 

البحث عن كفالة ، كتابة النصوص اإلعالنية 

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-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   

 )245(

 Trade Mark No.: 24495العالمة التجارية رقم : 24495 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

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

الصناعية ،

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; 
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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 
بصفة  تتكون  التي  الخدمات  جميع   ، سكلية  خدمات   ،

أساسية من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 

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-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   

 )246(

 Trade Mark No.: 24496العالمة التجارية رقم : 24496 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

من اجل : التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، األنشطة 
حجز   ، الجمال  مسابقات  تنظيم   ، والثقافية  الرياضية 
المقاعد للعروض المسرحية ، عروض سينمائية ، خدمات 
عن  معلومات   ، الصوت  تسجيل  إعادة   ، الرقمي  التصوير 
الترفيه والتربية والتعليم ، إنتاج األفالم ، خدمات العروض 
عرض   ، واإلعالن  الدعاية  لغايات  منها  كان  ما  بخالف 
األفالم  تأجير   ، بالميكروفلم  التصوير   ، حية  تمثيليات 
خدمات   ، السينما  ُدور  تجهيزات  توفير   ، السينمائية 
التصوير   ، المصورة  التقارير  تقديم   ، األنباء  مراسلي 
وإعداد  إنتاج   ، )ترفيه(  حفالت  تنظيم   ، الفوتوغرافي 
وعرض برامج الراديو والتلفزيون ، إنتاج العروض المسرحية 

، إنتاج أفالم الفيديو ، تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون ، 

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

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 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-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   
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 )247(

 Trade Mark No.: 24497العالمة التجارية رقم : 24497 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
المالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
وبرش  بأنواعه  الصابون  الشحومات-  إزالة  مواد  األوساخ، 
الصابون- الروائح العطرية– الزيوت الطيارة- مواد التزيين 

ومحاليل الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

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 S . O . C lel tajmeel aladiehبأسم : شركة أس . أو . سي للتجميل العادية العامة 
al ammah 

العنوان : الخليل - دّوار المنارة - ت: 2223195 - جوال: 
 0599-770421

Address: al khaleel - douar al manara Tel: 2223195 
/ Mob.: 0599-770421 

عنوان التبليغ : الخليل - دّوار المنارة - ت: 2223195 - 
جوال: 0599-770421 

Address for Services:   al khaleel - douar al manara 
Tel: 2223195 / Mob.: 0599-770421 

 )248(

 Trade Mark No.: 24498العالمة التجارية رقم : 24498 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13 

 In Respect of: hair and shaving brushمن اجل : فراشي الشعر وفراشي الحالقة 

 In the name of: SHARIKAT GOLDEN CAREبأسم : شركة جولدن كير لتجارة النثريات 
LITEGARET ALNATHRIAT 
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 Address: HEBRON RAS AL JOURAالعنوان : الخليل راس الجورة 2250891 

 Address for Services:   HEBRON RAS AL JOURAعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة 2250891 

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )249(

 Trade Mark No.: 24499العالمة التجارية رقم : 24499 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 16/03/2014التاريخ : 2014/03/16 

األنشطة  الترفيه،  والتهذيب،  التعليم   : اجل  من 
الرياضية والثقافية 

In Respect of: Education and discipline, 
entertainment, sports and cultural activities 

 In the name of: monathamat al shafafeya al dowaleyaبأسم : منظمة الشفافية الدولية 

 Address: , 10559 Berlin , Germany Alt-Moabit 96العنوان : ألمانيا/برلين 10559/ آلت موابيت96 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله/ المصايف/ جوال رقم 0599707550 

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )250(

 Trade Mark No.: 24500العالمة التجارية رقم : 24500 

 In Class: 42في الصنف : 42 
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 Date: 16/03/2014التاريخ : 2014/03/16 

البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  الخدمات   : اجل  من 
واالبحاث  التحليل  خدمات  بها،  المتعلقة  والتصميم 
الصناعية، خدمات تصميم وتطوير وعتاد وبرامج كمبيوتر 

In Respect of: scientific and technical services and 
research and design services relating thereto, Analysis 
Services and Industrial Research, design and development 
services and computer hardware and software 

 In the name of: monathamat al shafafeya al dowaleyaبأسم : منظمة الشفافية الدولية 

 Address: , 10559 Berlin , Germany Alt-Moabit 96العنوان : ألمانيا/برلين 10559/ آلت موابيت96 

رقم  جوال  المصايف/  الله/  رام   : التبليغ  عنوان 
 0599707550

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

 )251(

 Trade Mark No.: 24501العالمة التجارية رقم : 24501 

 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 16/03/2014التاريخ : 2014/03/16 

لحماية  أمنية  وخدمات  قانونية  خدمات   : اجل  من 
واجتماعية  شخصية  وخدمات  واألفراد  الممتلكات 

يقدمها اخرون تلبية لحاجات األفراد 

In Respect of: legal services and security services 
for the protection of property and individuals, 
personal and social services provided by others to 
meet the needs of individuals 

 In the name of: monathamat al shafafeya alبأسم : منظمة الشفافية الدولية 
dowaleya 

 Address: , 10559 Berlin , Germany Alt-Moabit 96العنوان : ألمانيا/برلين 10559/ آلت موابيت96 

رقم  جوال  المصايف/  الله/  رام   : التبليغ  عنوان 
 0599707550

Address for Services:   

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 
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 )252(

 Trade Mark No.: 24503العالمة التجارية رقم : 24503 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

امراض  لعالج  الصيدالنية  المستحضرات   : اجل  من 
الصيدالنية  المستحضرات  باستثناء  التنفسي,  الجهاز 

لعالج السرطان 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
the treatment of respiratory diseases, excluding 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   

 )253(

 Trade Mark No.: 24504العالمة التجارية رقم : 24504 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   
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 )254(

 Trade Mark No.: 24505العالمة التجارية رقم : 24505 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   

 )255(

 Trade Mark No.: 24506العالمة التجارية رقم : 24506 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   
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 )256(

 Trade Mark No.: 24507العالمة التجارية رقم : 24507 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   

 )257(

 Trade Mark No.: 24508العالمة التجارية رقم : 24508 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   
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 )258(

 Trade Mark No.: 24509العالمة التجارية رقم : 24509 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   

 )259(

 Trade Mark No.: 24510العالمة التجارية رقم : 24510 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

امراض  لعالج  الصيدالنية  المستحضرات   : اجل  من 
الصيدالنية  المستحضرات  باستثناء  التنفسي,  الجهاز 

لعالج السرطان 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
the treatment of respiratory diseases, excluding 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   
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 )260(

 Trade Mark No.: 24511العالمة التجارية رقم : 24511 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   

 )261(

 Trade Mark No.: 24512العالمة التجارية رقم : 24512 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

اجهزة  والجراحية,  الطبية  واالدوات  االجهزة   : اجل  من 
االستنشاق 

In Respect of: Medical and surgical apparatus and 
instruments; Inhaler 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   
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 )262(

 Trade Mark No.: 24513العالمة التجارية رقم : 24513 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

 In Respect of: Pharmaceutical Preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   

 )263(

 Trade Mark No.: 24514العالمة التجارية رقم : 24514 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

اجهزة  والجراحية,  الطبية  واالدوات  االجهزة   : اجل  من 
االستنشاق 

In Respect of: Medical and surgical apparatus and 
instruments; Inhaler 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   
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 )264(

 Trade Mark No.: 24515العالمة التجارية رقم : 24515 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

من اجل : االجهزة واالدوات واالنظمة االلكترونية ومعدات 
والمالحية  النانو  ومقياس  والضوئي  االكتروني  النظر 
وادوات  اجهزة  واكسسواراتها,  ووحداتها  والصورية 
العلمية  والمعدات  االجهزة  ووحداتها,  والنظر  التصوير 
والمعدات  االجهزة  ووحداتها,  وادواتها  والمخبرية 
االلكترونية والكهربائية وادواتها ووحداتها, تجميعات 
واالدوات  لالجهزة  الليزر  ومجمعات  المتالف  الضوء 
والمعدات  االجهزة  والعلمية,  االلكترونية  واالنظمة 
االجهزة  ووحداتها,  وادواتها  والمخبرية  العلمية 
وادواتها ووحداتها,  والكهربائية  االلكترونية  والمعدات 
التسجيل,  اجهزة  المراقبة,  اجهزة  المجاهر,  الليزر, 
الكواشف,  الصغيرة,  البيانات  معالجات  المعالجات, 
االستقبال,  اجهزة  االرسال,  اجهزة  االستشعار,  اجهزة 
بالحركة,  التحكم  اجهزة  بعد,  عن  التحكم  اجهزة 
الملحقة  االجهزة  الكمبيوتر,  اجهزة  الكمبيوترات, 
بالكمبيوتر, برامج الكمبيوتر, برمجيات الكبيوتر بما فيها 
فيها  بما  الكمبيوتر  برمجيات  التصاميم,  اتمتة  برامج 
فيها  بما  الكمبيوتر  برمجيات  القياس,  تطبيقات  برامج 
للنماذج ولتصميم  التصاميم  الدوائر االلكترونية التمتة 
ومحاكاة تصاميم القطع والمكونات والمجمعات واالنظمة 
االلكترونية, البرمجيات ومكونات البرامج للتحكم ولتحليل 
معالجة  اجهزة  البيانات,  تخزين  قطع  االدوات,  ولقياس 
الطاقة, محلالت  تزويد  واجهزة  الطاقة  مزودات  البيانات, 
واالدوات  الطاقة لالجهزة  المصدر, مراقب جودة  مقياس 

واالنظمة االلكترونية والصناعية 

In Respect of: Electronic, opto-electronic, 
photonic, and nano-scale test, signaling, imaging, 
and measurement apparatus, instruments, 
systems, and equipment, and parts, components 
and accessories therefor; optical and imaging 
apparatus, instruments, and equipment, and parts, 
components and accessories therefor; monolithic 
optical assemblies and laser combiners for 
electronic and scientific apparatus, instruments, 
and systems; scientific and laboratory apparatus, 
instruments, and equipment, and parts, components 
and accessories therefor; electronic and electrical 
apparatus, instruments, and equipment, and parts, 
components and accessories therefor; lasers; 
microscopes; monitoring apparatus; recording 
apparatus; processors; microprocessors; detectors; 
sensors; transmitters; receivers; remote control 
apparatus; motion control apparatus; computers; 
computer hardware; computer peripherals; 
computer software; computer programs; software, 
namely, design automation software; software, 
namely, measurement application software; 
software, namely, electronic circuit design 
automation software for modeling, simulation and 
design of electronic parts, components, assemblies, 
and systems; software and software components for 
instrument control, analysis, and measurements; 
data storage devices; data processing apparatus; 
power supplies and power systems; source measure 
analyzers; power quality monitors for electronic 
and industrial apparatus, instruments, and systems 

 In the name of: Keysight Technologies, Inc. (aبأسم : كيسايت تكنولوجيز, انك. )ديالوير كوربوريشن( 
Delaware Corporation) 
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روزا,  سانتا  باركويه,  فاونتينغروف   1400  : العنوان 
كاليفورنيا 95403, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa 
Rosa, California 95403, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )265(

 Trade Mark No.: 24516العالمة التجارية رقم : 24516 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

من اجل : ورق صحي, مناديل من الورق, مناديل من الورق 
الورق,  من  مخرمة  مناديل  الورق,  من  مناشف  للموائد, 
مناديل من الورق الزالة مواد التجميل, مناشف للوجه من 

الورق, ورق محبب, الورق, ورق من لباب الخشب 

In Respect of: Hygienic paper; Handkerchiefs of 
paper; Table napkins of paper; Towels of paper; 
Paper made duster cloth; Tissues of paper for 
removing make-up; Face towels of paper; Grainy 
paper; Paper; Wood pulp paper 

 .In the name of: VINDA PAPER (CHINA) CO., LTDبأسم : فيندا بيبر )تشاينا( كو., ال تي دي. 

سانجيانغ  اكسينجيانغكون,  سيبييانغشا,   : العنوان 
سيتي,  جيانغمين  ديستريكت,  اكسينهوي  تاون, 

غوانغدونغ, 529142 الصين 

Address: Sibeiyangsha, Xinjiangcun, Sanjiang 
Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong, 
529142, China 

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

Address for Services:   

 )266(

 Trade Mark No.: 24517العالمة التجارية رقم : 24517 

 In Class: 21في الصنف : 21 
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 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

من اجل : األدوات وأوعية المنزل أو المطبخ )غير المصنوعة 
من المعادن الثمينة أو المطلية بها( ، األمشاط واالسفنج 
التي  المواد   ، والدهان(  التلوين  فرش  )عدا  الفرش   ،
تستخدم  التي  األدوات   ، الفرش  في صناعة  تستعمل 
المشغول  غير  الزجاج   ، الفوالذ  صوف   ، التنظيف  في 
 ، البناء(  المستعمل في  الزجاج  المشغول جزئيا )عدا  أو 
اآلنية الزجاجية والخزف الصيني والفخار غير المصنفة 

ضمن فئات أخرى 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metals or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not included 
in other classes 

)ذات  المنزلية  االدوات  لتجارة  بيسان  شركة   : بأسم 
مسؤولية محدودة( 

In the name of: Besan Household Appliances 
(L.L.C) 

 Address: Dubai, United Arab Emiratesالعنوان : دبي, االمارات العربية المتحدة 

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

Address for Services:   

 )267(

 Trade Mark No.: 24518العالمة التجارية رقم : 24518 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

من  واجزائها  وقطعها  ومتعلقاتها  االبواب   : اجل  من 
وزرافيل  وسلندرات  جكات  النفيسة,  غير  المعادن 
ابواب,  مزاليج  كهربائية[,  ]غير  أبواب  اجراس  لالبواب, 
]غير  ابواب  اغالق  ادوات  المعدن,  من  أبواب  أطر 
كهربائية[, تجهيزات أبواب من المعدن, أطر أبواب من 
على  رق 

َ
الط ادوات  المعدن,  من  أبواب  مقابض  المعدن, 

األبواب, ادوات غير كهربائية لفتح األبواب, ألواح أبواب 
مطوقة بإطار من المعدن, كاشطات عوالق األحذية عند 
األبواب, نوابض أبواب ]غير كهربائية[, صادات أبواب من 
المعدن, أبواب مصنوعة من المعدن, مفصالت مصنوعة 
غير  معادن  من  مفاتيح  )حلقات  مفاتيح  المعدن,  من 
نفيسة(, مقابض من المعدن, طارقات )طارقات ابواب (,

In Respect of: Doors and parts and fittings and 
accessories thereof from common metal, Jack and 
Cylinder and Doorknob for doors, Door bells, non-
electric, Door bolts, Door cases of metal, Door 
closers, non-electric, Door fittings, of metal, Door 
frames of metal, Door handles of metal, Door 
knockers, Door openers, non-electric, Door panels 
of metal, Door scrapers, Door springs, non-electric, 
Door stops of metal, Doors of metal, Keys, Keys 
(Rings of common metal for-), Knobs of metal, 
Knockers (Door –), 
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المعدن  أقفال من  لالبواب,  المعدن  مزاليج من   قضبان 
دوارة  دخول  بوابات  الكهربائية[,  األقفال  عن  ]تختلف 
رباعية األطر غير أتوماتيكية, حلقات مفاتيح من معدن 
غير نفيس, حلقات من المعدن, مسامير برشام وبراغي 
من المعدن, سدادات من المعدن لمنع التسرب, ُمغِلقاٌت 
رباعية  دوارة  دخول  بوابات  نابضة,  أقفال  المعدن,  من 

األطر غير أتوماتيكية 

Latch bars of metal, Locks of metal, other than 
electric, Turnstiles, non-automatic, Rings of 
common metal for keys, Rings of metal, Rivets and 
Screw of metal, Sealing caps of metal, Shutters of 
metal, Spring locks, Turnstiles, non-automatic 

 .In the name of: Qingdao Tri-Link Lock Group Co., Ltdبأسم : كوينغداو تري-لينك لوك غروب كو., ال تي دي. 

 Address: 61, Haier Road, Qingdao, CHINAالعنوان : 61, هايير رود, كوينغداو, الصين 

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

Address for Services:   

 )268(

 Trade Mark No.: 24519العالمة التجارية رقم : 24519 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 17/03/2014التاريخ : 2014/03/17 

 In Respect of: Canned and preserved fishمن اجل : االسماك المعلبة والمحفوظة 

 .In the name of: Conservas Portugal Norte, Ldaبأسم : كونسيرفاس برتغال نورتي, ال دي ايه. 

 ,2041 ابارتادو   ,620/580 اروسو,  سوسا  روا   : العنوان 
4451-901 ماتوسينهوس, البرتغال 

Address: Rua Sousa Aroso, 580/620, Apartado 
2041, 4451-901 Matosinhos, Portugal 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
 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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 )269(

 Trade Mark No.: 24520العالمة التجارية رقم : 24520 

 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 18/03/2014التاريخ : 2014/03/18 

 In Respect of: TILESمن اجل : البالط 

 In the name of: TAULELL S.L. (LTDبأسم : شركة تاو ليل المساهمة الخصوصية المحدودة 

 / بينادريس  البالنا  دي  كستتيون  مدينة   : العنوان 
اسبانيا 

Address: Castellon de la Plana Partida Benadresa 
s/n Spain 

: مدينة كستتيون دي البالنا بينادريس  التبليغ  عنوان 
/ اسبانيا 

Address for Services:   Castellon de la Plana Partida 
Benadresa s/n Spain 

 )270(

 Trade Mark No.: 24521العالمة التجارية رقم : 24521 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/03/2014التاريخ : 2014/03/18 

والقهوة  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
االصطناعية، األرز، التابيكو و الساغو، الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب، الخبز والفطائر والحلويات، والحلويات 
ومسحوق  الخميرة،  االسود،  والعسل  النحل  عسل  الملثلجة، 
الخبيز، الملح، الخردل، الخل ، والصلصات) التوابل(، البهارات، 

الثلج، حالوة، طحينية ، سكر.المساحيق الغذائية 

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, tahina , suger . food powders 

 In the name of: SHARIKET DARRAS LILTEJARAبأسم : شركة دَرس للتجارة العامة و النقليات 
AL AMMA WAL NAKLIYAT 
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 Address: RAMALLAH ALMANTEKA AL SINAIYAالعنوان : رام الله المنطقة الصناعية 

 Address for Services:   RAMALLAHعنوان التبليغ : رام الله المنطقة الصناعية 
ALMANTEKA AL SINAIYA 

 )271(

 Trade Mark No.: 24522العالمة التجارية رقم : 24522 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

 .In Respect of: Unprocessed synthetic resinsمن اجل : الراتينجات اإلصطناعية غير المعالجة. 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )272(

 Trade Mark No.: 24523العالمة التجارية رقم : 24523 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

غير  الصناعية  البالستيكية  الراتينجات   : اجل  من 
المصنعة لالستخدام في الصناعات التحويلية. 

In Respect of: Unprocessed synthetic plastic resins 
for use in further manufacturing. 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )273(

 Trade Mark No.: 24524العالمة التجارية رقم : 24524 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

من اجل : المواد والمنتجات الكيماوية المستخدمة في 
الصناعة والعلوم. 

In Respect of: Chemical substances and products 
intended for use in industry and science. 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )274(

 Trade Mark No.: 24525العالمة التجارية رقم : 24525 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

من اجل : المركبات الكيماوية التي تشكل عند دمجها 
الصناعات  في  تستخدم  بالستيكية  مواد  بعضها  مع 
الصناعية  البالستيكية  الراتينجات  التحويلية، 
الصناعية  المواد  التحويلية،  الصناعة  في  المستخدمة 

الالصقة. 

In Respect of: Chemical compositions which, when 
mixed together, form plastics for use in further 
manufacturing; synthetic plastic resins for use in 
further manufacturing; industrial adhesives. 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )275(

 Trade Mark No.: 24526العالمة التجارية رقم : 24526 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

من اجل : المركبات الكيماوية التي تشكل عند دمجها 
الصناعات  في  تستخدم  بالستيكية  مواد  بعضها  مع 
الصناعية  البالستيكية  الراتينجات  التحويلية، 
الصناعية  المواد  التحويلية،  الصناعة  في  المستخدمة 

الالصقة. 

In Respect of: Chemical compositions for use 
in the manufacture of structural and cushioning 
components of furniture, beds and seating for land, 
air and for sea vehicles; industrial adhesives. 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )276(

 Trade Mark No.: 24527العالمة التجارية رقم : 24527 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

من اجل : المنتجات الكيماوية المستخدمة في صناعة 
البولي يوريثان. 

In Respect of: Chemical products used in the 
manufacture of polyurethanes. 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )277(

 Trade Mark No.: 24528العالمة التجارية رقم : 24528 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

في  المستخدمة  السائل  البوليجليكول  مواد   : اجل  من 
صناعة الراتينجات الصناعية. 

In Respect of: Liquid polyglycols used in the 
manufacture of synthetic resins. 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )278(

 Trade Mark No.: 24529العالمة التجارية رقم : 24529 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

غير  الصناعية  البالستيكية  الراتينجات   : اجل  من 
المعالجة المستخدمة في الصناعة التحويلية. 

In Respect of: Unprocessed synthetic plastic resins 
for use in further manufacturing 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )279(

 Trade Mark No.: 24530العالمة التجارية رقم : 24530 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

الصناعة،  في  المستخدمة  الكيماوية  المواد   : اجل  من 
والبوليجليكول  اثيلين  البولي  راتينجات  تحديدا: 

المستخدمة في صناعة تشكيلة كبيرة من الصناعات. 

In Respect of: Chemicals for use in industry, 
namely, polyethylene and polypropylene resins for 
use in manufacturing in a wide variety of industries 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )280(

 Trade Mark No.: 24531العالمة التجارية رقم : 24531 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

والمواد  واالصطناعية  الصناعية  الراتينجات   : اجل  من 
البالستيكية المستخدمة في الصناعة التحويلية. 

In Respect of: Synthetic and artificial resins, 
plastics for use in further manufacturing 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )281(

 Trade Mark No.: 24532العالمة التجارية رقم : 24532 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

في  المستخدمة  البالستيكية  الراتينجات   : اجل  من 
الصناعة التحويلية. 

In Respect of: Plastic resins for use in further 
manufacturing 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )282(

 Trade Mark No.: 24533العالمة التجارية رقم : 24533 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

الصناعة  في  المستخدمة  الكيماوية  المواد   : اجل  من 
والعلوم وفي الزراعة، الراتينجات الصناعية غير المعالجة 
الكيماوية  والمواد  المعالجة  غير  البالستيكية  والمواد 
المستخدمة لحفظ األغذية والمواد الالصقة المستخدمة 

في الصناعة. 

In Respect of: Chemicals used in industry and 
science, as well as in agriculture; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; chemical 
substances for preserving foodstuffs; adhesives 
used in industry. 

 In the name of: The Dow Chemical Companyبأسم : ذا داو كيميكال كومبني 

العنوان : ميدالند ، ميشغان 48674 ، الواليات المتحدة 
األمريكية. 

Address: Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )283(

 Trade Mark No.: 24534العالمة التجارية رقم : 24534 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

 In Respect of: Pharmaceutical preparations forمن اجل : المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري. 
human use. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

 )284(

 Trade Mark No.: 24535العالمة التجارية رقم : 24535 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

 In Respect of: Pharmaceutical preparations forمن اجل : المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري. 
human use. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

 )285(

 Trade Mark No.: 24536العالمة التجارية رقم : 24536 

 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

 In Respect of: Pharmaceutical preparations forمن اجل : المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري. 
human use. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

 )286(

 Trade Mark No.: 24537العالمة التجارية رقم : 24537 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

 In Respect of: Pharmaceutical preparations forمن اجل : المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري. 
human use. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

 )287(

 Trade Mark No.: 24538العالمة التجارية رقم : 24538 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

 In Respect of: Pharmaceutical preparations forمن اجل : المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري. 
human use. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 



197 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

 )288(

 Trade Mark No.: 24539العالمة التجارية رقم : 24539 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 20/03/2014التاريخ : 2014/03/20 

صرر  السيارات؛  في  المستخدمة  الكوابح  بطانة   : اجل  من 
لعجالت المركبات ؛ ماسحات الزجاج األمامي في المركبات ؛ 
كوابح المركبات ؛ بطانات الكوابح المستخدمة في المركبات 
الكوابح  قطع  ؛  المركبات  في  المستخدمة  الكوابح  قم 

ُ
ل ؛ 

المستخدمة في المركبات ؛ أقراص كوابح الشكل للمركبات؛ 
قوابض للمركبات البرية ؛ ممتصات الصدمات في السيارات . 

In Respect of: Brake pads for automobiles ; Hubs 
for vehicle wheels ; Windscreen wipers; Brakes for 
vehicles; Brake linings for vehicles ;Brake shoes 
for vehicles; Brake segment for vehicles; Brake 
discs for vehicles ; Clutches for land vehicles ; 
Shock absorbers for automobiles . 

 In the name of: JINAN GOLD PHOENIX BRAKEبأسم : جينان غولد فونيكس براكي سيستمز كو.، ليمتد 
SYSTEMS CO., LTD 

إيكونوميك  جيبي  ستريت،  أنشون  نمبر.6،   : العنوان 
ديفالبمنت زون، جينان، شاندونغ بروفينس 251400، الصين 

Address: NO.6, ANSHUN STREET, JIBEI 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, JINAN, 
SHANDONG PROVINCE 251400, CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 

 )289(

 Trade Mark No.: 24540العالمة التجارية رقم : 24540 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 20/03/2014التاريخ : 2014/03/20 
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من اجل : عدسات الصقة ، علب نظارات ، سالسل نظارات 
عدسات  حافظات   ، نظارات  اطارات   ، نظارات  خيوط   ،

الصقة ، عدسات طبية تقويم بصر . 

In Respect of: CORRECTING LENSES, CONTACT 
LENSES , EYE GLASS CASES , EYE GLASS 
CHAINS , EYE GLASS CORDS , EYE GLASS 
FRAMES , CONTACT LENSES CONFAIRES . 

 In the name of: ESSAM MOHMMAD ABED ADAEMبأسم : عصام محمد عبد الدايم 

 Address: TULKREMالعنوان : طولكرم 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طولكرم 

 )290(

 Trade Mark No.: 24541العالمة التجارية رقم : 24541 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

خالت  معالجة؛  غير  سليلوز  )أسيتات(  خالت   : اجل  من 
أستون  الخليك؛  أنهيدريد  ]كيماويات[؛  )أسيتات( 
مركبات  األسيتيلين؛  كلوريد  رابع  أسيتيلين؛  )خلون(؛ 
كيميائية مقاومة للحمض؛ أحماض؛ ماء محّمض إلعادة 
البطاريات؛  شحن  إلعادة  محّمض  ماء  المراكم؛  شحن 
كربونات  أكتينيوم؛  معالجة؛  غير  أكريلية  راتنجات 
إضافات  الحفر؛  طين  إلى  كيميائية  إضافات  طة؛ 

ّ
منش

كيميائية  إضافات  الفطريات؛  مبيدات  إلى  كيميائية 
وقود  إلى  كيميائية  إضافات  الحشرات؛  مبيدات  إلى 
الجراحية؛  للضمادات  الصقة  مستحضرات  المحركات؛ 
لواصق  صناعية؛  ألغراض  لواصق  لإلعالنات؛  لواصق 
)غذاء  أغار  أغار-  الجدران؛  لبالط  لواصق  الجدران؛  لورق 
للخرسانة؛  ملصقات  البكتيريا(؛  إلستنبات  هالمي 
المواد الكيميائية طاردة للمعتديات؛ كيماويات زراعية 
والحشائش  الضارة  واألعشاب  الفطريات  مبيدات  عدا 
ألدهايدات؛  كحول؛  زاللي؛  ورق  والطفيليات؛  والحشرات 
)مستحضرات  األلجينات  المواد(؛  )الدباغة  الغاروفيال 
قلويات؛  الغذائية؛  ألغراض  بخالف  وتضخيم(  تبلور 
فلزات  قلوية؛  فلزات  ألغراض صناعية؛  قلوية  يوديدات 

أرضية قلوية؛ أشباه قلويات؛

In Respect of: Acetate of cellulose, unprocessed; 
Acetates; Acetic anhydride; Acetone; Acetylene; 
Acetylene tetrachloride; Acid proof chemical 
compositions; Acids; Acidulated water for 
recharging accumulators; Acidulated water for 
recharging batteries; Acrylic resins, unprocessed; 
Actinium; Activated carbons; Additives, chemical, 
to drilling muds; Additives, chemical, to fungicides; 
Additives, chemical, to insecticides; Additives, 
chemical, to motor fuel; Adhesive preparations 
for surgical bandages; Adhesives for billposting; 
Adhesives for industrial purposes; Adhesives 
for paperhanging; Adhesives for wall tiles; 
Agar-agar; Agglutinants for concrete; Aggressor 
repellent chemicals; Agricultural chemicals, except 
fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides 
and parasiticides; Albuminized paper; Alcohol; 
Aldehydes; Algarovilla (tanning material); 
Alginates (gelling and inflating preparations)other 
than for alimentary purposes; Alkalies; Alkaline 
iodides for industrial purposes; Alkaline metals; 
Alkaline-earth metals; Alkaloids; 
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شبة؛ ألومينا؛ خالت )أسيتات( األلمنيوم؛ شب األلمنيوم؛ 
يوديد  األلمنيوم؛  )ماءات(  هيدرات  األلمنيوم؛  كلوريد 
أمونيا؛  األمريشيوم؛  األلمنيوم؛  سيليكات  األلمنيوم؛ 
ألغراض  متطايرة[  قلوية  ]مادة  أمونيا  األمونيا؛  شب 
أمالح  األمونيوم؛  ألدهايد  نشادرية؛  أمالح  صناعية؛ 
األميل؛  كحول  األميل؛  )أسيتات(  خالت  األمونيوم؛ 
حيواني  زالل  المائية؛  أمونيا  )أنهيدريدات(؛  المائيات 
الكربون  مستحضرات  حيواني؛  كربون  أولية[؛  ]مادة 
للغليان  مانعة  مستحضرات  حيواني؛  فحم  الحيواني؛ 
مانعة  محاليل  للتجمد؛  مقاوم  المحركات؛  لمبردات 
لتكون الرغوة في المراكم؛ محاليل مانعة لتكون الرغوة 
مانعة  مواد  القشور؛  تكون  مانعات  البطاريات؛  في 
للخبط في محركات اإلحتراق الداخلي؛ أنتيمون؛ أكسيد 
األنتيمون؛ كبريتيد األنتيمون؛ مستحضرات لمنع تبرعم 
بخالف  للشواش  مضادة  مستحضرات  الخضراوات؛ 
المستخدمة لألغراض المنزلية؛ كيماويات مضادة لتلطخ 
أرغون؛  األنترانيليك؛  حمض  النوافذ؛  زجاج  تلوث  أو 
زرنيخ؛ حمض الزرنيخ؛ راتنجات اصطناعية غير معالجة؛ 
ُمحليات إصطناعية ]مستحضرات كيميائية[؛ أستاتين؛ 
موائع مساعدة تستخدم مع مواد السنفرة؛ مستحضرات 
وبيطرية؛  طبية  لغايات  المستخدمة  بخالف  بكتيرية 
بكتيرية  مستحضرات  للتخليل؛  بكتيرية  مستحضرات 
بخالف المستخدمة لغايات طبية وبيطرية؛راتنج الغرجن 
مركبات  باريوم؛  الورنيش؛  لصنع  الغرجان[  ]الغرجون، 
الباريوم؛ كبريتات الباريوم؛ أكسيد الباريوم؛ ورق الباريتا؛ 
كيميائية[؛  ]مستحضرات  قواعد  الباريوم؛  كبريتات 
مغاطس  الجلود؛  لدباغة  بات  القاعدية؛  البزموث  غاالت 
ترويق وحفظ  البيرة؛ مواد  غلفنة؛ بوكسيت؛ مواد حفظ 
أساسها  أحماض  البنزين؛  مشتقات  بنتونيت؛  البيرة؛ 
بركليوم؛  البنزويك؛  كبريتيد  البنزويك؛  حمض  البنزين؛ 
كلوريد  ثاني  كيميائية؛  ألغراض  الصودا  بيكربونات 
كرومات  ثاني  البوتاسيوم؛  كرومات  ثاني  القصدير؛ 
الصودا؛ حفازات كيميائية حيوية؛ مستحضرات حيوية 
دابوق؛  بيطرية[؛  أو  طبية  لغايات  المستخدمة  ]بخالف 
بزموث؛ نتريت بزموث ألغراض كيميائية؛ مستحضرات 
الدم؛  فحم  صناعية؛  ألغراض  ألوان[  ]مزيالت  قاصرة 
قماش الطبعة الزرقاء؛ ورق الطبعة الزرقاء؛ فحم العظام؛ 
موائع  صناعية؛  ألغراض  البوريك  حمض  بوراكس؛ 

للمكابح؛ صهائر تنحيس؛

Alum; Alumina; Aluminium acetate; Aluminium 
alum; Aluminium chloride; Aluminium hydrate; 
Aluminium iodide; Aluminium silicate; 
Americium; Ammonia; Ammonia alum; 
Ammonia (volatile alkali) for industrial purposes; 
Ammoniacal salts; Ammonium aldehyde; 
Ammonium salts; Amyl acetate; Amyl alcohol; 
Anhydrides; Anhydrous ammonia; Animal 
albumen (raw material); Animal carbon; Animal 
carbon preparations; Animal charcoal; Anti-boil 
preparations for engine coolants; Antifreeze; Anti-
frothing solutions for accumulators; Anti-frothing 
solutions for batteries; Anti-incrustants; Anti-
knock substances for internal combustion engines; 
Antimony; Antimony oxide; Antimony sulphide; 
Anti-sprouting preparations for vegetables; 
Antistatic preparations, other than for household 
purposes; Anti-tarnishing chemicals for windows; 
Antranilic acid; Argon; Arsenic; Arsenious acid; 
Artificial resins, unprocessed; Artificial sweeteners 
(chemical preparations); Astatine; Auxiliary fluids 
for use with abrasives; Bacterial preparations other 
than for medical and veterinary use; Bacteriological 
preparations for acetification; Bacteriological 
preparations other than for medical and veterinary 
use; Balm of gurjun (gurjon, gurjan) for making 
varnish; Barium; Barium compounds; Barium 
sulphate; Baryta; Baryta paper; Barites; Bases 
(chemical preparations); Basic gallate of bismuth; 
Bate for dressing skins; Baths for galvanizing; 
Bauxite; Beer preserving agents; Beer-clarifying 
and preserving agents; Bentonite; Benzene 
derivatives; Benzene-based acids; Benzoic acid; 
Benzoic sulphinide; Berkelium; Bicarbonate of 
soda for chemical purposes; Bichloride of tin; 
Bichromate of potassium; Bichromate of soda; 
Biochemical catalysts; Biological preparations 
(other than for medical or veterinary purposes); 
Birdlime; Bismuth; Bismuth nitrite for chemical 
purposes; Bleaching preparations (decolorants) 
for industrial purposes; Blood charcoal; Blueprint 
cloth; Blueprint paper; Bone charcoal; Borax; 
Boric acid for industrial purposes; Brake fluid; 
Brazing fluxes; 
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مستحضرات تنحيس؛ مواد حافظة للمباني األجرية عدا 
الدهانات والزيوت؛ بروم ألغراض كيميائية؛ نواتج ثانوية 
صودا  سيزيوم؛  صناعية؛  ألغراض  الحبوب  معالجة  من 
مكلسة؛ كربيد الكالسيوم؛ سياناميد الكالسيوم ]سماد[؛ 
أمالح الكالسيوم؛ كاليفورنيوم؛ كافور ألغراض صناعية؛ 
سناج  كربون؛  النباتات؛  لوقاية  كربولينيوم  كربيد؛ 
)للفالتر(؛  للمرشحات  كربون  صناعية؛  ألغراض  الكربون 
كبريتيد الكربون؛ رابع كلوريد الكربون؛ كربونات؛ حمض 
الكربونيك؛ هيدرات )ماءات( الكربونيك؛ كيسن ألغراض 
كاتتشو؛  حفازات؛  ]لتشيم[؛  كاسيوبيوم  صناعية؛ 
مواد  كاوية ألغراض صناعية؛  كاوية؛ صودا  قلوية  مواد 
السليلوز  مشتقات  سليلوز؛  صناعية؛  ألغراض  كاوية 
]كيماويات[؛ إسترات السليلوز ألغراض صناعية؛ أثيرات 
واالحذية؛  لالبواط  لواصق  صناعية؛  ألغراض  السليلوز 
لإلطارات  لواصق  المكسورة؛  المواد  إلصالح  لواصق 
لألسمنت  حافظة  مواد  ]فلزات[؛  أسمنت  المضغوطة؛ 
األسمنت  لجعل  مستحضرات  والزيوت؛  الدهانات  عدا 
مانع لتسرب الماء عدا الدهانات؛ تراكيب خزفية للتلبيد 
تستخدم  حبيبية  خزفية  مواد  ومساحيق[؛  ]حبيبات 
للورق؛  كيميائية  مقويات  سيريوم؛  ترشيح؛  كوسط 
كيميائية  مستحضرات  للمطاط؛  كيميائية  مقويات 
كيميائية  مستحضرات  المعادن؛  سباكة  لتسهيل 
أو  طبية  لغايات  المستخدمة  ]بخالف  علمية  ألغراض 
المستخدمة  ]بخالف  كيميائية  كواشف  بيطرية[؛ 
للتحاليل  كيميائية  مواد  بيطرية[؛  أو  طبية  لغايات 
المخبرية ]بخالف المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية[؛ 
واألعشاب  الفطريات  مبيدات  عدا  زراعية  كيماويات 
منظفات  والطفيليات؛  والحشرات  والحشائش  الضارة 
كلورات؛  الصيني؛  الخزف  طين  للمداخن؛  كيميائية 
كلوريدات؛ كلور؛ حمض الكوليك؛ كرومات؛ شب الكروم؛ 
أكسيد  كرومية؛  أمالح  الكروميك؛  حمض  الكروم؛  أمالح 
أفالم تصوير سينمائي حساسة وغير معرضة؛  الكروم؛ 
ترويق؛  مستحضرات  ألغراض صناعية؛  حمض ستريك 
كوبلت  أكسيد  الفحم؛  استهالك  لتوفير  مستحضرات 
ألغراض صناعية؛ كولوديون؛ كيماويات لتنصيع األلوان 
ألغراض  األلوان  لتنصيع  كيماويات  صناعية؛  ألغراض 
إلى  كيميائية  ]إضافات  إحتراق  مستحضرات  صناعية؛ 

وقود المحركات[؛

Brazing preparations; Brickwork preservatives, 
except paints and oils; Bromine for chemical 
purposes; By-products of the processing of cereals 
for industrial purposes; Caesium; Calcined soda; 
Calcium carbide; Calcium cyanamide (fertilizer); 
Calcium salts; Californium; Camphor, for industrial 
purposes; Carbide; Carbolineum for the protection 
of plants; Carbon; Carbon black for industrial 
purposes; Carbon for filters; Carbon sulphide; 
Carbon tetrachloride; Carbonates; Carbonic acid; 
Carbonic hydrates; Casein for industrial purposes; 
Cassiopium (lutetium); Catalysts; Catechu; Caustic 
alkali; Caustic soda for industrial purposes; 
Caustics for industrial purposes; Cellulose; 
Cellulose derivatives (chemicals); Cellulose 
esters for industrial purposes; Cellulose ethers for 
industrial purposes; Cement for boots and shoes; 
Cement for mending broken articles; Cement for 
pneumatic tires (tyres); Cement (metallurgy); 
Cement preservatives, except paints and oils; 
Cement-waterproofing preparations, except paints; 
Ceramic compositions for sintering (granules and 
powders); Ceramic materials in particulate form, 
for use as filtering media; Cerium; Chemical 
intensifiers for paper; Chemical intensifiers for 
rubber; Chemical preparations for facilitating 
the alloying of metals; Chemical preparations 
for scientific purposes (other than for medical or 
veterinary use); Chemical reagents (other than 
for medical or veterinary purposes); Chemical 
substances for analyses in laboratories (other than 
for medical or veterinary purposes); Chemicals for 
forestry, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; Chimney cleaners, chemical; 
China slip; Chlorates; Chlorides; Chlorine; Cholic 
acid; Chromates; Chrome alum; Chrome salts; 
Chromic acid; Chromic salts; Chromium oxide; 
Cinematographic film, sensitized but not exposed; 
Citric acid for industrial purposes; Clarification 
preparations; Coal saving preparations; Cobalt 
oxide for industrial purposes; Collodion; Color-
brightening chemicals for industrial purposes; 
Colour-brightening chemicals for industrial 
purposes; Combusting preparations (chemical 
additives to motor fuel);
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طبيعي؛  سماد  الفونوغراف؛  أسطوانات  لصنع  مركبات 
والزيوت؛  الدهانات  عدا  للخرسانة  حافظة  مواد 
كيماويات لتهوية الخرسانة؛ كيماويات لمنع التكثيف؛ 
]الزاج[؛  النحاس  كبريتات  المركبات؛  لمحركات  مبردات 
المستخدمة  بخالف  الطرطير  زبدة  أكالة؛  مستحضرات 
ألدهايد  كيميائية؛  ألغراض  كريوسوت  طبية؛  لغايات 
كائنات  مستنبتات  تبريد؛  مستحضرات  الكروتونيك؛ 
طبية  لغايات  المستخدمة  بخالف  دقيقة  عضوية 
وبيطرية؛ كوريوم؛ مستحضرات لتجهيز الجلد المدبوغ؛ 
]بروسياتات[؛  الجلود؛ سيانيدات  لتجهيز  مستحضرات 
سايمين؛ مستحضرات مانعة لتكون الرطوبة في المباني 
، عدا الدهانات؛ مزيالت ألوان ألغراض صناعية؛ مزيالت 
لإلستعمال  الشحوم  إزالة  مستحضرات  النباتات؛  أوراق 
الصمغ؛  إلزالة  مستحضرات  التصنيع؛  عمليات  في 
إضافات  صناعية؛  ألغراض  تجفيف  مستحضرات 
عمليات  في  تستخدم  منظفات  البنزين؛  إلى  منظفة 
مستحضرات  النشوي؛  الدكسترين  صمغ  التصنيع؛ 
تشخيص بخالف المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية؛ 
ديازو؛  ورق  دياتومي؛  تراب  صناعية؛  ألغراض  دياستاز 
شتاتات  القشور؛  مزيالت  الهيدروجين؛  أكسيد  ثاني 
صناعية؛  ألغراض  دولوميت  مقطر؛  ماء  بالستيكية؛ 
مواد  المنسوجات؛  وتجهيز  لتهيئة  مستحضرات 
لدباغة الجلود عدا الزيوت؛ طين الحفر؛ جليد جاف ]ثاني 
ملينات  للزراعة؛  تراب  ديسبروزيوم؛  الكربون[؛  أكسيد 
ألغراض صناعية؛ مستحلبات؛ كيماويات لتلوين المينا؛ 
المحركات؛  في  المترسب  الكربون  إلزالة  كيماويات 
مستحضرات إنزيمية ألغراض صناعية؛ إنزيمات ألغراض 
صناعية؛ راتنجات إبوكسية غير معالجة؛ إربيوم؛ إيثان؛ 
قاصرة  كيماويات  يوروبيوم؛  األثير؛  إثيل  إثيلي؛  كحول 
كيميائية؛  ألغراض  خمائر  دهنية؛  أحماض  للدهون؛ 
الحديدي  للتصوير  ألواح  فروسيانيدات؛  فيرميوم؛ 
مواد  تسميد؛  مستحضرات  الفوتوغرافي[؛  ]للتصوير 
]مواد  ترشيح  مواد  كيميائية[؛  ]مستحضرات  ترشيح 
مواد  معالج[؛  غير  ]بالستيك  ترشيح  مواد  معدنية[؛ 
لصناعة  ترشيح  مستحضرات  نباتية[؛  ]مواد  ترشيح 
المشروبات؛ مستحضرات تهذيب تستخدم في صناعة 
كيميائية  عناصر  للنار؛  مضادة  مستحضرات  الفوالذ؛ 

قابلة لإلنشطار؛ مواد قابلة لإلنشطار للطاقة النووية؛ 

Compositions for the manufacture of phonograph 
records; Compost; Concrete preservatives, except 
paints and oils; Concrete-aeration chemicals; 
Condensation-preventing chemicals; Coolants 
for vehicle engines; Copper sulphate (vitriol); 
Corrosive preparations; Cream of tartar, other 
than for pharmaceutical purposes; Creosote for 
chemical purposes; Crotonic aldehyde; Cryogenic 
preparations; Cultures of microorganisms other 
than for medical and veterinary use; Curium; 
Currying preparations for leather; Currying 
preparations for skins; Cyanides (prussiates); 
Cymene; Damp proofing preparations, except 
paints, for masonry; Decolorants for industrial 
purposes; Defoliants; Degreasing preparations 
for use in manufacturing processes; Degumming 
preparations; Dehydrating preparations for 
industrial purposes; Detergent additives to petrol 
(gasoline); Detergents for use in manufacturing 
processes; Dextrine size; Diagnostic preparations, 
other than for medical or veterinary purposes; 
Diastase for industrial purposes; Diatomaceous 
earth; Diazo paper; Dioxide of hydrogen; 
Disincrustants; Dispersions of plastics; Distilled 
water; Dolomite for industrial purposes; Dressing 
and finishing preparations for textiles; Dressing, 
except oils, for skins; Drilling muds; Dry ice 
(carbon dioxide); Dysprosium; Earth for growing; 
Emollients for industrial purposes; Emulsifiers; 
Enamel-staining chemicals; Engine-decarbonising 
chemicals; Enzyme preparations for industrial 
purposes; Enzymes for industrial purposes; 
Epoxy resins, unprocessed; Erbium; Ethane; Ethyl 
alcohol; Ethyl ether; Europium; Fat-bleaching 
chemicals; Fatty acids; Ferments for chemical 
purposes; Fermium; Ferrocyanides; Ferrotype 
plates (photography); Fertilizing preparations; 
Filtering materials (chemical preparations); 
Filtering materials (mineral substances); Filtering 
materials (unprocessed plastics); Filtering materials 
(vegetable substances); Filtering preparations for 
the beverages industry; Finishing preparations 
for use in the manufacture of steel; Fireproofing 
preparations; Fissionable chemical elements; 
Fissionable material for nuclear energy;
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محاليل  الفوتوغرافي[؛  ]للتصوير  تثبيت  مغاطس 
لإلضاءة  مستحضرات  الفوتوغرافي[؛  ]للتصوير  تثبيت 
الوّماضة؛ ملبدات؛ دقيق ألغراض صناعية؛ مواد حافظة 
للدارات  موائع  كيميائية؛  كبريت ألغراض  زهور  للزهور؛ 
الهيدرولية؛ فلور؛ مركبات الفلورسبار؛ حمض الفورميك؛ 
ألدهايد فورميك ألغراض كيميائية؛ مستحضرات قولبة 
للمفاعالت  وقود  فرانسيام؛  للسباكة؛  رمل  للسباكة؛ 
تراب  الوقود؛  إستهالك  لتوفير  مستحضرات  النووية؛ 
مستحضرات  النسيج؛  صناعة  في  يستخدم  قصار 
في  المستخدمة  القصارة  مستحضرات  القماش؛  لقصر 
لصناعة  الغاليك  حمض  غادولينيوم؛  النسيج؛  صناعة 
الحبر؛ غاليوم؛ أحماض العفصة الجوزية؛ حمض التنيك؛ 
دافعات  غامبير؛  غلفنة؛  مستحضرات  غلفنة؛  مغاطس 
جيالتين  الغاز؛  لتنقية  مستحضرات  للرذاذات؛  غازية 
للتصوير  )هالم(  جيالتين  صناعية؛  ألغراض  )هالم( 
الفوتوغرافي؛ مممتصة الشوائب ]مواد فعالة كيميائيًا[؛ 
الزجاج؛  لتلوين  كيماويات  الزجاج؛  لسنفرة  كيماويات 
ألغراض  غراء  غلوكوسيدات؛  صناعية؛  ألغراض  غلوكوز 
أو  للقرطاسية  المستخدم  عدا  ]غراء[  جلوتين  صناعية؛ 
الشجر؛  لربط  غروية  مستحضرات  المنزلية؛  لألغراض 
غليسريدات؛  الشجر؛  لتطعيم  غروية  مستحضرات 
الغليكول؛  أثير  غليكول؛  صناعية؛  ألغراض  غليسرين 
شمع  الشجر؛  لتطعيم  مصطكاوي  صمغ  الذهب؛  أمالح 
لتطعيم الشجر؛ غرافيت ألغراض صناعية؛ مستحضرات 
غوانو؛  التصنيع؛  عمليات  في  تستخدم  الشحوم  إزالة 
صمغ  الصمغ؛  مذيبات  صناعية؛  ألغراض  عربي  صمغ 
منزلية؛  أو  قرطاسية  ألغراض  كان  ما  عدا  ]مواد الصقة[ 
الفواكه؛  نضج  لتسريع  هرمونات  هولميام؛  ثقيل؛  ماء 
والحشائش  الفطريات  مبيدات  عدا  للبستنة  كيماويات 
سطحي؛  ُدبالي  سماد  ُدبال؛  والطفيليات؛  والحشرات 
حمض  مائية؛  كلورات  هيدرازين؛  )هيدرات(؛  مائيات 
هيدروجين؛  الهيدروفلوريك؛  حمض  الهيدروكلوريك؛ 
الصودا؛  هيبوكلوريت  الهيدروجين؛  كسيد 

ُ
أ فوق 

صناعية؛  كيماويات  )هيبوكبريتات(؛  هيبوسلفيتات 
ألغراض  يود  كيميائية؛  ألغراض  يود  يوديح؛  حمض 
أيونية  مبادالت  يودية؛  أمالح  يودي؛  زالل  صناعية؛ 
السمك  غراء  الحديد؛  أمالح  كيميائية[؛  ]مستحضرات 
المنزلية؛  أو  القرطاسية  لألغراض  المستخدم  بخالف 

نظائر ألغراض صناعية؛ كينايت؛

Fixing baths (photography); Fixing solutions 
(photography); Flashlight preparations; 
Flocculants; Flour for industrial purposes; Flower 
preservatives; Flowers of sulphur for chemical 
purposes; Fluids for hydraulic circuits; Fluorine; 
Fluorspar compounds; Formic acid; Formic 
aldehyde for chemical purposes; Foundry molding; 
(moulding) preparations; Foundry sand; Francium; 
Fuel for atomic piles; Fuel-saving preparations; 
Fuller›s earth for use in textile industry; Fulling 
preparations; Fulling preparations for use in 
textile industry; Gadolinium; Gallic acid for the 
manufacture of ink; Gallium; Gallnuts; Gallotannic 
acid; Galvanizing baths; Galvanizing preparations; 
Gambier; Gas propellents for aerosols; Gas 
purifying preparations; Gelatine for industrial 
purposes; Gelatine for photographic purposes; 
Getters (chemically active substances) Glass-
frosting chemicals; Glass-staining chemicals; 
Glucose for industrial purposes; Glucosides; Glue 
for industrial purposes; Gluten (glue), other than 
for stationery or household purposes; Glutinous 
tree-banding preparations; Glutinous tree-grafting 
preparations; Glycerides; Glycerine for industrial 
purposes; Glycol; Glycol ether; Gold salts; 
Grafting mastic for trees; Grafting wax for trees; 
Graphite for industrial purposes; Grease-removing 
preparations for use in manufacturing processes; 
Guano; Gum arabic for industrial purposes; 
Gum solvents; Gums (adhesives)other than for 
stationery or household purposes; Heavy water; 
Holmium; Hormones for hastening the ripening 
of fruit; Horticulture chemicals, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; Humus; 
Humus top dressing; Hydrates; Hydrazine; 
Hydrochlorates; Hydrochloric acid; Hydrofluoric 
acid; Hydrogen; Hydrogen peroxide; Hypochlorite 
of soda; Hyposulphites; Industrial chemicals; 
Iodic acid; Iodine for chemical purposes; Iodine 
for industrial purposes; Iodised albumen; Iodised 
salts; Ion exchangers (chemical preparations) Iron 
salts; Isinglass other than for stationery, household 
or alimentary purposes; Isotopes for industrial 
purposes; Kainite; Kaolin;
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حامض  كربتون؛  نقاعي؛  تراب  كيتونات؛  كاولين؛ 
خالت  النثنوم؛  صناعية؛  ألغراض  الكتوز  اللبنيك؛ 
أكسيد  الرصاص؛  زرنيخات  الرصاص؛  )أسيتات( 
الرصاص؛ غراء للجلد المدبوغ؛ كيماويات لدباغة الجلود؛ 
لتجديد  كيماويات  المدبوغ؛  الجلد  لتشريب  كيماويات 
مانع  المدبوغ  الجلد  لجعل  كيماويات  المدبوغ؛  الجلد 
)أسيتات(  خالت  خام[؛  ]مادة  ليسيثين  الماء؛  لتسرب 
الكلس؛ كربونات الكلس؛ كلوريد الكلس؛ مواد لتقسية 
من  الكبريتات  إلزالة  سوائل  سائل؛  مطاط  الجير؛  حجر 
البطاريات؛  من  الكبريتات  إلزالة  سوائل  البطاريات؛ 
رمل  الشمس؛  عباد  ورق  ليثيم؛  الليثيم[؛  ]أكسيد  ليثيا 
المغنسيوم  كربونات  )كاسيوبيوم(؛  لوتيشيم  طيني؛ 
المغنيسيوم؛  كلوريد  المغنيسيوم؛  كربونات  البلورية؛ 
الشعير  زالل  صناعية؛  ألغراض  مغنطيسي  مائع 
لحاء  المنغنيز؛  أكسيد  ثاني  منغنات؛  )الملت(؛  المنبت 
حافظة  مادة  للزراعة؛  سماد  صناعية؛  ألغراض  القَرام 
للمباني عدا الدهانات والزيوت؛ صمغ مصطكاوي للجلد 
لحوم  مطريات  لإلطارات؛  مصطكاوي  صمغ  المدبوغ؛ 
الزئبق؛  أمالح  زئبق؛  الزئبق؛  أكسيد  صناعية؛  ألغراض 
مستحضرات لتلدين المعادن؛ أكاسيد العناصر األرضية 
مستحضرات  المعادن؛  لتقسية  مستحضرات  الفلزية؛ 
لسقي المعادن؛ أشباه فلزات؛ مثان؛ بنزين المثيل؛ بنزول 
كيميائية؛  ألغراض  حليب  خمائر  الِمثيل؛  أيثر  المثيل؛ 
النووية؛  للمفاعالت  مهدئة  مواد  معدنية؛  أحماض 
القصارة؛  في  تستخدم  ]تبليل[  ترطيب  مستحضرات 
الصباغة؛  في  تستخدم  ]تبليل[  ترطيب  مستحضرات 
صناعة  في  تستخدم  ]تبليل[  ترطيب  مستحضرات 
لنخر  أحماض  القوالب؛  تحرير  مستحضرات  النسيج؛ 
مستحضرات  القوالب؛  تحرير  مستحضرات  المعادن؛ 
لترويق العصير؛ نفثالين؛ نيوديميوم؛ نيون؛ نبتونيوم؛ 
نترات اليورانيوم؛ ورق النترات؛ نترات؛ حمض النتريك؛ 
نيتروجينية؛  أسمدة  نيتروجين؛  النتريك؛  أكسيد  أول 
مبيدات  النيتروز؛  ]سماد[؛أكسيد  نيتروجيني  كلس 
في  تستخدم  كيميائية  ]مستحضرات  التخمر  بكتيريا 
قاصرة  كيماويات  الزيت؛  مشتتات  النبيذ[؛  تحضير 
الجلد  الزيوت؛ زيوت لتجهيز  للزيوت؛ كيماويات منقية 
المدبوغ؛ زيوت لتهيئة الجلد المدبوغ في مجال الصناعة؛ 

زيوت لدباغة الجلود؛ 

Ketones; Kieselgur; Krypton; Lactic acid; Lamp 
black for industrial purposes; Lanthanum; Lead 
acetate; Lead arsenate; Lead oxide; Leather glues; 
Leather-dressing chemicals; Leather-impregnating 
chemicals; Leather-renovating chemicals; 
Leather-waterproofing chemicals; Lecithin (raw 
material); Lime acetate; Lime carbonate; Lime 
chloride; Limestone hardening substances; Liquid 
rubber; Liquids for removing sulphates from 
accumulators; Liquids for removing sulphates 
from batteries; Lithia (lithium oxide); Lithium; 
Litmus paper; Loam; Lutetium (cassiopium); 
Magnesite; Magnesium carbonate; Magnesium 
chloride; Magnetic fluid for industrial purposes; 
Malt albumen; Manganate; Manganese dioxide; 
Mangrove bark for industrial purposes; Manure for 
agriculture; Masonry preservatives, except paints 
and oils; Mastic for leather; Mastic for tires (tyres); 
Meat tenderizers for industrial purposes; Mercuric 
oxide; Mercury; Mercury salts; Metal annealing 
preparations; Metal earths; Metal hardening 
preparations; Metal tempering preparations; 
Metalloids; Methane; Methyl benzene; Methyl 
benzol; Methyl ether; Milk ferments for chemical 
purposes; Mineral acids; Moderating materials for 
nuclear reactors; Moistening (wetting) preparations 
for use in bleaching; Moistening (wetting) 
preparations for use in dyeing; Moistening 
(wetting) preparations for use in the textile 
industry; Mold-release preparations; Mordants for 
metals; Mould-release preparations; Must-fining 
preparations; Naphthalene; Neodymium; Neon; 
Neptunium; Nitrate of uranium; Nitrate paper; 
Nitrates; Nitric acid; Nitric monoxide; Nitrogen; 
Nitrogenous fertilisers; Nitrogenous lime (manure); 
Nitrous oxide; Oenological bactericides (chemical 
preparations used in wine making); Oil dispersants;  
Oil-bleaching chemicals; Oil-purifying chemicals; 
Oils for currying leather; Oils for preparing leather 
in the course of manufacture; Oils for tanning 
leather;
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حمض  الزيوت؛  لفصل  كيماويات  الطعام؛  لحفظ  زيوت 
كيميائية[؛  ]مستحضرات  أوليفين  ]الزيتيك[؛  األولييك 
عضويًا؛  قاصرة  كيماويات  الزجاج؛  أو  للمينا  مكمدات 
كلوريدات  أكسجين؛  األكساليك؛  حمض  أوكساالت؛ 
خث  أوعية  ]سماد[؛  خث  الورق؛  عجينة  البالديوم؛ 
بيربورات  الفوتوغرافي[؛  ]للتصوير  بكتين  للبستنة؛ 
حمض  بيركبريتات؛  بيركلورات؛  بيركربونات؛  الصودا؛ 
البيركبريتيك؛ مشتتات البترول؛ فينول ألغراض صناعية؛ 
الفسفوريك؛  حمض  فسفاتيدات؛  ]سماد[؛  فسفات 
فوتوغرافية؛  مستحلبات  فوتوغرافي؛  رات  مظهِّ فسفور؛ 
ورق فوتوغرافي؛ محسسات فوتوغرافية؛ جيالتين )هالم( 
بوتاسيوم؛  البوتاس؛  ماء  بوتاس؛  الفوتوغرافي؛  للتصوير 
ثاني أكساالت البوتاسيوم؛ دقيق بطاطا ألغراض صناعية؛ 
مواد  براسوديميوم؛  اآللي؛  للمقود  مائع  تأصيص؛  تربة 
للقرميد  حافظة  مواد  الصيدالنية؛  للمستحضرات  حافظة 
بروتاكتنيوم؛  المعجون؛  فتيلة  والزيوت؛  الدهانات  عدا 
غازات واقية تستخدم للحام؛ بروتين ]مادة أولية[؛ برسييت؛ 
مستحضرات تنقية؛ حمض بايروغالك؛ حمض بارولغنياس 
كيماويات  صناعية؛  ألغراض  كبراتشو  الخشب[؛  ]خل 
لتنظيف المشعات الحرارية؛ عناصر مشعة ألغراض علمية؛ 
ريديوم ألغراض علمية؛ ريدون؛ أكاسيد العناصر األرضية 
النادرة؛ عوامل اختزال تستخدم في التصوير الفوتوغرافي؛ 
لتجديد  مستحضرات  تبريد؛  مستحضرات  مبردات؛ 
أسطوانات الفونوغراف؛ رينيوم؛ ملح صخري؛ أفالم األشعة 
حافظة  مواد  مكشوفة؛  ليس  ولكن  حساسة  السينية، 
للمطاط؛ محلول المطاط؛ روبيديوم؛ سكرين؛ ملح النشادر؛ 
نترات  الساليسيليك؛  حمض  النشادر؛  ملح  كحوالت 
البوتاسيوم؛ أمالح حفظ بخالف المستخدمة لحفظ المواد 
الغذائية؛ ملح خام؛ نترات البوتاسيوم؛ أمالح ]مستحضرات 
أمالح  المعادن؛  لتلوين  أمالح  ]أسمدة[؛  أمالح  كيميائية[؛ 
الفلزات  أمالح  صناعية؛  ألغراض  أمالح  الغلفانية؛  للخاليا 
معادن  أمالح  القلوية؛  الفلزات  أمالح  النادرة؛  األرضية 
نفيسة ألغراض صناعية؛ ساماريوم؛ صلصة لتحضير التبغ؛ 
لغايات  المستخدمة  بخالف  القشور  إلزالة  مستحضرات 
طحالب  صناعية[؛  ]ألغراض  البحر  ماء  سكانديوم؛  منزلية؛ 
للبذور؛  حافظة  مواد  السباسيك؛  حمض  ]أسمدة[؛  بحرية 
الفوتوغرافي[؛  ]للتصوير  التلون  تلقائي  ورق  سلنيوم؛ 

قماش حساس للتصوير الفوتوغرافي؛

Oils for the preservation of food; Oil-separating 
chemicals; Oleic acid; Olivine (chemical 
preparations); Opacifiers for enamel or glass; 
Organic-bleaching chemicals; Oxalates; Oxalic 
acid; Oxygen; Palladious chlorides; Paper pulp; 
Peat (fertiliser); Peat pots for horticulture; Pectin 
(photography); Perborate of soda; Percarbonates; 
Perchlorates; Persulphates; Persulphuric acid; 
Petroleum dispersants; Phenol for industrial 
purposes; Phosphates (fertilisers); Phosphatides; 
Phosphoric acid; Phosphorus; Photographic 
developers; Photographic emulsions; 
Photographic paper; Photographic sensitizers; 
gelatine for photographic purpose; Potash; Potash 
water; Potassium; Potassium dioxalate; Potato 
flour for industrial purposes; Potting soil; Power 
steering fluid; Praseodymium; Preservatives 
for pharmaceutical preparations; Preservatives 
for tiles, except paints and oils; Priming putty; 
Protactinium; Protective gases for welding; 
Protein (raw material); Prussiates; Purification 
preparations; Pyrogallic acid; Pyroligneous acid 
(wood vinegar); Quebracho for industrial purposes; 
Radiator flushing chemicals; Radioactive elements 
for scientific purposes; Radium for scientific 
purposes; Radon; Rare earths; Reducing agents for 
use in photography; Refrigerants; Refrigerating 
preparations; Renovating preparations for 
phonograph records; Rhenium; Rock salt; 
Roentgen films, sensitized but not exposed; Rubber 
preservatives; Rubber solutions; Rubidium; 
Saccharin; Sal ammoniac; Sal ammoniac spirits; 
Salicylic acid; Salpetre; Salt for preserving, 
other than for foodstuffs; Salt, raw; Saltpeter; 
Salts (chemical preparations); Salts (fertilisers); 
Salts for coloring (colouring)metal; Salts for 
galvanic cells; Salts for industrial purposes; Salts 
from rare earth metals; Salts of alkaline metals; 
Salts of precious metals for industrial purposes; 
Samarium; Sauce for preparing tobacco; Scale 
removing preparations, other than for household 
purposes; Scandium; Sea water (for industrial 
purposes); Seaweeds (fertilizers); Sebacic acid; 
Seed preserving substances; Selenium; Self-
toning paper (photography); Sensitized cloth for 
photography;
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أفالم حساسة وغير معرضة؛ ورق حساس؛ ألواح فوتوغرافية 
مستحضرات  األوفست؛  لطباعة  حساسة  ألواح  حساسة؛ 
للفصل وإزالة اإللتصاق ]إزالة الغراء[؛ سليكات؛ سيليكات؛ 
للطالء  الفضة  ملح  محاليل  الفضة؛  نترات  سيليكون؛ 
مستحضرات  والتحضير؛  للتهذيب  غروية  مادة  بالفضة؛ 
ألغراض  معدني  صابون  ]سماد[؛  خبث  السطوح؛  لتغرية 
الصوديوم  أمالح  صوديوم؛  الصودا؛  رماد  صناعية؛ 
التربة؛  لتكييف  كيماويات  كيميائية[؛  ]مستحضرات 
ألغراض  مصلدة  غازات  لحام؛  صهائر  لحام؛  كيماويات 
أو  صناعية  ألغراض  سناج  للورنيش؛  مذيبات  صناعية؛ 
]مستحضرات  )سبينل(  بلخش  الحّماض؛  ملح  زراعية؛ 
)حمض  الخل  كحوالت  الكلوردريك؛  حمض  كيميائية[؛ 
األسيتيك المخفف(؛ كيماويات مانعة لإلصطباغ أو التبقع 
تستخدم على األقمشة؛ نشا ألغراض صناعية؛ معجون نشا 
منزلية؛  أو  قرطاسية  لغايات  المستخدم  بخالف  ]الصق[ 
كيماويات  كيميائية[؛  ]مستحضرات  نشوية  غروية  مادة 
اإلستياريك؛  حمض  للغراء[؛  مزيلة  ]عوامل  للنشا  مميعة 
]زراعة[؛  تربة  سترنشيوم؛ طبقات تحتية لإلستنماء بدون 
كبريت؛  لكبريتونيك؛  أحماض  كبريتيدات؛  كبريتات؛ 
الكبريتوز؛  حمض  الكبريتيك؛  أثير  الكبريتيك؛  حمض 
سماق يستخدم في الدباغة؛ سوبرفسفات ]أسمدة[؛ عوامل 
غير  إصطناعية  راتنجات  فاعلية سطحية؛  ذات  كيميائية 
معالجة؛ تالك ]سليكات المغنيسيوم[؛ لحاء للدباغة؛ حمض 
التنيك؛ تنين؛ مواد للدباغة؛ خشب للدباغة؛ دقيق التابيوكا 
لغايات  المستخدم  بخالف  طرطير  صناعية؛  ألغراض 
صيدالنية؛ حمض الطرطريك؛ تكنيشيوم؛ تلوريوم؛ عوامل 
فاعلة للتوتر السطحي؛ تربيوم؛ ورق كاشف كيميائي؛ رابع 
كلوريدات؛ كيماويات لتنصيع النسيج؛ كيماويات لتشريب 
النسيج؛ كيماويات مانعة لنفاذ الماء في النسيج؛ ثاليوم؛ 
اإلطارات؛  إلصالح  مركبات  ثوليوم؛  ثوريوم؛  ثيوكربانيليد؛ 
صناعية؛  ألغراض  التيتانيوم  أكسيد  ثاني  تايتنايت؛ 
تولوين؛ توليول؛ مغاطس تلوين ]للتصوير الفوتوغرافي[؛ 
أمالح تلوين ]للتصوير الفوتوغرافي[؛ معادالت )محيدات( 
الغازات السامة؛ صمغ الكثيراء المستخدم في الصناعات؛ 
مائع لنقل الحركة؛ حشوات لتجاويف الشجر ]تستخدم في 
اإلطارات؛  إلصالح  مركبات  التنغستيك؛  حمض  الغابات[؛ 
عوامل إلزالة الغراء ]مستحضرات كيميائية مميعة للنشا[؛ 

مستحضرات إلزالة الغراء؛

Sensitized films, unexposed; Sensitized paper; 
Sensitized photographic plates; Sensitized plates 
for offset printing; Separating and unsticking 
(ungluing) preparations; Silicates; Silicon; 
Silicones; Silver nitrate; Silver salt solutions for 
silvering; Size for finishing and priming; Sizing 
preparations; Slag (fertilisers); Soap (metallic)for 
industrial purposes; Soda ash; Sodium; Sodium 
salts (chemical preparations); Soil-conditioning 
chemicals; Soldering chemicals; Soldering 
fluxes; Solidified gases for industrial purposes; 
Solvents for varnishes; Soot for industrial or 
agricultural purposes; Sorrel salt; Spinel (chemical 
preparations); Spirits of salt; Spirits of vinegar (dilute 
acetic acid); Stain-preventing chemicals for use on 
fabrics; Starch for industrial purposes; Starch paste 
(adhesive), other than for stationery or household 
purposes; Starch size (chemical preparations); 
Starch-liquifying chemicals (ungluing agents); 
Stearic acid; Strontium; Substrates for soil-free 
growing (agriculture); Sulphates; Sulphides; 
Sulphonic acids; Sulphur; Sulphuric acid; 
Sulphuric ether; Sulphurous acid; Sumac for 
use in tanning; Superphosphates (fertilisers); 
Surface-active chemical agents; Synthetic resins, 
unprocessed; Talc (magnesium silicate); Tan; 
Tannic acid; Tannin; Tanning substances; Tan-
wood; Tapioca flour for industrial purposes; Tartar 
other than for pharmaceutical purposes; Tartaric 
acid; Technetium; Tellurium; Tensio-active agents; 
Terbium; Test paper, chemical; Tetrachlorides; 
Textile-brightening chemicals; Textile-
impregnating chemicals; Textile-waterproofing 
chemicals; Thallium; Thiocarbanilide; Thorium; 
Thulium; Tire repairing compositions; Titanite; 
Titanium dioxide for industrial purposes; Toluene; 
Toluol; Toning baths (photography); Toning salts 
(photography); Toxic gas neutralizers; Tragacanth 
gum for use in manufactures; Transmission fluid; 
Tree cavity fillers (forestry); Tungstic acid; Tyre 
repairing compositions; Ungluing agents (chemical 
preparations for liquifying starch); Ungluing 
preparations;
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أكسيد  يورانيوم؛  وللفصل؛  اللصق  إلزالة  مستحضرات 
كحول  الكروم؛  مرض  من  للوقاية  كيماويات  اليورانيوم؛ 
ألغراض  ]أمونيا[  متطايرة  قلوية  مادة  زاج؛  خمري؛ فسكوز؛ 
كيماويات  فلكنة؛  مستحضرات  فلكنة؛  مسرعات  صناعية؛ 
ترطيب  مستحضرات  لحام؛  كيماويات  للشمع؛  قاصرة 
تستخدم في القصارة؛ مستحضرات ترطيب تستخدم في 
الصباغة؛ مستحضرات ترطيب تستخدم في صناعة النسيج؛ 
خل  الخشب؛  لب  الخشب؛  كحول  وذرايت؛  للنبيذ؛  مروقات 
الخشب ]حمض البيرولغنيس[؛ زينون؛ أفالم تصوير بأشعة 

إكس حساسة وغير معرضة؛ إيتربيوم؛ إتريوم؛ زركونيا 

Unsticking and separating preparations; Uranium; 
Uranium oxide; Vine disease preventing chemicals; 
Vinic alcohol; Viscose; Vitriol; Volatile alkali 
(ammonia) for industrial purposes; Vulcanisation 
accelerators; Vulcanising preparations; Wax-
bleaching chemicals; Welding chemicals; 
Wetting preparations for use in bleaching; 
Wetting preparations for use in dyeing; Wetting 
preparations for use in the textile industry; Wine 
finings; Witherite; Wood alcohol; Wood pulp; 
Wood vinegar (pyroligneous acid); Xenon; X-ray 
films, sensitized but not exposed; Ytterbium; 
Yttrium; Zirconia 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyo, JAPANالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 

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

Address for Services:   

 )291(

 Trade Mark No.: 24542العالمة التجارية رقم : 24542 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 19/03/2014التاريخ : 2014/03/19 

من اجل : ناقالت هوائية )تلفريك(؛ أجهزة وآالت ومعدات 
للطيران؛ طائرات؛ أكياس هواء ]أجهزة أمان في السيارات[؛ 
محركات؛  ذات  مناطيد  طائرات؛  جوية؛  مركبات  مناطيد؛ 
للتوهج  مانعة  أجهزة  برمائية؛  طائرات  إسعاف؛  سيارات 
للمركبات؛ أجهزة مانعة للتوهج للمركبات؛ سالسل مانعة 
لالنزالق؛ أجهزة إنذار ضد سرقة المركبات؛ أجهزة ضد سرقة 
المركبات؛ هياكل سيارات؛ سالسل للسيارات؛ شاسيهات 
سيارات؛ أسقف سيارات؛ إطارات سيارات؛ سيارات؛ محاور 
للدراجات  العجالت؛ سالل  لصرة  المركبات؛ شنابر  دواليب 
للدراجات  مكابح  الهوائية؛  للدراجات  أجراس  الهوائية؛ 
دراجات  هياكل  الهوائية؛  للدراجات  سالسل  الهوائية؛ 

هوائية؛ مقابض للدراجات الهوائية؛ 

In Respect of: Aerial conveyors; Aeronautical 
apparatus, machines and appliances; Aeroplanes; 
Air bags (safety devices for automobiles); 
Air balloons; Air vehicles; Aircraft; Airships; 
Ambulances; Amphibious airplanes; Anti-dazzle 
devices for vehicles; Anti-glare devices for vehicles; 
Anti-skid chains; Anti-theft alarms for vehicles; 
Anti-theft devices for vehicles; Automobile 
bodies; Automobile chains; Automobile chassis; 
Automobile hoods; Automobile tires (tyres); 
Automobiles; Axles for vehicles; Bands for 
wheel hubs; Baskets adapted for cycles; Bells for 
bicycles, cycles; Bicycle brakes; Bicycle chains; 
Bicycle frames; Bicycle handle bars;
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الهوائية؛  للدراجات  إطارات  الهوائية؛  للدراجات  مضخات 
للدراجات  شعاعية  قضبان  الهوائية؛  للدراجات  مقاعد 
للدراجات  إطارات  الهوائية؛  للدراجات  مساند  الهوائية؛ 
قوارب؛  للقوارب؛  مجاديف  هوائية؛  دراجات  الهوائية؛ 
السكك  لعربات  منخفضة  نقل  عربات  مركبات؛  هياكل 
المركبات؛  المركبات؛ قطع مكابح  الحديدية؛ بطانات مكابح 
مكابح  الهوائية؛  للدراجات  مكابح  المركبات؛  مكابح  لقم 
واقيات  الحديدية؛  السكك  لقاطرات  مصدات  للمركبات؛ 
ومنشآت  أجهزة  كبلية؛  عربات  للسيارات؛  صدمات 
تخييم؛  عربات  للذخائر؛  ]مركبات[  عربات  الكبلي؛  للنقل 
على  متنقلة  بيوت  المركبات؛  في  البنزين  انات 

ّ
لخز أغطية 

دراجات  الحديدية؛  السكك  عربات  كبيرة؛  مركبات  هيئة 
لمنشآت  عربات  عربات؛  للنقل؛  العجالت  ثالثية  هوائية 
لإلطارات  خارجية  أغلفة  جر؛  أو  دفع  عربات  الكبلي؛  النقل 
دفع  ]عربات  الترولي؛  لعربات  محورية  عجالت  الهوائية؛ 
ترولي  عربات  مقاعد؛  ذات  مصاعد  للصب؛  عربات  جر[؛  أو 
وصالت  البرية؛  للمركبات  )كلتشات(  قابضات  للتنظيف؛ 
أغطية  األطفال؛  لعربات  أغطية  البرية؛  للمركبات  قارنة 
المركبات  ألجزاء  مرافق  علب  المركبات؛  توجيه  لعجالت 
للدراجات  تدوير  مرافق  بالمكائن[؛  الخاصة  ]بخالف  البرية 
للدراجات  مكابح  الهوائية؛  للدراجات  أجراس  الهوائية؛ 
الهوائية؛  للدراجات  سالسل  الدراجات؛  عربات  الهوائية؛ 
الهوائية؛  للدراجات  مقابض  هوائية؛  دراجات  هياكل 
)رفرف(  وحل  واقيات  الهوائية؛  الدراجات  عجالت  صرات 
إطارات  الهوائية؛  للدراجات  مضخات  الهوائية؛  للدراجات 
قضبان  الهوائية؛  للدراجات  مقاعد  الهوائية؛  للدراجات 
الهوائية؛  للدراجات  مساند  الهوائية؛  للدراجات  شعاعية 
إطارات للدراجات الهوائية؛ دراجات هوائية؛ مرابط مراسي 
العجالت؛ سيارات  ثالثية  توزيع هوائية  دراجات  القوارب؛ 
)الحاملة(؛  طعام  عربات  )الحاملة(؛  طعام  سيارات  طعام؛ 
اإلتجاه  إشارات  الهوائية؛  للدراجات  اإلتجاه  مؤشرات 
للمركبات؛ مناطيد موجهة ]مناطيد ذات محركات[؛ مسننات 
فصل التعشيق للقوارب؛ أبواب للمركبات؛ كّراءات ]قوارب[؛ 
أغطية واقية للدراجات الهوائية؛ سالسل تدوير للمركبات 
قاذفة  مقاعد  البرية؛  للمركبات  تدوير  محركات  البرية؛ 
للطائرات؛ مركبات كهربائية؛ أبواب خلفية رافعة ]أجزاء من 
المركبات البرية[؛ مكائن للمركبات البرية؛ مصدات للُسفن؛ 
الحديدية؛  السكك  عجالت  إلطارات  شفهات  عبور؛  زوارق 

شاحنات ذات رافعات شوكية؛ هياكل دراجات هوائية؛ 

Bicycle pumps; Bicycle rims; Bicycle saddles; 
Bicycle spokes; Bicycle stands; Bicycle tires 
(tyres); Bicycles; Boat hooks; Boats; Bodies for 
vehicles; Bogies for railway cars; Brake linings for 
vehicles; Brake segments for vehicles; Brake shoes 
for vehicles; Brakes for bicycles, cycles; Brakes for 
vehicles; Buffers for railway rolling stock; Bumpers 
for automobiles; Cable cars; Cable transport 
apparatus and installations; Caissons (vehicles); 
Camping cars; Caps for vehicle petrol (gas) tanks; 
Caravans; Carriages (railways); Carrier tricycles; 
Cars; Cars for cable transport installations; Carts; 
Casings for pneumatic tires (tyres); Casters for 
trolleys (vehicles)(carts (Am.)); Casting cars; 
Chairlifts; Cleaning trolleys; Concrete mixing 
vehicles; Couplings for land vehicles; Covers for 
baby carriages; Covers for vehicle steering wheels; 
Crankcases for land vehicle components, other than 
for engines; Cranks for cycles; Cycle bells; Cycle 
brakes; Cycle cars; Cycle chains; Cycle frames; 
Cycle handle bars; Cycle hubs; Cycle mudguards; 
Cycle pumps; Cycle rims; Cycle saddles; Cycle 
spokes; Cycle stands; Cycle tires (tyres); Cycles; 
Davits for boats; Delivery tricycles; Dining cars; 
Dining cars (carriages); Dinner wagons (carriages); 
Direction indicators for bicycles; Direction 
signals for vehicles; Dirigible balloons (airships); 
Disengaging gear for boats; Doors for vehicles; 
Dredgers (boats); Dress guards for bicycles, 
cycles; Driving chains for land vehicles; Driving 
motors for land vehicles; Ejector seats for aircraft; 
Electric vehicles; Elevating tailgates (parts of land 
vehicles); Engines for land vehicles; Fenders for 
ships; Ferry boats; Flanges for railway wheel tires 
(tyres); Fork lift trucks; Frames for bicycles,
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معلقة؛  حديدية  سكك  البرية؛  للمركبات  سائبة  عجالت 
مسننات  صناديق  للُسفن؛  مداخن  للقاطرات؛  مداخن 
البرية؛  للمركبات  مسننات  مجموعة  البرية؛  للمركبات 
للعبة  دوالبين  ذات  عربات  الهوائية؛  للدراجات  مسننات 
للدراجات الهوائية؛ عربات  الغولف؛ عربات يدوية؛ مقابض 
لمقاعد  الرأس  مساند  األمامية؛  المصابيح  مساحات  نقل؛ 
المركبات؛ أغطية لعربات األطفال؛ أغطية لمكائن المركبات؛ 
دوالبين  ذات  عربات  للمركبات؛  أبواق  للمركبات؛  أغطية 
للخراطيم؛ أغطية لمحاور العجالت؛ صرات عجالت المركبات؛ 
إنزال  مساند  مائية؛  طائرات  للمركبات؛  هيدرولية  دارات 
أنابيب  الهوائية؛  للدراجات  داخلية  أنابيب  للقوارب؛  مائلة 
داخلية لإلطارات الهوائية؛ محركات نفاثة للمركبات البرية؛ 
بخارية؛  زوارق  غرافة؛  سيارات  غرافة؛  عربات  دفع؛  زالجات 
للمركبات؛  حقائب  حامالت  شاحنات؛  قاطرات؛  رفع؛  عربات 
صواري  الحقائب؛  لنقل  عربات  للمركبات؛  حقائب  شبكات 
في  النقل  عربات  دواليب  للنقل؛  حربية  مركبات  للقوارب؛ 
حافالت؛ سيارات؛  محركات صغيرة؛  ذات  دراجات  المناجم؛ 
دراجات  محركات؛  ذات  متنقلة  بيوت  كهربائية؛  حافالت 
محركات  البرية؛  للمركبات  كهربائية  محركات  نارية؛ 
للدراجات الهوائية؛ محركات للمركبات البرية؛ واقيات وحل 
المحرك  المركبات؛  إطارات  النزالق  مانعة  أدوات  )رفرف(؛ 
الرئيسي غير كهربائية للمركبات البرية )وليس بما في ذلك 
أجزائها( ؛ مجاديف؛ حافالت؛ مجاديف للزوارق؛ سالل كبيرة 
إطارات  الهوائية؛  للدراجات  دواسات  الهوائية؛  للدراجات 
الُسفن  في  صغيرة  )نوافذ  كوات  مسطحة؛  زوارق  هوائية؛ 
البرية[؛  المركبات  من  ]أجزاء  آلية  أبواب خلفية  والطائرات(؛ 
عربات يدوية ]عربات األطفال[؛ آليات دفع للمركبات البرية؛ 
مضخات للدراجات الهوائية؛ أغطية لعربات األطفال؛ أغطية 
الرأس لعربات األطفال؛ عربات أطفال؛ وصالت قارنة للسكك 
الحديدية؛ مرايا الرؤية الخلفية؛ مسننات تخفيض السرعة 
عب[؛ 

ُ
الل ]بخالف  ُبعد  التحكم عن  مركبات  البرية؛  للمركبات 

ُعدد إصالح اإلطارات الداخلية؛ أجهزة إنذار رجوع المركبات 
إطارات  المركبات؛  لعجالت  إطارات  العربات؛  الخلف؛  إلى 
الحديدية؛  السكك  قاطرات  الهوائية؛  الدراجات  لعجالت 
أكياس؛  نقاالت  الُسفن؛  لتوجيه  دفات  المجاديف؛  مساند 
أغطية لمقاعد الدراجات الهوائية أو الدراجات النارية؛ مقاعد 
الدراجات الهوائية أو الدراجات النارية؛ أحزمة أمان لمقاعد 
دراجات  المركبات؛  في  لألطفال،  أمان  مقاعد  المركبات؛ 
بخارية صغيرة ]مركبات[؛ داسرات مروحية؛ داسرات مروحية 

للقوارب؛ مراوح ]داسرات[ للُسفن؛ مجاديف؛

cycles; Freewheels for land vehicles; Funiculars; 
Funnels for locomotives; Funnels for ships; Gear 
boxes for land vehicles; Gearing for land vehicles; 
Gears for cycles; Golf carts; Hand cars; Handle 
bars for bicycles, cycles; Handling carts; Headlight 
wipers; Head-rests for vehicle seats; Hoods for 
baby carriages; Hoods for vehicle engines; Hoods 
for vehicles; Horns for vehicles; Hose carts; Hub 
caps; Hubs for vehicle wheels; Hydraulic circuits 
for vehicles; Hydroplanes; Inclined ways for 
boats; Inner tubes for bicycles, cycles; Inner tubes 
for pneumatic tires (tyres); Jet engines for land 
vehicles; Kick sledges; Ladle carriages; Ladle cars; 
Launches; Lifting cars (lift cars); Locomotives; 
Lorries; Luggage carriers for vehicles; Luggage 
nets for vehicles; Luggage trucks; Masts for boats; 
Military vehicles for transport; Mine cart wheels 
Mopeds; Motor buses; Motor cars; Motor coaches; 
Motor homes; Motorcycles; Motors, electric, 
for land vehicles; Motors for cycles; Motors for 
land vehicles; Mudguards; Non-skid devices for 
vehicle tires (tyres); Non-electric prime movers 
for land vehicles (not?including «their parts»); 
Oars ;Omnibuses; Paddles for canoes; Panniers 
adapted for cycles; Pedals for cycles; Pneumatic 
tires (tyres); Pontoons; Portholes; Power tailgates 
(parts of land vehicles); Prams (baby carriages); 
Propulsion mechanisms for land vehicles; Pumps 
for bicycles, cycles; Pushchair covers Pushchair 
hoods; Pushchairs; Railway couplings; Rearview 
mirrors; Reduction gears for land vehicles; Remote 
control vehicles, other than toys; Repair outfits 
for inner tubes; Reversing alarms for vehicles 
;Rickshaws; Rims for vehicle wheels; Rims for 
wheels of bicycles, cycles; Rolling stock for 
funicular railways; Rolling stock for railways; 
Rowlocks Rudders; Sack-barrows; Saddle covers 
for bicycles or motorcycles; Saddles for bicycles, 
cycles or motorcycles; Safety belts for vehicle 
seats; Safety seats for children, for vehicles; 
Scooters (vehicles); Screw-propellers; Screw-
propellers for boats; Screws (propellers)for ships; 
Sculls;
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طائرات بحرية؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ أحزمة أمان لمقاعد 
الُسفن؛  توجيه  أجهزة  الُسفن؛  هياكل  ُسفن؛  المركبات؛ 
للصدمات  مخمدة  نوابض  للسيارات؛  الصدمات  مخمدات 
في المركبات؛ عربات ترولي للتسوق ]عربات ذات دوالبين[؛ 
عربات جانبية؛ مصاعد تزلج؛ مضاجع نوم للمركبات؛ عربات 
نوم؛ عربات جليد [مركبات]؛ الزالجات و الزحافات )مركبات( 
الغيار؛  إطارات  أغطية  فضائية؛  مركبات  الثلج؛  سيارات  ؛ 
أغطية إطارات الغيار؛ أغطية عجالت الغيار؛ صواري للُسفن؛ 
مسامير كبيرة لإلطارات؛ أجهزة تعطيل الرفع لتعزيز الكبح 
عند الهبوط )كوابح( للمركبات؛ مشابك القضبان الشعاعية 
سيارات  الهوائية؛  للدراجات  شعاعية  قضبان  للعجالت؛ 
الهوائية  للدراجات  مساند  للرش؛  شاحنات  رياضية؛ 
بالُسفن؛  تحكم  أجهزة  الهوائية[؛  الدراجات  من  ]أجزاء 
السفينة؛  لمؤخر  مجاديف  المركبات؛  توجيه  عجالت 
دفع باليد[؛ عربات أطفال؛ 

ُ
أغطية لعربات األطفال ]عربات ت

مخمدات  للسيارات؛  شمسية  حاجبات  لإلطارات؛  مسامير 
صدمات لتوقف المركبات؛ رافعات لألبواب الخلفية ]أجزاء 
المعلقة  الحديدية  السكك  عربات  البرية[؛  المركبات  من 
عارضات  قالبة؛  عربات  قالبة؛  شاحنات  كبلية[؛  ]عربات 
من  أجزاء  بصفتها  قالبة  أجهزة  للُسفن؛  ]هياكل[  خشبية 
إطارات  للشاحنات؛  قالبة  هياكل  والعربات؛  الشاحنات 
للدراجات الهوائية؛ إطارات لعجالت المركبات؛ إطارات غير 
للمركبات  الدوران  عزم  محوالت  المركبات؛  لعجالت  مجوفة 
جرارات؛  جر؛  قاطرات  للمركبات؛  التوائية  قضبان  البرية؛ 
سالسل  الترام؛  عربات  ]مركبات[؛  مقطورات  الجر؛  محركات 
نقل الحركة للمركبات البرية؛ أعمدة نقل الحركة للمركبات 
البرية؛ آليات نقل الحركة للمركبات البرية؛ مداسات إلعادة 
تلبيس اإلطارات؛ مداسات للمركبات ]سيور دوارة[؛ مداسات 
ثالثية  هوائية  دراجات  الجرارات[؛  نوع  ]من  للمركبات 
العجالت؛ شاحنات؛ إطارات بدون أنابيب للدراجات الهوائية؛ 
تربينات للمركبات البرية؛ الفتات انعطاف للمركبات؛ عربات 
إطارات  المركبات؛  لعجالت  إطارات  دوالبين؛  ذات  ترولي 
للمركبات؛  سفلية  هياكل  المركبات؛  لعجالت  مجوفة  غير 
الحديدية(  بالسكك  الشحن  عربات  )إلمالة  تفريغ  السكك 
]مركبات[؛  مغلقة  شاحنات  المركبات؛  إلطارات  صمامات  ؛ 
واقيات صدمات للمركبات؛ هياكل مركبات؛ أغطية مشكلة 
للمركبات؛  مقاعد  المركبات؛  تشغيل  لوحات  للمركبات؛ 
نوابض تعليق للمركبات؛ إطارات لعجالت المركبات؛ قضبان 
المركبات؛  لعجالت  إطارات  المركبات؛  لعجالت  شعاعية 
عجالت المركبات؛ مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو 

بواسطة السكك الحديدية؛ عربات؛ مركبات مائية 

Seaplanes; Seat covers for vehicles; Security 
harness for vehicle seats; Ships; Ships› hulls; 
Ships› steering gears; Shock absorbers for 
automobiles; Shock absorbing springs for vehicles; 
Shopping trolleys (carts (Am.)); Side cars; Ski 
lifts; Sleeping berths for vehicles; Sleeping cars; 
Sleighs (vehicles); Sleighs and sleds (Vehicles); 
Snowmobiles; Space vehicles; Spare tire covers; 
Spare tyre covers; Spare wheel covers; Spars for 
ships; Spikes for tires (tyres); Spoilers for vehicles; 
Spoke clips for wheels ;Spokes for bicycles, cycles; 
Sports cars; Sprinkling trucks; Stands for bicycles, 
cycles (parts of bicycles, cycles); Steering gears 
for ships; Steering wheels for vehicles; Stern oars; 
Stroller covers (pushchairs); Strollers; Studs for 
tires (tyres); Sun-blinds adapted for automobiles; 
Suspension shock absorbers for vehicles; Tailboard 
lifts (parts of land vehicles); Telpher railways 
(cable cars); Tilt trucks; Tilting-carts; Timbers 
(frames)for ships; Tipping apparatus, parts of 
trucks and wagons; Tipping bodies for lorries 
(trucks); Tires for bicycles, cycles; Tires for 
vehicle wheels; Tires, solid, for vehicle wheels; 
Torque converters for land vehicles; Torsion bars 
for vehicles; Traction engines; Tractors; Traction 
engine; Trailers (vehicles); Tramcars; Transmission 
chains for land vehicles; Transmission shafts for 
land vehicles; Transmissions, for land vehicles; 
Treads for retreading tires (tyres); Treads for 
vehicles (roller belts); Treads for vehicles (tractor 
type); Tricycles; Trucks; Tubeless tires (tyres)for 
bicycles, cycles; Turbines for land vehicles; Turn 
signals for vehicles; Two-wheeled trolleys; Tyres 
for vehicle wheels; Tyres, solid, for vehicle wheels; 
Undercarriages for vehicles; Unloading tipplers 
(for tilting railway freight cars); Valves for vehicle 
tires (tyres); Vans (vehicles); Vehicle bumpers; 
Vehicle chassis; Vehicle covers (shaped); Vehicle 
running boards; Vehicle seats; Vehicle suspension 
springs; Vehicle wheel rims; Vehicle wheel spokes; 
Vehicle wheel tires (tyres); Vehicle wheels; 
Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
Waggons; Water vehicles 
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 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyo, JAPANالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 

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

Address for Services:   

 )292(

 Trade Mark No.: 24545العالمة التجارية رقم : 24545 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 23/03/2014التاريخ : 2014/03/23 

عقاقير  تحديدا  الصيدلية،  المستحضرات   : اجل  من 
نوعيا  تؤثر  المثبطة، مستحضرات صيدلية  ساتيوكين 
في نظام المناعة؛ مستحضرات صيدلية لمعالجة بعض 

انواع السرطان وامراض الدم وامراض المناعة. 

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: Abraxis Bioscience, LLCبأسم : أبراكسيز بيوسينس، أل أل سي 

 ،  2000 سويت   ، بوليفارد   ، ويلشير   1175  : العنوان 
المتحدة  الواليات   ،90025 كاليفورنيا   ، أنجيليس  لو 

األمريكية. 

Address: 11755 Wilshire Boulevard, Suite 2000, 
Los Angeles, California 90025, U.S.A. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )293(

 Trade Mark No.: 24546العالمة التجارية رقم : 24546 

 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 23/03/2014التاريخ : 2014/03/23 
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مواد  اللك،  وطالءات  والورنيش  الدهانات   : اجل  من 
التلف، مواد  الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من 
التلوين، مواد تثبيت األلوان، راتنج طبيعي خام، معادن 
في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي 
الديكور وعمال الطباعة والفنانين؛ الحبر الذي يستخدم 
في طابعات الحبر السائل وآالت الطباعة وآالت الفاكس؛ 
رؤوس  مع  الحبر  خراطيش  ذلك  في  )بما  الحبر  علب 
الطباعة( لطابعات الحبر السائل وأجهزة الطباعة وأجهزة 
الفاكس؛ حبر الطباعة على شكل مسحوق المستخدم مع 
حبر  علب  الفاكس؛  وآالت  الطباعة  وآالت  الليزر  طابعات 
الطباعة على شكل مسحوق المستخدم مع طابعات الليزر 
وآالت الطباعة وآالت الفاكس، كافة البضائع المدرجة في 

الفئة الدولية 2. 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colorants; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; ink for inkjet 
printers, copying machines, facsimile machines; 
ink cartridges (including ink cartridges with 
printing heads) for inkjet printers, copying 
machines, facsimile machines; toner for laser beam 
printers, copying machines, facsimile machines; 
toner cartridges for laser beam printers, copying 
machines, facsimile machines; all goods included 
in International class 2. 

 In the name of: Canon Kabushiki Kaishaبأسم : كانون كابوشيكي كايشا 

 ، أوتا-كو   ، تشومة   –  3 ، شيموماروكو   2-30  : العنوان 
طوكيو ، اليابان. 

Address: 30-2, Shimomaruku 3-chome, Ohta-ku 
Tokyo, Japan 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )294(

 Trade Mark No.: 24547العالمة التجارية رقم : 24547 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 23/03/2014التاريخ : 2014/03/23 

من اجل : األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 
والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة 
والقياس  الوزن  وأدوات  البصرية  واألدوات  واألجهزة 
أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  والمراقبة  واإلشارة 
وأدوات توصيل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو 
التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال 
بيانات مغناطيسية،  الصور، حامالت  أو  الصوت  أو نسخ 
رقمية  فيديو  أقراص  مدمجة،  أقراص  تسجيل،  أقراص 
لألجهزة  آليات  الرقمية؛  التسجيل  وسائط  من  وغيرها 

التي تعمل بقطع النقد،

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus;
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معالجة  معدات  حاسبة،  آالت  النقد،  تسجيل  آالت 
البيانات، أجهزة الحاسوب؛ برامج الحاسوب؛ أجهزة إطفاء 
الحرائق؛ آالت التصوير؛ آالت التصوير الرقمية؛ كاميرات 
الفيديو المحمولة باليد؛ اآلالت الحاسبة اإللكترونية؛ آالت 
طابعات  الضوئية؛  الماسحات  الفاكس؛  آالت  الطباعة؛ 
الليزر؛ طابعات الحبر السائل وقطع ومستلزمات البضائع 
المذكورة سابقا، تحديدا، البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ 
محوالت بطاريات السيارات؛ محوالت التيارات المتناوبة؛ 
كاميرات  الرقمية  التصوير  وآالت  التصوير  آالت  علب 
التصوير  آالت  حمل  قشط  باليد؛  المحمولة  الفيديو 
المحمولة  الفيديو  وكاميرات  الرقمية  التصوير  وآالت 
الرقمية  التصوير  وآالت  التصوير  آالت  حقائب  باليد؛ 
ثالثية  مناصب  باليد؛  المحمولة  الفيديو  كاميرات  و 
و  الرقمية  التصوير  آلالت  الحاسوب  برمجيات  القوائم؛ 
كاميرات الفيديو المحمولة باليد وطابعات الحبر السائل 
وطابعات الليزر وآالت الطباعة وآالت الفاكس والماسحات 

الضوئية؛ كافة البضائع مدرجة في الفئة الدولية 9. 

cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; fire-extinguishing apparatus; cameras; 
digital cameras; video camcorders; electronic 
calculating machines; copying machines; facsimile 
machines; scanners; laser beam printers; inkjet 
printers; parts and accessories of aforementioned 
goods, namely, batteries; battery chargers; 
car battery adapters; AC(alternating current) 
adapters; cases for cameras, digital cameras, video 
camcorders; straps for cameras, digital cameras, 
video camcorders; bags for cameras, digital 
cameras, video camcorders; tripods; computer 
software for digital cameras, video camcorders, 
inkjet printers, laser beam printers, copying 
machines, facsimile machines, scanners; all goods 
included in International Class 9. 

 In the name of: Canon Kabushiki Kaishaبأسم : كانون كابوشيكي كايشا 

 ، أوتا-كو   ، تشومة   –  3 ، شيموماروكو   2-30  : العنوان 
طوكيو ، اليابان. 

Address: 30-2, Shimomaruku 3-chome, Ohta-ku 
Tokyo, Japan 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )295(

 Trade Mark No.: 24548العالمة التجارية رقم : 24548 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 23/03/2014التاريخ : 2014/03/23 

 In Respect of: Pharmaceutical preparations andمن اجل : مستحضرات ومواد صيدالنية. 
substances. 

 In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسترازينيكا آ بي 

 Address: SE-151 85 Sodertalje, Swedenالعنوان : أس إي – 151 85 سوديرتالجي ، السويد 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )296(

 Trade Mark No.: 24550العالمة التجارية رقم : 24550 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 23/03/2014التاريخ : 2014/03/23 

الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
محفوظة  وخضروات  اللحم,فواكه  خالصات  والصيد, 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  ومجففة,مطهوة,هالم)جلي( 
,الزيوت  الحليب  ومنتجات  ,الحليب  بالسكر,البيض 

والدهن الصالحة لألكل 

In Respect of: The Meat, poultry meat and hunting 
, meat extracts, the preserved and dried fruits and 
vegetables, Jelly , jams and fruit cooked with sugar, 
eggs, milk and milk products, oils and fat, edible . 

 In the name of: AL-Jebrini Dairy And Foodبأسم : شركة الجبريني لمنتجات األلبان والمواد الغذائية 
Industries Company 

 Address: Hebronالعنوان : الخليل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : * 

 )297(

 Trade Mark No.: 24551العالمة التجارية رقم : 24551 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 24/03/2014التاريخ : 2014/03/24 

 In Respect of: plastic toysمن اجل : المصنوعات البالستيكية من العاب االطفال 

 In the name of: sharikat al najar lladawat almanzliahبأسم : شركة النجار لالدوات المنزلية 

 Address: al khalil wad al hariehالعنوان : الخليل اول وادي الهرية 

 Address for Services:   al khalil wad al hariehعنوان التبليغ : الخليل اول وادي الهرية 
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 )298(

 Trade Mark No.: 24552العالمة التجارية رقم : 24552 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 24/03/2014التاريخ : 2014/03/24 

 In Respect of: plastic toysمن اجل : العاب اطفال بالستيكية 

 In the name of: sharikat al najar lladawat almanzliahبأسم : شركة النجار لالدوات المنزلية 

 Address: al khalil wad al hariehالعنوان : الخليل اول وادي الهرية 

 Address for Services:   al khalil wad al hariehعنوان التبليغ : الخليل اول وادي الهرية 

 )299(

 Trade Mark No.: 24553العالمة التجارية رقم : 24553 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 24/03/2014التاريخ : 2014/03/24 

 ، الترفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم   : اجل  من 
األنشطة الرياضية والثقافية 

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

 In the name of: Eyad Saleh Abdullah Hammoudaبأسم : اياد صالح عبدالله حمودة 

 Address: Ramallah-dowar alsaha –emaratالعنوان : رام الله – دوار الساعة – عمارة الميدان ط 3 
almaydan al tabiq 3 

الميدان  - عمارة  الساعة  - دوار  الله  رام   : التبليغ  عنوان 
 0598364031

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدامالكلمات والعبارات والرسومات 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )300(

 Trade Mark No.: 24554العالمة التجارية رقم : 24554 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 

غير  المشروبات  الكحولية؛  غير  المشروبات   : اجل  من 
اللبن؛  مصل  مشروبات  الطاقة؛  مشروبات  الكحولية؛ 
تحتوي  التي  الرياضية  المشروبات  المنعشة؛  المشروبات 
والمشروبات  البشري  الجسم  من  أكثر  وسكر  أمالح  على 
الجسم  من  أقل  وسكر  أمالح  على  تحتوي  التي  الرياضية 
الرياضيين(؛  يحتاجه  كما  و/أو  )لالستخدام  البشري 
المشروبات التي تحتوي على أمالح وسكر بنسب مساوية 
جعة  المنقوع؛  الشعير  جعة  الجعة؛  البشري؛  للجسم 
الجعة  الداكنة؛  الجعة  المزر؛  جعة  الثقيلة؛  الجعة  القمح؛ 
الغازية؛  والمياه  المائدة  مياه  المعدنية؛  المياه  المعتقة؛ 
عصائر  مشروبات  الفاكهة؛  وعصائر  الفاكهة  مشروبات 
الفاكهة  ومستخلصات  الكحولية  غير  الفاكهة  أو  الخضار 
غير الكحولية؛ المشروبات المركزة والمستحضرات األخرى 
عصير  لصناعة  المركزة  والمشروبات  المشروبات  لصناعة 
الفوارة؛  المشروبات  صناعة  ومساحيق  أقراص  الليمون؛ 
غير  المشروبات  وخالئط  للشهية  الفاتحة  المشروبات 

الكحولية؛ الشربات؛ العصائر الكثيفة. 

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 
and 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 [beverages]; smoothies. 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : ريد بول جي أم بي أتش 

 Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See, Austriaالعنوان : أم برونين 1 ، 5330 فوشي أم سي ، النمسا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )301(

 Trade Mark No.: 24555العالمة التجارية رقم : 24555 

 In Class: 28في الصنف : 28 
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 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 

من اجل : األلعاب وأدوات اللعب؛ الدمى؛ واأللعاب المحشّوة؛ 
أوراق  اللعب؛  بالونات  اللعب؛  مسدسات  المتحركة؛  الدمى 
اللعب؛ بطاقات البينغو؛ لعب الخدع العملية ]ألعاب مبتكرة[؛ 
أدوات  البدنية؛  اللياقة  رياضة  أدوات  الملون؛  الورق  نثار 
أخرى؛  فئات  في  متضمنة  الغير  والرياضة  البدنية  الرياضة 
وأحذية  الجليد  زالجات  الثلج؛  على  التزلج  ألواح  المزالجات؛ 
الدراجات  البدنية؛  التمارين  في  المستخدمة  اآلالت  الثلج؛ 
)الترامبولين(؛  القفز  منصات  الرياضية؛  للتمارين  الثابتة 
األهداف اإللكترونية والغير اإللكترونية؛ أدوات لعبة التنس؛ 
معدات  التنس؛  كرات  رمي  أدوات  و  التنس  لعبة  شبكات 
السمك؛  صيد  صنارات  الصناعية؛  الصيد  طعوم  الصيد؛ 
الرياضية؛  للمستلزمات  الخاصة  لالستخدامات  الحقائب 
حقائب  التزلج؛  وألواح  ألدوات  خصيصا  المصممة  الحفائب 
لعبة الكريكيت؛ حقائب لعبة الغولف؛ حقائب لعبة التنس؛ 
النعال  أغطية  بالزالجات؛  الخاصة  الحواف  المزالجات؛  أربطة 
للزالجات؛ أربطة ألواح التزلج على الثلج؛ كرات اللعب؛ األثقال 
اليدوية الخاصة بالتمارين الرياضية؛ الكرات الحديدية التي 
تستخدم للرمي؛ األقراص الخاصة باأللعاب الرياضية؛ الرماح؛ 
مضارب التنس، المضارب الخاصة باأللعاب؛ المضارب الخاصة 
بلعبة الكريكت؛ مضارب الغولف وعصا الهوكي؛ زالجات ذات 
واحد؛  خط  على  الموضوعة  العجالت  ذات  زالجات  العجالت؛ 
المغلقة؛  األماكن  في  القدم  كرة  للعب  الخاصة  الطاوالت 
زينة  البلياردو؛  طاوالت  الطاولة؛  بتنس  الخاصة  الطاوالت 
أشجار عيد الميالد ما عدا المواد المضيئة والحلويات؛ كرات 
الثلج؛ آالت المقامرة؛ أجهزة األلعاب؛ أجهزة ألعاب الفيديو؛ 
أللعاب  األوتوماتيكية  اآلالت  الرواقية؛  الفيديو  ألعاب  آالت 
)آالت  الشقبية  النقدية؛ اآلالت  بالقطع  التي تعمل  التسلية 
الحاسوب  آالت  باليد؛  تحمل  التي  الفيديو  ألعاب  مقامرة(؛ 
التي تحمل باليد؛ نماذج المركبات المصغرة؛ ألعاب المركبات 
الدراجات  المركبات؛  ألعاب  السلكيا؛  بها  التحكم  يتم  التي 
التي تدفع بالرجل ]ألعاب[؛ أسلحة المبارزة بالسيف؛ أقواس 
السمك؛  صيد  عدة  باأللعاب؛  الخاصة  الشبكات  الرماية؛ 
وعوامات  أحزمة  السباحة؛  زعانف  للصيادين؛  إنزال  شبكات 
الشراعية  الطائرات  الشراعية؛  اإلنزالقية  الطائرات  السباحة؛ 
التي يتعلق بها الراكب؛ ألواح التزلج وألواح التزلج على الماء؛ 
األلواح  عدة  الشراعية؛  التزلج  ألواح  الجسمية؛  التزلج  ألواح 
من  ]أجزاء  حماية  حشوات  الشراعية؛  الصواري  الشراعية؛ 

المالبس الرياضية[. 

In Respect of: Games and playthings; dolls; plush 
toys; puppets; toy pistols; play balloons; playing 
cards; bingo cards; practical jokes [novelties]; 
confetti; appliances for gymnastic; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; skis; 
snowboards; ice skates and snowshoes; machines 
for physical exercises; stationary exercise bicycles; 
trampolines; targets, electronic and non-electronic; 
tennis equipment; tennis nets and tennis ball 
throwing apparatus; angling equipment; artificial 
fishing baits; fish hooks; special purpose bags for 
sports equipment; bags especially designed for 
skis and surfboards; cricket bags; golf bags; tennis 
bags; ski bindings; edges of skis; sole coverings 
for skis; snowboard bindings; balls for games; 
dumb-bells; shotputs; discuses for sports; javelins; 
rackets; bats for games; cricket bats; golf clubs and 
hockey sticks; roller skates; in-line roller skates; 
tables for indoor football; tables for table tennis; 
billiard tables; decorations for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery; 
snow globes; gaming machines for gambling; 
apparatus for games; video game machines; arcade 
video game machines; amusement machines 
automatic and coin-operated; slot machines 
[gaming machines]; hand-held video games; hand-
held computer games; scale model vehicles; radio-
controlled toy vehicles; toy vehicles; scooters 
[toys]; fencing weapons; bows for archery; 
nets for sports; fishing tackle; landing nets for 
anglers; swimming webs [flippers]; swimming 
belts and water wings; paragliders; hang gliders; 
skateboards; surf boards; body boards; windsurfing 
boards; harness for sailboards; masts for sailboards; 
protective paddings [parts of sports suits]. 
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 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : ريد بول جي أم بي أتش 

 ,Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am Seeالعنوان : أم برونين 1 ، 5330 فوشي أم سي ، النمسا 
Austria 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

مالحظة : ان العالمة تشتمل على االلوان االحمر والذهبي . 

 )302(

 Trade Mark No.: 24556العالمة التجارية رقم : 24556 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 

واأللعاب  الدمى؛  اللعب؛  وأدوات  األلعاب   : اجل  من 
بالونات  اللعب؛  مسدسات  المتحركة؛  الدمى  المحشّوة؛ 
اللعب؛ أوراق اللعب؛ بطاقات البينغو؛ لعب الخدع العملية 
]ألعاب مبتكرة[؛ نثار الورق الملون؛ أدوات رياضة اللياقة 
البدنية؛ أدوات الرياضة البدنية والرياضة الغير متضمنة 
الثلج؛  على  التزلج  ألواح  المزالجات؛  أخرى؛  فئات  في 
في  المستخدمة  اآلالت  الثلج؛  وأحذية  الجليد  زالجات 
الرياضية؛  للتمارين  الثابتة  الدراجات  البدنية؛  التمارين 
اإللكترونية  األهداف  )الترامبولين(؛  القفز  منصات 
لعبة  شبكات  التنس؛  لعبة  أدوات  اإللكترونية؛  والغير 
الصيد؛  معدات  التنس؛  كرات  رمي  أدوات  و  التنس 
طعوم الصيد الصناعية؛ صنارات صيد السمك؛ الحقائب 
لالستخدامات الخاصة للمستلزمات الرياضية؛ الحفائب 
لعبة  حقائب  التزلج؛  وألواح  ألدوات  خصيصا  المصممة 
التنس؛  الغولف؛ حقائب لعبة  الكريكيت؛ حقائب لعبة 
أغطية  بالزالجات؛  الخاصة  الحواف  المزالجات؛  أربطة 
كرات  الثلج؛  على  التزلج  ألواح  أربطة  للزالجات؛  النعال 
الرياضية؛  بالتمارين  الخاصة  اليدوية  األثقال  اللعب؛ 
الكرات الحديدية التي تستخدم للرمي؛ األقراص الخاصة 
المضارب  التنس،  مضارب  الرماح؛  الرياضية؛  باأللعاب 
الكريكت؛  بلعبة  الخاصة  المضارب  باأللعاب؛  الخاصة 

مضارب الغولف وعصا الهوكي؛ زالجات ذات العجالت؛ 

In Respect of: Games and playthings; dolls; plush 
toys; puppets; toy pistols; play balloons; playing 
cards; bingo cards; practical jokes [novelties]; 
confetti; appliances for gymnastic; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; skis; 
snowboards; ice skates and snowshoes; machines 
for physical exercises; stationary exercise bicycles; 
trampolines; targets, electronic and non-electronic; 
tennis equipment; tennis nets and tennis ball 
throwing apparatus; angling equipment; artificial 
fishing baits; fish hooks; special purpose bags for 
sports equipment; bags especially designed for 
skis and surfboards; cricket bags; golf bags; tennis 
bags; ski bindings; edges of skis; sole coverings 
for skis; snowboard bindings; balls for games; 
dumb-bells; shotputs; discuses for sports; javelins; 
rackets; bats for games; cricket bats; golf clubs and 
hockey sticks; roller skates; in-line roller skates;
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زالجات ذات العجالت الموضوعة على خط واحد؛ الطاوالت 
الطاوالت  المغلقة؛  األماكن  في  القدم  كرة  للعب  الخاصة 
الخاصة بتنس الطاولة؛ طاوالت البلياردو؛ زينة أشجار عيد 
الثلج؛  كرات  والحلويات؛  المضيئة  المواد  عدا  ما  الميالد 
الفيديو؛  ألعاب  أجهزة  األلعاب؛  أجهزة  المقامرة؛  آالت 
آالت ألعاب الفيديو الرواقية؛ اآلالت األوتوماتيكية أللعاب 
التسلية التي تعمل بالقطع النقدية؛ اآلالت الشقبية )آالت 
مقامرة(؛ ألعاب الفيديو التي تحمل باليد؛ آالت الحاسوب 
ألعاب  المصغرة؛  المركبات  نماذج  باليد؛  تحمل  التي 
المركبات التي يتم التحكم بها السلكيا؛ ألعاب المركبات؛ 
المبارزة  أسلحة  ]ألعاب[؛  بالرجل  تدفع  التي  الدراجات 
بالسيف؛ أقواس الرماية؛ الشبكات الخاصة باأللعاب؛ عدة 
السباحة؛  زعانف  للصيادين؛  إنزال  السمك؛ شبكات  صيد 
الشراعية؛  اإلنزالقية  الطائرات  السباحة؛  وعوامات  أحزمة 
التزلج  ألواح  الراكب؛  التي يتعلق بها  الشراعية  الطائرات 
وألواح التزلج على الماء؛ ألواح التزلج الجسمية؛ ألواح التزلج 
الشراعية؛  الصواري  الشراعية؛  األلواح  عدة  الشراعية؛ 

حشوات حماية ]أجزاء من المالبس الرياضية[. 

tables for indoor football; tables for table tennis; 
billiard tables; decorations for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery; 
snow globes; gaming machines for gambling; 
apparatus for games; video game machines; arcade 
video game machines; amusement machines 
automatic and coin-operated; slot machines 
[gaming machines]; hand-held video games; hand-
held computer games; scale model vehicles; radio-
controlled toy vehicles; toy vehicles; scooters 
[toys]; fencing weapons; bows for archery; 
nets for sports; fishing tackle; landing nets for 
anglers; swimming webs [flippers]; swimming 
belts and water wings; paragliders; hang gliders; 
skateboards; surf boards; body boards; windsurfing 
boards; harness for sailboards; masts for sailboards; 
protective paddings [parts of sports suits]. 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : ريد بول جي أم بي أتش 

 ,Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am Seeالعنوان : أم برونين 1 ، 5330 فوشي أم سي ، النمسا 
Austria 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )303(

 Trade Mark No.: 24557العالمة التجارية رقم : 24557 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 

من اجل : الخدمات التعليمية؛ خدمات التدريس؛ خدمات 
التدريس الخصوصي؛ الخدمات األكاديمية ]التعليمية[؛ 
الترفيهية؛  والحدائق  اإلستجمام  حدائق  خدمات 
خدمات تقديم التدريب، بما في ذلك، التدريبات العملية 

]اإلستعراض[؛ الخدمات الترفيهية؛

In Respect of: Education; teaching; tuition; 
academies [education]; recreational parks and 
amusement parks; providing of training, including 
practical training [demonstration]; entertainment; 
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خدمات تقديم العروض الحية؛ خدمات الترفيه عبر الراديو 
النشاطات  خدمات  السيرك؛  خدمات  والتلفاز؛  والموسيقى 
الرياضية والثقافية؛ خدمات تنظيم المسابقات الرياضية؛ 
خدمات النوادي الليلية والمراقص؛ خدمات تنظيم المعارض 
ألغراض ثقافية أو رياضية أو تعليمية؛ خدمات تأجير أشرطة 
الفيديو والرسوم المتحركة ومعدات األلعاب والتسجيالت 
أفالم  وإنتاج  واألفالم  السينمائية  الخدمات  الصوتية؛ 
الفيديو  الدعائية؛ خدمات تصوير  الفيديو عدا عن األفالم 
والنصوص  الكتب  نشر  خدمات  بالميكروفيلم؛  والتصوير 
والصحف  والكتب  واإلعالن(  الدعاية  نصوص  عن  )عدا 
اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ خدمات إنشاء الوثائق إلكترونيا؛ 
خدمات تقديم المنشورات اإللكترونية على اإلنترنت الغير 
اإلنترنت  على  المتوفرة  األلعاب  خدمات  للتحميل؛  قابلة 
الحاسوب؛  شبكات  طريق  عن  إليها  الصول  يمكن  والتي 
الموسيقي؛  واإلنتاج  التأليف  خدمات  الكاريوكي؛  خدمات 
خدمات التصميم عدا عن أغراض الدعاية واإلعالن(؛ خدمات 
تدريب الحيوانات؛ خدمات النوادي الصحية ]تدريب اللياقة 
البدنية والحفاظ على الصحة[؛ الخدمات المكتبية؛ خدمات 
إجراء مسابقات اليانصيب؛ خدمات ترجمة اللغات؛ خدمات 
والمؤتمرات  والندوات  الدراسية  الحلقات  وعقد  تنظيم 
الدوبالج؛  خدمات  الموسيقية؛  والحفالت  والمسابقات 
خدمات  الفوتوغرافي؛  التصوير  خدمات  المقامرة؛  خدمات 
خدمات  التلفاز؛  واستديوهات  التسجيل  استديوهات 
تأجير المالعب الرياضية ومالعب طرة القدم؛ خدمات ترجمة 

األفالم بالشريط السفلي. 

presentation of live performances; radio, music, 
cinema and television entertainment; circuses; 
sporting and cultural activities; organization of 
sports competitions; night clubs and discotheque 
services; organization of exhibitions for cultural, 
sporting or educational purposes; rental of 
videotapes, motion pictures, games equipment 
and sound recordings; cinema, movie and video 
film production, other than advertising films; 
videotaping and microfilming; publication 
of books, texts (other than publicity texts), 
electronic books and journals on-line; electronic 
desktop publishing; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; game services 
provided on-line from a computer network; 
providing karaoke services; music composition 
and production services; layout services, other than 
for advertising purposes; animal training; health 
club services [health and fitness training]; library 
services; operating lotteries; language interpreter 
services; arranging and conducting of seminars, 
symposiums, congresses, contests and concerts; 
dubbing; gambling; photography; recording studio 
and television studio services; rental of sports 
grounds and stadium facilities; subtitling. 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : ريد بول جي أم بي أتش 

 Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See, Austriaالعنوان : أم برونين 1 ، 5330 فوشي أم سي ، النمسا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )304(

 Trade Mark No.: 24558العالمة التجارية رقم : 24558 

 In Class: 41في الصنف : 41 
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 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 

من اجل : الخدمات التعليمية؛ خدمات التدريس؛ خدمات 
التدريس الخصوصي؛ الخدمات األكاديمية ]التعليمية[؛ 
الترفيهية؛  والحدائق  اإلستجمام  حدائق  خدمات 
خدمات تقديم التدريب، بما في ذلك، التدريبات العملية 
تقديم  خدمات  الترفيهية؛  الخدمات  ]اإلستعراض[؛ 
العروض الحية؛ خدمات الترفيه عبر الراديو والموسيقى 
الرياضية  النشاطات  السيرك؛ خدمات  والتلفاز؛ خدمات 
والثقافية؛ خدمات تنظيم المسابقات الرياضية؛ خدمات 
المعارض  تنظيم  خدمات  والمراقص؛  الليلية  النوادي 
تأجير  خدمات  تعليمية؛  أو  رياضية  أو  ثقافية  ألغراض 
األلعاب  ومعدات  المتحركة  والرسوم  الفيديو  أشرطة 
واألفالم  السينمائية  الخدمات  الصوتية؛  والتسجيالت 
خدمات  الدعائية؛  األفالم  عن  عدا  الفيديو  أفالم  وإنتاج 
نشر  خدمات  بالميكروفيلم؛  والتصوير  الفيديو  تصوير 
واإلعالن(  الدعاية  نصوص  عن  )عدا  والنصوص  الكتب 
خدمات  اإلنترنت؛  عبر  اإللكترونية  والصحف  والكتب 
المنشورات  تقديم  خدمات  إلكترونيا؛  الوثائق  إنشاء 
اإللكترونية على اإلنترنت الغير قابلة للتحميل؛ خدمات 
األلعاب المتوفرة على اإلنترنت والتي يمكن الصول إليها 
عن طريق شبكات الحاسوب؛ خدمات الكاريوكي؛ خدمات 
التأليف واإلنتاج الموسيقي؛ خدمات التصميم عدا عن 
الحيوانات؛  تدريب  خدمات  واإلعالن(؛  الدعاية  أغراض 
البدنية  اللياقة  ]تدريب  الصحية  النوادي  خدمات 
والحفاظ على الصحة[؛ الخدمات المكتبية؛ خدمات إجراء 
خدمات  اللغات؛  ترجمة  خدمات  اليانصيب؛  مسابقات 
والمؤتمرات  والندوات  الدراسية  الحلقات  وعقد  تنظيم 
الدوبالج؛  خدمات  الموسيقية؛  والحفالت  والمسابقات 
خدمات المقامرة؛ خدمات التصوير الفوتوغرافي؛ خدمات 
خدمات  التلفاز؛  واستديوهات  التسجيل  استديوهات 
خدمات  القدم؛  طرة  ومالعب  الرياضية  المالعب  تأجير 

ترجمة األفالم بالشريط السفلي. 

In Respect of: Education; teaching; tuition; 
academies [education]; recreational parks and 
amusement parks; providing of training, including 
practical training [demonstration]; entertainment; 
presentation of live performances; radio, music, 
cinema and television entertainment; circuses; 
sporting and cultural activities; organization of 
sports competitions; night clubs and discotheque 
services; organization of exhibitions for cultural, 
sporting or educational purposes; rental of 
videotapes, motion pictures, games equipment 
and sound recordings; cinema, movie and video 
film production, other than advertising films; 
videotaping and microfilming; publication 
of books, texts (other than publicity texts), 
electronic books and journals on-line; electronic 
desktop publishing; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; game services 
provided on-line from a computer network; 
providing karaoke services; music composition 
and production services; layout services, other than 
for advertising purposes; animal training; health 
club services [health and fitness training]; library 
services; operating lotteries; language interpreter 
services; arranging and conducting of seminars, 
symposiums, congresses, contests and concerts; 
dubbing; gambling; photography; recording studio 
and television studio services; rental of sports 
grounds and stadium facilities; subtitling. 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : ريد بول جي أم بي أتش 

 Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See, Austriaالعنوان : أم برونين 1 ، 5330 فوشي أم سي ، النمسا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

مالحظة : ان العالمة تشتمل على االلوان االحمر والذهبي . 
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 )305(

 Trade Mark No.: 24559العالمة التجارية رقم : 24559 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 

المشروبات  البيرا(،  عدا   ( الكحولية  المشروبات   : اجل  من 
المشروبات  وتشمل  والمخلوطة،  الساخنة  الكحولية 
المشروبات  و  المسخن  النبيذ  للطاقة،  المزودة  الكحولية 
الكحولية  المشروبات  الحليب،  على  المحتوية  المخلوطة 
المصنوعة من الشعير، الليكير المصنوع من الشعير، النبيذ، 
الكحولية  المستحضرات  والليكير،  الروحية  المشروبات 
لصناعة المشروبات، المشروبات الروحية أو مشروبات النبيذ 

المركز والمشهيات، المشروبات المحتوية على النبيذ 

In Respect of: : Alcoholic beverages (except 
beers); hot and mixed alcoholic drinks, including 
alcoholic energy drinks, mulled wine and mixed 
drinks containing milk; alcoholic malt beverages, 
malt liquor; wines, spirits and liqueurs; alcoholic 
preparations for making beverages; spirit or 
wine- based cocktails and cocktails and aperitifs; 
beverages containing wine 

 In the name of: Birzeit for Beverages and Marketingبأسم : شركة بيرزيت للمشروبات والتسويق 

 Address: Birzeit- al mantiqa il sanyeihالعنوان : بيرزيت - المنطقة الصتاعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - شارع االرسال - عمارة ترمسعيا 

 )306(

 Trade Mark No.: 24560العالمة التجارية رقم : 24560 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 

المعدنية  المياه  السوداء(  والبيرة  )الجعة  البيرة   : اجل  من 
والغازية، مياه الجداول، مياه الينابيع، مياه الصودا، والمشروبات 
الفواكه،  شراب  الكوال،  التواترية،  المشروبات  كحولية،  الغير 
عصائر الفواكه ، عصائر الخضروات ، مشروبات الطاقة، مركزات 

العصائر، والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Beers, Mineral and aerated waters; 
table water; spring water, soda water, and other 
non-alcoholic drinks; isotonic beverages; cola, 
fruit drinks, fruit juices; vegetable juices; energy 
drinks; syrups and other preparations for making 
beverages. 
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 In the name of: Birzeit for Beverages and Marketingبأسم : شركة بيرزيت للمشروبات والتسويق 

 Address: Birzeit- al mantiqa il sanyeihالعنوان : بيرزيت - المنطقة الصتاعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - شارع االرسال - عمارة ترمسعيا 

 )307(

 Trade Mark No.: 24561العالمة التجارية رقم : 24561 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد– 
مستخرجات اللحوم– اللحوم المحفوظة والمعلبة- الفواكه 
الجيالتين  والمطهية–  والمجففة  المحفوظة  والخضراوات 
من  ويره  اللبن  والمخلالت-  المحفوظة  األغذية  والمربيات– 
وحليب  جبنة  حيواني(–  وسمنة  )زبدة  األلبان  منتجات 
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: MOHAMMAD MUSTAFA RAJABIبأسم : محمد مصطفى الرجبي 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل مفرق الصاحب 022236271 

 Address for Services:   AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل مفرق الصاحب 022236271 

  

 )308(

 Trade Mark No.: 24562العالمة التجارية رقم : 24562 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 
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األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
المالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
وبرش  بأنواعه  الصابون  الشحومات-  إزالة  مواد  األوساخ، 
الصابون- الروائح العطرية– الزيوت الطيارة- مواد التزيين 

ومحاليل الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

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: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل 

 Address: Badr Commercial Center, Al-Manaraالعنوان : الخليل مجمع بدر التجاري, دوار المنارة 
Circle, Hebron, 

 ,Address for Services:   Badr Commercial Centerعنوان التبليغ : الخليل مجمع بدر التجاري, دوار المنارة 
Al-Manara Circle, Hebron, 

 )309(

 Trade Mark No.: 24565العالمة التجارية رقم : 24565 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 

من اجل : البيرة غير الكحولية ، المياه المعدنية والغازية 
والمشروبات األخرى غير الكحولية، شراب الفواكه وعصير 
الفواكه، مركزات العصائر والمستحضرات األخرى لصنع 

المشروبات. 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: AMIRA PURE FOODS PRIVATEبأسم : اميره بيور فودز بريفت ليمتد 
LIMITED 

العنوان : 54، بركريتي مارج، سلطانبور، ام جي رود ، نيو 
دلهي- 110030، الهند 

Address: 54, Prakriti Marg, Sultanpur, MG Road, 
New Delhi-110030, India 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت 

 )310(

 Trade Mark No.: 24567العالمة التجارية رقم : 24567 

 In Class: 8في الصنف : 8 
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 Date: 26/03/2014التاريخ : 2014/03/26 

من اجل : عدد . ادوات يدوية ) تدار باليد ( ادوات قطع )الشوك, 
و السكاكين و المالعق ( اسلحة بيضاء , ادوات حالقة . 

In Respect of: HAND TOOLS AND IMPLEMENTS 
( HAND OPERATED ) CUTLERY PESIDE 
ARMS KRAZORS . 

 In the name of: hatem abed alhameed taleb harbawiبأسم : حاتم عبد الحميد طالب حرباوي 

 Address: ramallah ain mosbahالعنوان : رام الله عين مصباح 

 Address for Services:   ramallah ain mosbahعنوان التبليغ : رام الله عين مصباح 

 )311(

 Trade Mark No.: 24568العالمة التجارية رقم : 24568 

 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 26/03/2014التاريخ : 2014/03/26 

من اجل : المعادن النفيسه و كل خليط منها و المنتجات 
المصنوعة من معادن نفيسة او مطلية بها غير الواردة 
في فئات اخرى , المجوهرات واالحجار الكريمة , ادوات 

قياس و ادوات قياس الوقت الدقيقة 

In Respect of: PRECIOUS METALS AND 
THIER ALLOYS AND GOOD IN PRECIOUS 
METALS OR COATED THERWITH , NOT 
INCLUDED IN OTHER CLASSES , JWELLERY 
, PRECIOUS , STONES , HOMOLOGICAL AND 
CHRONOMETRIC INSTRUMENTS 

 In the name of: hatem abed alhameed taleb harbawiبأسم : حاتم عبد الحميد طالب حرباوي 

 Address: ramallah ain mosbahالعنوان : رام الله عين مصباح 

 Address for Services:   ramallah ain mosbahعنوان التبليغ : رام الله عين مصباح 

 )312(

 Trade Mark No.: 24569العالمة التجارية رقم : 24569 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 26/03/2014التاريخ : 2014/03/26 
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كان  ما   ( ومكائن  محركات   , وليه  وعدد  االت   : اجل  من 
منها للمركبات البرية ( قارنات اليه و عناصر نقل الحركة 
) ما كان منها للمركبات البرية ( معدات زراعية ما يدار 

باليد , اجهزة تفقيس البيض , االت بيع اوتوماتيكية 

In Respect of: MACHINES AND MACHINE 
TOOLS , MOTORS AND ANGINES ( EXCEPT 
FOR LAND VEHICLES ) MACHINE COUPLING 
AND TRANSMISSION COMPONENTS ( EXCEPT 
FOR LAND VEHICLES) AGRICULTURAL 
IMPLEMENTS OTHER THAN LAND HAND 
- OPERATED INCUBATORS FOR EGGS 
AUTOMATIC VENDING MACHINES 

 In the name of: hatem abed alhameed taleb harbawiبأسم : حاتم عبد الحميد طالب حرباوي 

 Address: ramallah ain mosbahالعنوان : رام الله عين مصباح 

 Address for Services:   ramallah ain mosbahعنوان التبليغ : رام الله عين مصباح 

 )313(

 Trade Mark No.: 24570العالمة التجارية رقم : 24570 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 26/03/2014التاريخ : 2014/03/26 

من اجل : اجهزة لالنارة و التدفئة وتوليد البخار والطهو 
والغراض  المياه  وامداد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية 

In Respect of: APPARTATUS FOR LIGHTING 
HEATING STEAM GENERATING COOKING 
REFRIGERATING DRYING VENTILATING 
WATER SUPPLY AND SANITARY PURPOSES . 

 In the name of: hatem abed alhameed taleb harbawiبأسم : حاتم عبد الحميد طالب حرباوي 

 Address: ramallah ain mosbahالعنوان : رام الله عين مصباح 

 Address for Services:   ramallah ain mosbahعنوان التبليغ : رام الله عين مصباح 

 )314(

 Trade Mark No.: 24571العالمة التجارية رقم : 24571 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 26/03/2014التاريخ : 2014/03/26 
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 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم , واغطية الرأس . 

 In the name of: sharekat alrahal lelisteeradبأسم : شركة الرحال لالستيراد والتصدير م خ م 
waltasdeer ltd 

 Address: ramallah amaret annajmeh mall Flo2العنوان : رام الله , عمارة النجمة مول ط 2 

 Address for Services:   ramallah amaret annajmehعنوان التبليغ : رام الله , عمارة النجمة مول ط 2 
mall Flo2 

 )315(

 Trade Mark No.: 24572العالمة التجارية رقم : 24572 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/03/2014التاريخ : 2014/03/25 

من اجل : مستخرجات البن ومستحضرات ومشروبات اساسها 
البن : قهوة مثلجة : بدائل البن , مستخرجات من بدائل البن 
ومستحضرات ومشروبات أساسها بدائل البن : الهندبا البرية 
ومستحضرات  الشاي  مستخرجات   , الشاي   :  ) للبن  كبديل   (
مستحضرات  المثلج:  الشاي   : الشاي  أساسها  ومشروبات 
ومستحضرات  الكاكاو   : منبت(  )شعير  المالت  أساسها 
الشوكوال  منتجات   , الشوكوال   : الكاكاو  أساسها  ومشروبات 
 , الحلويات   : الشوكوال  أساسها  ومشروبات  ومستحضرات   ,
الحلوى , السكاكر : السكر : العلكة, محليات طبيعية , منتجات 
 , الكعك   , البسكويت   : الفطائر   , الخميرة   , الخبز   , االفران 
من  نوع   ( الهش  الرايق  البسكويت  الصغيرالمحلى,  الكعك 
من  حلوى   ( البودينغ   , الحلوى  من  نوع  الطوفي   , السكاكر( 
شراب   , المائية  :البوظة,المثلجات  الحبوب(  او  واالرز  الحليب 
 , متجمدة  حلوى   , المحلي  الفاكهة  عصير  من  يعد  مثلوج 
كعك متجمد , مثلجات مرطبة, حلوى العقبى المتجمدة االلبان 
و/او  البوظة  لصنع  التماسك  على  تساعد  عوامل   : المتجمدة 
المثلجات المائية و/او الشراب المثلوج و/او الحلويات المتجمدة 
و/او الكعك المتجمد و/او المثلجات المرطبة و/او حلوى العقبى 
 : العسل  وبدائل  العسل   : المتجمدة  االلبان  و/او  المتجمدة 
حبوب للفطور , حبوب للفطور مكونة من شوفان وجوز وفواكه, 

In Respect of: Coffee,coffee extracts,coffee–
based eparationsAndbeverages;icedcoffee;coffee 
substitutes,extracts of coffee Substitutes, preparations 
and beverages based on coffee substitutes; Chicory 
;tea, tea extracts,tea-based preparations and 
beverages;ice Tea; malt-based preparations, cocoa 
and cocoa-based preparations And beverages 
;chocolate, chocolate products, chocolate-
based Preparatios and beverages, confectionery, 
sweets, candies;sugar; Chewing gum; natural 
sweeteners; bakery product,bread , yeast,Pastry; 
biscuits,cakes,cookies, wafers,toffees,puddings;ice 
cream , Waterices ,sherbets, frozen confections, frozn 
cakes, soft ices,frozen ,Desserts, frozen yoghurts; 
binding agents for making ice cream and/or water 
ices and / or sherbetsand /or frozen confections 
and/or frozen cakes and /or soft ices and /or frozen 
desserts and /or frozen yoghurts ; honey and honey 
substitutes; break fast cereals, muesli,
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 : لالكل  , حبوب جاهزة  الحبوب  الواح من   , الذرة  رقائق 
 , الباستا)المعكرونة(   , االرز   : الحبوب  من  مستحضرات 
االرز  أساسها  :ماكوالت  المسطحة  المعكرونة  ضرب من 
جاهزة  اطباق  شكل  على  ايضا«   , الحبوب  او  الدقيق  او 
:البيتزا:الشطائر)السندويش ( : خالئط من معجونة من 
 : المواد الغذائية وعجينة محضرة في الفرن : صلصات 
منتجات   :) البندورة  صلصة   ( :كتشاب  الصويا  صلصة 
متبلة او معطرة للطعام , بهارات صالحة لألكل , توابل 
, مرق توابل يضاف الى السلطة , مايونيز : خردل ,خل, 

corn flakes, cereal bars,ready –to –eat 
cereals;cereal preparations; rice, pasta, noodles; 
foodstuffs having abaseof rice, of flour or of 
cereals, also 

 In the name of: sharekat alquds parliene letjara alameiyبأسم : شركة القدس برلين للتجارة العامة 

 Address: jenin arabih madkhal al baladالعنوان : جنين عرابة مدخل البلد 

السمودي ط2  عمارة  حيفا  شارع  جنين   : التبليغ  عنوان 
مكتب رقم 6 ص .ب 97 

Address for Services:   

 )316(

 Trade Mark No.: 24573العالمة التجارية رقم : 24573 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 26/03/2014التاريخ : 2014/03/26 

,دراجات  ولوازمها  وقطعها  موتورية  مركبات   : اجل  من 
وقطعها  األطفال  عربات   , ولوازمها  وقطعها  هوائية 

ولوازمها,عربات يدوية وقطعها ولوازمها . 

In Respect of: Motor vehicles, parts and accessories 
therefor; bicycles, strollers, prams, and parts and 
accessories therefore. 

 In the name of: Jaguar Land Rover Limitedبأسم : جاكوار الند روفر ليمتد 

العنوان : أبي رود . وايتلي ,كوفنتري سي في3 4 ال اف 
المملكة المتحدة 

Address: Abbey Road. Whitley, Coventry CV3 
4LF 

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

Address for Services:   

 )317(

 Trade Mark No.: 24574العالمة التجارية رقم : 24574 

 In Class: 9في الصنف : 9 
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 Date: 26/03/2014التاريخ : 2014/03/26 

من اجل : األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 
والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة 
والقياس  الوزن  وأدوات  البصرية  واألدوات  واألجهزة 
أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  المراقبة  واإلشارة 
أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  تحويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات 
التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال 
مغناطيسية،  بيانات  حامالت  الصور،  أو  الصوت  نسخ  أو 
تعمل  التي  لألجهزة  آلية  بيع  ماكينات  تسجيل،  أقراص 
معدات  حاسبة،  آالت  النقد،  تسجيل  آالت  النقد،  بقطع 
وأجهزة الحواسيب لمعالجة البيانات، أجهزة إطفاء الحرائق 

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 of images, 
magnetic data carriers, recording discs, automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers, fire-extinguishing apparatus 

 In the name of: TECSYNC TECHNOLOGY CO., LTDبأسم : تيكسينك تيكنولوجي كو.، ليمتد 

العنوان : رووم 612-613، 6 ث فلوور، باويوان هوافينج 
هادكواترز ايكونوميك بيلدينغ، إكسيإكسيانغ افينيو، 

باو ايه ان، ديستريكت، شنزهين، الصين 

Address: Room 612-613, 6th Floor, Baoyuan 
Huafeng Headquarters Economic Building, 
Xixiang Avenue, Bao An District, Shenzhen, China 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 

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

 )318(

 Trade Mark No.: 24575العالمة التجارية رقم : 24575 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 26/03/2014التاريخ : 2014/03/26 

النسائية  )المالبس  النسائية  المالبس   : اجل  من 
والبناتية الخارجية والداخلية, االحذية الجلدية والطبية 
والبالستيكية والرياضية بكافة انواعها , االكسسوارات 

والشنط والجواررب بكافة انواعها 

In Respect of: Women›s Clothing (Women›s 
Clothing external and enternal. Accessories, bags 
and socks of all kinds. leather shoes, medical and 
plastic and sports of all kinds 

 In the name of: SHAREKAT MAJMOUETبأسم : شركة مجموعة فنون التجارية 
FANOUN ALTEJARIA LTD 

 Address: Ramallah –al masyounالعنوان : رام الله – المصيون 

 Address for Services:   Ramallah –al masyounعنوان التبليغ : رام الله – المصيون 
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 )319(

 Trade Mark No.: 24576العالمة التجارية رقم : 24576 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 26/03/2014التاريخ : 2014/03/26 

والشبابية  الرجالية  )المالبس  رجالي  مالبس   : اجل  من 
والطبية  الجلدية  االحذية  والداخلية,  الخارجية 
والبالستيكية والرياضية بكافة انواعها , االكسسوارات 

والجواررب بكافة أنواعها 

In Respect of: ) Men›s Clothing (Men›s Clothing 
external and internal ,Socks and accessories of all 
kinds , leather shoes, medical and plastic and sports 
of All kinds 

 In the name of: SHAREKAT MAJMOUETبأسم : شركة مجموعة فنون التجارية 
FANOUN ALTEJARIAH 

 Address: Ramallah- almasyounالعنوان : رام الله - المصيون 

 Address for Services:   Ramallah- almasyounعنوان التبليغ : رام الله - المصيون 

 )320(

 Trade Mark No.: 24577العالمة التجارية رقم : 24577 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 26/03/2014التاريخ : 2014/03/26 

من اجل : خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي 

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

 In the name of: SHAREKAT MAJMOUETبأسم : شركة مجموعة فنون التجارية 
FANOUN ALTEJARIAH 

 Address: RAMALLAH ALMSYOUNالعنوان : رام الله - ا لمصيون 

 Address for Services:   RAMALLAH ALMSYOUNعنوان التبليغ : رام الله - ا لمصيون 
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 )321(

 Trade Mark No.: 24578العالمة التجارية رقم : 24578 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

والمنتجات  الخام  الطحينية  الطحينية،   : اجل  من 
المصنوعة منها. 

In Respect of: Tahini, raw tahini and products made 
thereof. 

 .In the name of: Rushdi Food Industries Ltdبأسم : رشدي فود اندستريز ال تي دي 

بريد  تافور، صندوق  ألون  الصناعية  المنطقة   : العنوان 
1089, العفولة 18110، إسرائيل. 

Address: Industrial Area Alon Tavor, P.O.B. 1089, 
Afula 18110, Israel. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   

 )322(

 Trade Mark No.: 24579العالمة التجارية رقم : 24579 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: tobaccoمن اجل : التبغ , المعسل 

 In the name of: sharikat r.d.m sh hufalot. bamبأسم : شركة ر.م.ش.بست هوفالوت بعم 

 _ إكسال   1177 ب  16920_ص  رقم  منطقة   : العنوان 
إسرائيل 

Address: : manteqa raqam 16920 p. o.box 1177 
exsal . israel 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : اسرائيل 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 
الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )323(

 Trade Mark No.: 24580العالمة التجارية رقم : 24580 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

الطحينية  والحالوة  )الحالوة(،  طحينية  حالوة   : اجل  من 
)حالوة( ومنتجات الحلويات. 

In Respect of: Halva (halawa), halva (halawa) 
products and confectionery. 

 .In the name of: Rushdi Food Industries Ltdبأسم : رشدي فود اندستريز ال تي دي 

بريد  تافور، صندوق  ألون  الصناعية  المنطقة   : العنوان 
1089, العفولة 18110، إسرائيل. 

Address: Industrial Area Alon Tavor, P.O.B. 1089, 
Afula 18110, Israel. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   

 )324(

 Trade Mark No.: 24581العالمة التجارية رقم : 24581 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

الطحينية  والحالوة  )الحالوة(،  طحينية  حالوة   : اجل  من 
)حالوة( ومنتجات الحلويات. 

In Respect of: Halva (halawa), halva (halawa) 
products and confectionery. 

 .In the name of: Rushdi Food Industries Ltdبأسم : رشدي فود اندستريز ال تي دي 

بريد  تافور، صندوق  ألون  الصناعية  المنطقة   : العنوان 
1089, العفولة 18110، إسرائيل. 

Address: Industrial Area Alon Tavor, P.O.B. 1089, 
Afula 18110, Israel. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   



232 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )325(

 Trade Mark No.: 24582العالمة التجارية رقم : 24582 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

والمنتجات  الخام  الطحينية  الطحينية،   : اجل  من 
المصنوعة منها. 

In Respect of: Tahini, raw tahini and products made 
thereof. 

 .In the name of: Rushdi Food Industries Ltdبأسم : رشدي فود اندستريز ال تي دي 

بريد  تافور، صندوق  ألون  الصناعية  المنطقة   : العنوان 
1089, العفولة 18110، إسرائيل. 

Address: Industrial Area Alon Tavor, P.O.B. 1089, 
Afula 18110, Israel. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   

 )326(

 Trade Mark No.: 24583العالمة التجارية رقم : 24583 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

والمنتجات  الخام  الطحينية  الطحينية،   : اجل  من 
المصنوعة منها. 

In Respect of: Tahini, raw tahini and products made 
thereof. 

 .In the name of: Rushdi Food Industries Ltdبأسم : رشدي فود اندستريز ال تي دي 

بريد  تافور، صندوق  ألون  الصناعية  المنطقة   : العنوان 
1089, العفولة 18110، إسرائيل. 

Address: Industrial Area Alon Tavor, P.O.B. 1089, 
Afula 18110, Israel. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   
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 )327(

 Trade Mark No.: 24584العالمة التجارية رقم : 24584 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

الطحينية  والحالوة  )الحالوة(،  طحينية  حالوة   : اجل  من 
)حالوة( ومنتجات الحلويات. 

In Respect of: Halva (halawa), halva (halawa) 
products and confectionery. 

 .In the name of: Rushdi Food Industries Ltdبأسم : رشدي فود اندستريز ال تي دي 

بريد  تافور، صندوق  ألون  الصناعية  المنطقة   : العنوان 
1089, العفولة 18110، إسرائيل. 

Address: Industrial Area Alon Tavor, P.O.B. 1089, 
Afula 18110, Israel. 

عنوان التبليغ : البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6، صندوق 
بريد )3663(. 

Address for Services:   

 )328(

 Trade Mark No.: 24586العالمة التجارية رقم : 24586 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Canned pineapple piecesمن اجل : قطع انانس معلب 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 

الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 
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 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
 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 

 )329(

 Trade Mark No.: 24587العالمة التجارية رقم : 24587 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Canned tropical fruit cocktailمن اجل : كوكتيل فواكه استوائية معلبة 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 

الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 

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

 )330(

 Trade Mark No.: 24588العالمة التجارية رقم : 24588 

 In Class: 29في الصنف : 29 



235 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Canned mushrooms piecesمن اجل : فقع مطقع معلب 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 

الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 

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

 )331(

 Trade Mark No.: 24589العالمة التجارية رقم : 24589 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Canned fishes with foodsمن اجل : اسماك ومواد معلبة 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 

الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
 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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 )332(

 Trade Mark No.: 24590العالمة التجارية رقم : 24590 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Canned fishes with foodsمن اجل : اسماك ومواد معلبة 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 

الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 

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

 )333(

 Trade Mark No.: 24591العالمة التجارية رقم : 24591 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Canned fishes with tomato sauceمن اجل : اسماك معلبة مع صلصة البندورة 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 
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الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 

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

 )334(

 Trade Mark No.: 24592العالمة التجارية رقم : 24592 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Canned fishes with oilsمن اجل : اسماك معلبة مع زيت نباتي 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 

الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 

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

 )335(

 Trade Mark No.: 24593العالمة التجارية رقم : 24593 

 In Class: 29في الصنف : 29 



238 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Canned fishes with foodsمن اجل : اسماك ومواد معلبة 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 

الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 

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

 )336(

 Trade Mark No.: 24594العالمة التجارية رقم : 24594 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Coffee creamerمن اجل : مبيض قهوة 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 

الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
 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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 )337(

 Trade Mark No.: 24595العالمة التجارية رقم : 24595 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Mayonnaiseمن اجل : مايونيز 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 

الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 

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

 )338(

 Trade Mark No.: 24596العالمة التجارية رقم : 24596 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Cornمن اجل : الذرة 

بأسم : شركة مارينا جروب لالستيراد والتصدير عادية 
عامة 

In the name of: Sharikat MARINA Group Lilistirad 
Waltasdeer Adiyah Ammah 
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الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  ضاحية   : العنوان 
فلسطين 

Address: Dahiyat Al-Ramah, Hebron, The West 
Bank, Palestine 

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

 )339(

 Trade Mark No.: 24597العالمة التجارية رقم : 24597 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
العطرية  والزيوت  العطرية  المواد   ، الصابون   ، والكشط 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 .In the name of: FARMEC S.Aبأسم : فارميك اس.ايه. 

كلوج-نابوكا,  ستر.,  باروسي  هينري   16  : العنوان 
جوديتول كلوج, رومانيا 

Address: 16 Henri Barbusse Str., Cluj-Napoca, 
Judetul Cluj, ROMANIA 

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

Address for Services:   

 )340(

 Trade Mark No.: 24598العالمة التجارية رقم : 24598 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 
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من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة 
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية 

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

 .In the name of: FARMEC S.Aبأسم : فارميك اس.ايه. 

كلوج-نابوكا,  ستر.,  باروسي  هينري   16  : العنوان 
جوديتول كلوج, رومانيا 

Address: 16 Henri Barbusse Str., Cluj-Napoca, 
Judetul Cluj, ROMANIA 

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

Address for Services:   

 )341(

 Trade Mark No.: 24599العالمة التجارية رقم : 24599 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

الفرامل,  اقراص  الفرامل,  قطع  الفرامل,  لبادات   : اجل  من 
درمات الفرامل, مؤشرات االحتكاك, قطع البرشام, الوحدات 
الهيدروليكية لتثبيت الفرامل, بما فيها سلندرات الفرامل, 
الفرامل,  مثبتات  الفرامل,  مشابك  السنلدرات,  عجالت 

خراطيم الفرامل, معززات الفرامل, كلها للمركبات البرية 

In Respect of: Brake pads, brake segments, brake 
disks, brake drums, wear indicators, rivet sets, 
hydraulic units for brake installations, in particular 
main brake cylinders, wheel cylinders, brake 
calipers, braking installations, brake hoses; brake 
boosters; all the aforesaid goods for land vehicles 

 In the name of: TMD Friction Services GmbHبأسم : تي ام دي فريكشين سيرفيسيز جي ام بي اتش 

 ,Address: Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusenالعنوان : خليبوخير ستر. 99, 51381 ليفركوزن, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

 )342(

 Trade Mark No.: 24600العالمة التجارية رقم : 24600 

 In Class: 3في الصنف : 3 



242 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
العطرية  والزيوت  العطرية  المواد   ، الصابون   ، والكشط 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

بأسم : البايا دوغال في كوزماتيك ارونليري سانايي في 
تيكاريت انونيم سيركيتي 

In the name of: ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK 
URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 

العنوان : ساناي ماه, 1655.سوك, اكباتي ريسيدانس, 
سي بلوك, كات 2 دي:201 اسينيورت اسطنبول, تركيا 

Address: SANAYI MAH, 1655.SOK, AKBATI 
RESIDANCE, C BLOK, KAT 2 D:201 
ESENYURT ISTANBUL, TURKEY 

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

Address for Services:   

 )343(

 Trade Mark No.: 24601العالمة التجارية رقم : 24601 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: services cafe and resturantمن اجل : خدمات المطاعم والمقاهي 

 In the name of: baha talal hassounehبأسم : بهاء الدين طالل حسونة 

 :Addressالعنوان : الخليل هيبرون سنتر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل هيبرون سنتر 

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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 )344(

 Trade Mark No.: 24602العالمة التجارية رقم : 24602 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

 In the name of: MOHANAD « MOHAMMADبأسم : مهند »محمد سعيد » حرزالله 
SA›EED HERZALAH 

البلد جوال:  - وسط  التجاري  المجمع   - نابلس   : العنوان 
 0599210150

Address: NABLUS - AL MOJAM›A ALTEJARI - 
WAST ALBALD JWAAL :059922210150 

البلد  وسط   - التجاري  المجمع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
جوال: 0599210150

Address for Services:   NABLUS - AL MOJAM›A 
ALTEJARI - WAST ALBALD JWAAL :059922210150 

 )345(

 Trade Mark No.: 24603العالمة التجارية رقم : 24603 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

من اجل : الفئة 03: عطر و زيوت عطرية و مستحضرات 
لعناية  منتجات  و  المكياج  منتجات  بخاصة  و  تجميل 
وجمال الشعر ومنتجات لرعاية وجمال الجسم ومنتجات 
الرائحة  مزيالت  و  صابون  و  األظافر  وجمال  لعناية 
لالستخدام الشخصي و مضادات للعرق و منظفات أسنان 

In Respect of: Class 03 : Perfumery, essential oils, 
cosmetics, namely make up goods, products for the 
care and the beauty of the hair, products for the care 
and the beauty of the body, products for the care 
and the beauty of the nails, soaps, deodorants for 
personal use and antiperspirants, dentifrices 

 In the name of: RICCARDO TISCI S.R.Lبأسم : ريكاردو تيسي اس.ار.ال 

 Address: Via Durini 27, 20122 Milano (Mi) , Italyالعنوان : فيا دوريني 27، 20122 ميالنو )ام اي(، ايطاليا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 
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 )346(

 Trade Mark No.: 24604العالمة التجارية رقم : 24604 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

من اجل : الفئة 09 نظارات و نظارات شمسية و اجزائها و 
ر النظارات و سالسل و أشرطة 

ُ
ط

ُ
اكسسواراتها و بخاصة أ

النظارات و عدسات الصقة 

In Respect of: Class 09 : Glasses, sunglasses, their 
parts and accessories, namely glasses frames, glasses 
cases, glasses chains and cords, contact lenses 

 In the name of: RICCARDO TISCI S.R.Lبأسم : ريكاردو تيسي اس.ار.ال 

 Address: Via Durini 27, 20122 Milano (Mi) , Italyالعنوان : فيا دوريني 27، 20122 ميالنو )ام اي(، ايطاليا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

 )347(

 Trade Mark No.: 24605العالمة التجارية رقم : 24605 

 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

من اجل : الفئة 14 معادن نفيسة و سبائكها و منتجات من 
معادن ثمينة و المطلية كذلك غير مدرجة في فئات اخرى و 

جواهر و أحجار كريمة و أجهزة دقيقة لقياس الوقت 

In Respect of: Class 14 : Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, not 
included in other classes; jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments 

 In the name of: RICCARDO TISCI S.R.Lبأسم : ريكاردو تيسي اس.ار.ال 

 Address: Via Durini 27, 20122 Milano (Mi) , Italyالعنوان : فيا دوريني 27، 20122 ميالنو )ام اي(، ايطاليا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

 )348(

 Trade Mark No.: 24606العالمة التجارية رقم : 24606 
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 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

د و منتجات متكونة من 
َّ
ُمقل 18 جلود و جلد  الفئة   : من اجل 

المواد و غير مدرجة في فئات اخرى و جلود حيوانات و  هذه 
و شماسي  و مظالت  و حقائب سفر  الثياب  و صناديق  جلود 

و ِعصى للمشي و سياط و أطقم للحيوانات و معدات السروج 

In Respect of: Class 18 : Leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery 

 In the name of: RICCARDO TISCI S.R.Lبأسم : ريكاردو تيسي اس.ار.ال 

 Address: Via Durini 27, 20122 Milano (Mi) , Italyالعنوان : فيا دوريني 27، 20122 ميالنو )ام اي(، ايطاليا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

 )349(

 Trade Mark No.: 24607العالمة التجارية رقم : 24607 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: Class 25 : Clothing, footwear, headgearمن اجل : الفئة 25 مالبس و ألبسة قدم و ألبسة رأس 

 In the name of: RICCARDO TISCI S.R.Lبأسم : ريكاردو تيسي اس.ار.ال 

 Address: Via Durini 27, 20122 Milano (Mi) , Italyالعنوان : فيا دوريني 27، 20122 ميالنو )ام اي(، ايطاليا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

 )350(

 Trade Mark No.: 24608العالمة التجارية رقم : 24608 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 
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من اجل : البوظة، مثلجات المياه، الشربات، مثلجات 
المجمد،  الكعك  المثلجة،  ،الحلويات  المصاص 
األلبان  المثلجة،  الحلويات  المرطبة،  المثلجات 
المثلجة، المساحيق وعوامل المزج والتماسك لعمل 
المصاص  المثلجات  و/أو  الماء  مثلجات  و/أو  البوظة 
الكعك  و/أو  المثلجة  الحلويات  و/أو  الشربات  و/أو 
الحلويات  و/أو  المرطبة،  المثلجات  و/أو  المثلج، 

المثلجة، و/أو األلبان المثلجة. 

In Respect of: Ice cream, water ices, sherbets, ice 
lollies, frozen confections, frozen cakes, soft ices; 
frozen desserts; frozen yoghurts, binding agents 
and mixes for making ice cream and/or water ices 
and/or ice lollies and/or sherbets and/or frozen 
confections and/or frozen cakes and/or soft ices 
and/or frozen desserts and/or frozen yoghurts. 

 .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )351(

 Trade Mark No.: 24609العالمة التجارية رقم : 24609 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/03/2014التاريخ : 2014/03/27 

 In Respect of: tunaمن اجل : تونة 

 In the name of: sharekat mojamaبأسم : شركة مجمع سيلة الظهر التجاري 

 Address: selet althaher - jeninالعنوان : سيلة الظهر - جنين 

 Address for Services:   selet althaher - jeninعنوان التبليغ : سيلة الظهر - جنين 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة تونة ذات االستخدام العام 
بمعزل عن العالمة 
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 )352(

 Trade Mark No.: 24610العالمة التجارية رقم : 24610 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 30/03/2014التاريخ : 2014/03/30 

 In Respect of: whaet flower snacksمن اجل : مسلي مصنوع من دقيق القمح 

 In the name of: SHAREKAT MASAFIبأسم : شركة مسافي للصناعة والتجارة 
LELSENA›A WA ALTEJARAH 

ت  عالن  ابو  شركة  بجانب  الظاهرية  الخليل   : العنوان 
 2266898

Address: AL KHALEEL AL DAHRIEH 

عنوان التبليغ : الخليل الظاهرية بجانب شركة ابو عالن 
ت 2266898 

Address for Services:   AL KHALEEL AL DAHRIEH 

 )353(

 Trade Mark No.: 24611العالمة التجارية رقم : 24611 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 30/03/2014التاريخ : 2014/03/30 

 In Respect of: screwمن اجل : البراغي 

 In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaaبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 

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

Address: hebron - qezoon street - alrame area - 
p.o.Box 176 
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عنوان التبليغ : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - 
ص ب 176 

Address for Services:   hebron - qezoon street - 
alrame area - p.o.Box 176 

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

 )354(

 Trade Mark No.: 24612العالمة التجارية رقم : 24612 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 31/03/2014التاريخ : 2014/03/31 

من اجل : التبغ , السجائر والسيجار , ادوات المدخنين 
والكبريت 

In Respect of: Tobacco, cigarettes and cigars, 
smokers’ articles and matches 

 In the name of: Jerusalem Cigarette Co. PLCبأسم : شركة سجائر القدس المساهمة العامة 

العيزرية,   ,91194 القدس   19594 ب:  ص   : العنوان 
الضفة الغربية 

Address: P.O. Box: 19594 Jerusalem 91194, 
Aizariyeh, The West Bank 

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

Address for Services:   

 )355(

 Trade Mark No.: 24613العالمة التجارية رقم : 24613 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 31/03/2014التاريخ : 2014/03/31 
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المرئية,  والصوتية  الصوتية  التسجيالت   : اجل  من 
مكبرات الصوت المتحركة, مشغالت االقراص المضغوطة, 
الستيريو الشخصي, محطات البيانات االلكترونية, سماعات 
الراس, سماعات االذن, الكمبيوترات والكمبيوترات اللوحية 
لوحات  الكمبيوتر,  فارة  الكمبيوتر,  فارة  لبادة  الشخصية, 
كاريوكي,  االت  بي,  اس  يو  فالشات  الكمبيوتر,  مفاتيح 
حاسبة,  االت  نقالة,  هواتف  هواتف,  السلكية,  هواتف 
افالم  فوتوغرافي(,  )تصوير  كميرات  كمبيوترات,  مساطر, 
رقمية, خوذ  اطر صور  للزينة,  مغناطيسات  )فوتوغرافية(, 
السباحة,  اقنعة  الغوص,  انابيب  الرياضية,  واقية لاللعاب 
الشمسية,  النظارات  العيون,  نظارات  السباحة,  نظارات 
اطر وعلب للنظارات, الملفات الصوتية و المرئية والمصورة 
لفافات  الكمبيوتر,  برامج  المنزلة,  المرئية  والصوتية 
جويستيك  الفيديو,  العاب  برامج  الفيديو,  العاب  تخزين 
للكمبيوترات, البرامج المنزلة لالجهزة النقالة, كروت الذاكرة 
االلكترونية  لالجهزة  حقائب  الفيديو,  العاب  واجهزة 
الشخصية, وخصوصا للهواتف النقالة ولالبتوب ولالجهزة 
الرقمية  االلعاب  ولمشغالت  الرقمية  وللكميرات  اللوحية 
ولقارءات الكتب االلكترونية, االردان الواقية, اغطية وعلب 
وللكميرات  اللوحية  ولالجهزة  ولالبتوب  النقالة  للهواتف 
الكتب  ولقارءات  الرقمية  االلعاب  ولمشغالت  الرقمية 

االلكترونية, لوحات واشرطة وحلى للهواتف النقالة 

In Respect of: Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel tubes, 
swim masks, swim goggles; eyeglasses, sunglasses, 
frames and cases therefor; downloadable audio, 
video, audiovisual and image files; computer 
software, video game cartridges, video game 
software, computer joystick, downloadable 
software for mobile devices, memory cards for 
video game machines; bags for personal electronic 
devices, namely cell phones, laptops, tablet 
computers, digital cameras, digital audio players 
and electronic book readers, protective sleeves, 
covers and cases for cell phones, laptops, tablet 
computers, digital cameras, digital audio players 
and electronic book readers, cell phone face plates, 
straps and charms 

انك., ديالوير  : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن,  بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 
30318, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )356(

 Trade Mark No.: 24614العالمة التجارية رقم : 24614 

 In Class: 41في الصنف : 41 
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 Date: 31/03/2014التاريخ : 2014/03/31 

برامج  توفير  فيها  بما  الترفيهية,  الخدمات   : اجل  من 
واالنترنت  والستاليت  التلفاز  عبر  ترفيهية  ومحتويات 
االخرى  االتصال  وشبكات  الالسلكية  والشبكات 
المنزلة,  غير  المباشرة  المنشورات  توفير  االلكترونية, 
وصوتي  صوتي  محتوى  ذات  الكترونية  مواقع  توفير 
مرئي والمعلومات الترفيهية وااللعاب المباشرة, توفير 
الموسيقى المباشرة غير المنزلة, توفير االلعاب المباشرة 
خدمات  حية,  ترفيهية  برامج  تقديم  المنزلة,  غير 
التسلية في المتنزهات, انتاج االفالم, انتاج المحتويات 

الترفيهية الرقمية 

In Respect of: Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, 
presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, 
television and digital entertainment content 

انك., ديالوير  : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن,  بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 
30318, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )357(

 Trade Mark No.: 24615العالمة التجارية رقم : 24615 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 31/03/2014التاريخ : 2014/03/31 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
العطرية  والزيوت  العطرية  المواد   ، الصابون   ، والكشط 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

بأسم : البايا دوغال في كوزماتيك ارونليري سانايي في 
تيكاريت انونيم سيركيتي 

In the name of: ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK 
URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 
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العنوان : ساناي ماه, 1655.سوك, اكباتي ريسيدانس, 
سي بلوك, كات 2 دي:201 اسينيورت اسطنبول, تركيا 

Address: SANAYI MAH, 1655.SOK, AKBATI 
RESIDANCE, C BLOK, KAT 2 D:201 
ESENYURT ISTANBUL, TURKEY 

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

Address for Services:   

 )358(

 Trade Mark No.: 24616العالمة التجارية رقم : 24616 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 31/03/2014التاريخ : 2014/03/31 

من اجل : االطارات, اطارات داخلية لالطارات المضغوطة, 
اغلفة خارجية لالطارات المضغوطة, رقع اصالح االطارات, 
اطارات  الهوائية,  الدرجات  اطارات  المركبات,  اطارات 
التيوب  الداخلي, رقع الصالح  التيوب  النارية,  الدراجات 
مسامير  االطارات,  تلبيس  العادة  مداسات  الداخلي, 
كبيرة لالطارات, مسامير مانعة النزالق اطارات المركبات 

In Respect of: Tires, inner tubes for pneumatic 
tires, casings for pneumatic tires, tire repair 
patches, automobile tires, bicycle tires, motorcycle 
tires, inner tubes, patches for repairing inner tubes, 
tread used to retread tires, spikes for tires, anti-skid 
studs for vehicle tires 

 In the name of: KENDA RUBBER INDUSTRIALبأسم : كيندا رابر انداستريال كو., ال تي دي. 
CO., LTD. 

يوانلين  رد.,  زهونغشان   ,1 سيك.   ,146 نو.   : العنوان 
تاونشيب, تشانغهوا كونتري 510, تايوان 

Address: No.146, Sec. 1, Zhongshan Rd., Yuanlin 
Township, Changhua County 510, Taiwan (R.O.C.) 

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

Address for Services:   

 )359(

 Trade Mark No.: 24617العالمة التجارية رقم : 24617 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 31/03/2014التاريخ : 2014/03/31 
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من اجل : المستحضرات الصيدالنية المعدة لالستخدام 
في طب األورام وأمراض الدم وفي ]عمليات[ زرع األنسجة 

واألعضاء 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in oncology, hematology and tissue and organ 
transplantation. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

 )360(

 Trade Mark No.: 24618العالمة التجارية رقم : 24618 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

والمشروبات  والغازية  المعدنية  المياه  البيرة،   : اجل  من 
الفواكه،  وعصير  الفواكه  شراب  الكحولية،  غير  االخرى 
مركزات العصائر والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات، 

الشرابات والتحضيرات الخاصة بصنع العصائر والشراب 

In Respect of: (Beer, miniral and aerated water and 
other non- alcoholic drinks, fruit drinks,and fruit 
juices, syrups and other preperations for making 
beverages and juice) 

والتسويق  لالستثمار  المتحدون  االخوة  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA 
ALMOTAHEDON LELESTTTHMR WA ALTASWEEQ 

 Address: SHAREA ALQUDS ALRAAESY -ALBEIRAHالعنوان : البيرة – شار ع القدس الرئيسي 

 Address for Services:   SHAREA ALQUDSعنوان التبليغ : البيرة – شار ع القدس الرئيسي 
ALRAAESY -ALBEIRAH 

 )361(

 Trade Mark No.: 24619العالمة التجارية رقم : 24619 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 
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والمشروبات  والغازية  المعدنية  المياه  البيرة،   : اجل  من 
الفواكه،  وعصير  الفواكه  شراب  الكحولية،  غير  االخرى 
مركزات العصائر والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات، 

الشرابات والتحضيرات الخاصة بصنع العصائر والشراب 

In Respect of: (Beer, miniral and aerated water and 
other non- alcoholic drinks, fruit drinks,and fruit 
juices, syrups and other preperations for making 
beverages and juice) 

والتسويق  لالستثمار  المتحدون  االخوة  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA 
ALMOTAHEDON LELESTTTHMR WA ALTASWEEQ 

 Address: SHAREA ALQUDS ALRAAESY -ALBEIRAHالعنوان : البيرة – شار ع القدس الرئيسي 

 Address for Services:   SHAREA ALQUDSعنوان التبليغ : البيرة – شار ع القدس الرئيسي 
ALRAAESY -ALBEIRAH 

 )362(

 Trade Mark No.: 24620العالمة التجارية رقم : 24620 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

والمشروبات  والغازية  المعدنية  المياه  البيرة،   : اجل  من 
الفواكه،  وعصير  الفواكه  شراب  الكحولية،  غير  االخرى 
مركزات العصائر والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات، 

الشرابات والتحضيرات الخاصة بصنع العصائر والشراب 

In Respect of: (Beer, miniral and aerated water and 
other non- alcoholic drinks, fruit drinks,and fruit 
juices, syrups and other preperations for making 
beverages and juice) 

والتسويق  لالستثمار  المتحدون  االخوة  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA 
ALMOTAHEDON LELESTTTHMR WA ALTASWEEQ 

 Address: SHAREA ALQUDS ALRAAESY -ALBEIRAHالعنوان : البيرة – شار ع القدس الرئيسي 

 Address for Services:   SHAREA ALQUDSعنوان التبليغ : البيرة – شار ع القدس الرئيسي 
ALRAAESY -ALBEIRAH 

 )363(

 Trade Mark No.: 24621العالمة التجارية رقم : 24621 

 In Class: 32في الصنف : 32 
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 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

المياه المعدنية والغازية والمشروبات  البيرة،   : من اجل 
الفواكه،  وعصير  الفواكه  شراب  الكحولية،  غير  االخرى 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات 
بصنع  الخاصة  والتحضيرات  الشرابات  المشروبات، 

العصائر والشراب 

In Respect of: (Beer, miniral and aerated water and 
other non- alcoholic drinks, fruit drinks,and fruit 
juices, syrups and other preperations for making 
beverages and juice) 

والتسويق  لالستثمار  المتحدون  االخوة  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA 
ALMOTAHEDON LELESTTTHMR WA 
ALTASWEEQ 

 Address: SHAREA ALQUDS ALRAAESYالعنوان : البيرة – شار ع القدس الرئيسي 
-ALBEIRAH 

 Address for Services:   SHAREA ALQUDSعنوان التبليغ : البيرة – شار ع القدس الرئيسي 
ALRAAESY -ALBEIRAH 

 )364(

 Trade Mark No.: 24622العالمة التجارية رقم : 24622 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

المياه المعدنية والغازية والمشروبات  البيرة،   : من اجل 
الفواكه،  وعصير  الفواكه  شراب  الكحولية،  غير  االخرى 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات 
بصنع  الخاصة  والتحضيرات  الشرابات  المشروبات، 

العصائر والشراب 

In Respect of: in respect of (Beer, miniral and 
aerated water and other non- alcoholic drinks, 
fruit drinks,and fruit juices, syrups and other 
preperations for making beverages and juice 

والتسويق  لالستثمار  المتحدون  االخوة  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA 
ALMOTAHEDON LELESTTTHMR WA 
ALTASWEEQ 

 Address: SHAREA ALQUDS ALRAAESYالعنوان : البيرة – شار ع القدس الرئيسي 
-ALBEIRAH 

 Shawkat law office, AL-beireh-  : التبليغ  عنوان 
 Nablus st.- Al-khateeb Bledg. First Floor

Address for Services:   
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 )365(

 Trade Mark No.: 24623العالمة التجارية رقم : 24623 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

المياه المعدنية والغازية والمشروبات  البيرة،   : من اجل 
الفواكه،  وعصير  الفواكه  شراب  الكحولية،  غير  االخرى 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات 
بصنع  الخاصة  والتحضيرات  الشرابات  المشروبات، 

العصائر والشراب 

In Respect of: in respect of (Beer, miniral and 
aerated water and other non- alcoholic drinks, 
fruit drinks,and fruit juices, syrups and other 
preperations for making beverages and juice 

والتسويق  لالستثمار  المتحدون  االخوة  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA 
ALMOTAHEDON LELESTTTHMR WA 
ALTASWEEQ 

 Address: SHAREA ALQUDS ALRAAESYالعنوان : البيرة – شار ع القدس الرئيسي 
-ALBEIRAH 

 Shawkat law office, AL-beireh-  : التبليغ  عنوان 
 Nablus st.- Al-khateeb Bledg. First Floor

Address for Services:   

 )366(

 Trade Mark No.: 24624العالمة التجارية رقم : 24624 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

المعدنية  المياه  الشعير(-  )شراب  البيرة   : اجل  من 
غير  المشروبات  من  وغيرها  الشراب  والغازية- 
وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  الكحوليةمشروبات 

الفواكه شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic.BEVRAGES FRUIT 
BEVERAGES AND FRUIT JUICES .SYRUPS 
AND OTHER PREPARATIONS FOR MAKING 
BEVERAGES 
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 In the name of: AL EMTYAZ FOR GENERALTRADINGبأسم : شركة االمتياز الحديثة للتجارة العامة 

 Address: ALKALEL - TELE : 02-2231777العنوان : الخليل - تلفون 2231777-02 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل ص ب 568 

 )367(

 Trade Mark No.: 24625العالمة التجارية رقم : 24625 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

 In Respect of: Tobacco , smokers articles , matchesمن اجل : التبغ وادوات المدخنين واعواد الثقاب 

 In the name of: sharekat almiadeen leltasnea›a waltasweeqبأسم : شركة الميادين للتصنيع والتسويق 

 Address: tulkarem sharea natania . near masjedالعنوان : طولكرم - شارع نتانيا - قرب مسجد المرابطين 
almorabteen 

مسجد  قرب   - نتانيا  شارع   - طولكرم   : التبليغ  عنوان 
المرابطين 

Address for Services:   tulkarem sharea natania . 
near masjed almorabteen 

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

 )368(

 Trade Mark No.: 24626العالمة التجارية رقم : 24626 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

 In Respect of: kharoob juiceمن اجل : مشروب الخروب 
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الغذائية  المواد  لصناعة  قاسم  الشيخ  شركة   : بأسم 
والتوابل 

In the name of: sharekat al sheekh kasem le sena›at 
al mowad al gethaiah wal tawabel 

 Address: al quds - al ezariahالعنوان : القدس - العيزرية 

   :Address for Servicesعنوان 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 

 )369(

 Trade Mark No.: 24627العالمة التجارية رقم : 24627 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

 In Respect of: Tamirhindi Juiceمن اجل : مشروب تمر هندي 

الغذائية  المواد  لصناعة  قاسم  الشيخ  شركة   : بأسم 
والتوابل 

In the name of: sharekat al sheekh kasem le sena›at 
al mowad al gethaiah wal tawabel 

 Address: al quds - al ezariahالعنوان : القدس - العيزرية 

   :Address for Servicesعنوان 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 

 )370(

 Trade Mark No.: 24628العالمة التجارية رقم : 24628 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 
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 In Respect of: Lemon juiceمن اجل : مشروب ليمون 

الغذائية  المواد  لصناعة  قاسم  الشيخ  شركة   : بأسم 
والتوابل 

In the name of: sharekat al sheekh kasem le sena›at 
al mowad al gethaiah wal tawabel 

 Address: al quds - al ezariahالعنوان : القدس - العيزرية 

   :Address for Servicesعنوان 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 

 )371(

 Trade Mark No.: 24629العالمة التجارية رقم : 24629 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 02/04/2014التاريخ : 2014/04/02 

األرز؛  السكر؛  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛  او  البن   : اجل  من 
االصطناعي؛  البن  او  القهوة  بدائل  الساجو؛  والتابيوكا؛ 
الخبز  و  الحبوب  المصنوعة من  المستحضرات  و  الدقيق 
واصابع  ومنتجات  الشوكوالتة،  والحلويات؛  والفطائر 
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 

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; ice-
creams, ices 

 In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIMبأسم : يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : كيسيكلي ماه. فيراه كاد. كيسيكلي سيسمي 
/ اسطنبول،  اوسكودار  بي. كامليسا،  رقم:4/2  اس كيه. 

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.ب. 182 

Address for Services:   
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 )372(

 Trade Mark No.: 24630العالمة التجارية رقم : 24630 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 02/04/2014التاريخ : 2014/04/02 

األرز؛  السكر؛  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛  او  البن   : اجل  من 
االصطناعي؛  البن  او  القهوة  بدائل  الساجو؛  والتابيوكا؛ 
الخبز  و  الحبوب  المصنوعة من  المستحضرات  و  الدقيق 
واصابع  ومنتجات  الشوكوالتة،  والحلويات؛  والفطائر 
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 

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; ice-
creams, ices 

 In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIMبأسم : يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : كيسيكلي ماه. فيراه كاد. كيسيكلي سيسمي 
/ اسطنبول،  اوسكودار  بي. كامليسا،  رقم:4/2  اس كيه. 

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.ب. 182 

Address for Services:   

 )373(

 Trade Mark No.: 24631العالمة التجارية رقم : 24631 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 
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األرز؛  السكر؛  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛  او  البن   : اجل  من 
االصطناعي؛  البن  او  القهوة  بدائل  الساجو؛  والتابيوكا؛ 
الخبز  و  الحبوب  المصنوعة من  المستحضرات  و  الدقيق 
واصابع  ومنتجات  الشوكوالتة،  والحلويات؛  والفطائر 
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 

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; ice-
creams, ices 

 In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIMبأسم : يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : كيسيكلي ماه. فيراه كاد. كيسيكلي سيسمي 
/ اسطنبول،  اوسكودار  بي. كامليسا،  رقم:4/2  اس كيه. 

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.ب. 182 

Address for Services:   

 )374(

 Trade Mark No.: 24632العالمة التجارية رقم : 24632 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

خدمات  والشراب،  الطعام  تقديم  خدمات   : اجل  من 
ذاتية  والمطاعم  المطاعم  خدمات  شوب،  الكوفي 
والباردة  الساخنة  المشروبات  تقديم  خدمات  ـ  الخدمة 

والمشروبات الخفيفة والحلويات. 

In Respect of: Services for food and beverages 
catering, coffee shop services, restaurants & self 
service restaurant, services for serving hot drinks, 
cold drink, soft drinks, and sweets. 

 In the name of: Raed Fuad Hanna Bannouraبأسم : رائد فؤاد حنا بنورة 

 Address: Biet_sahour – Staeh st. Palestineالعنوان : بيت ساحور – شارع اسطيح - فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت ساحور - ص ب 182 
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 )375(

 Trade Mark No.: 24633العالمة التجارية رقم : 24633 

 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 02/04/2014التاريخ : 2014/04/02 

من اجل : المعادن النفيسة وسباكتها والسلع المصنوعة 
من معادن نفيسة او مطلية بها وغير المشمولة في فئات 
صناعة  ادوات   ، الكريمة  واالحجار  المجوهرات   ’ اخرى 
عقود  قالئد  غوايش  اساور  الزينة  المقلدة  المجوهرات 
البروش ) بوسا لمشيك ( الساعات وادوات قياس الزمن 

In Respect of: precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith 
, not included in other classes , jewellery, precious 
stones , horological, and chronometric instuments 
and exeswar 

 In the name of: oday adnan helmy bujirmyبأسم : عدي عدنان حلمي بجيرمي 

 Address: Jenien KING TALAL STRETالعنوان : جنين شارع الملك طالل 

عنوان التبليغ : عمارة االريج الطابق الثاني مكتب رقم 6 
ص . ب 97 فاكس 040505031 هاتف 042505030 

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 

 )376(

 Trade Mark No.: 24634العالمة التجارية رقم : 24634 

 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 03/04/2014التاريخ : 2014/04/03 
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من اجل : الغالل والمنتجات الزراعية ومنتجات البساتين 
والغابات غير الوارده في فئات اخرى الحيوانات الحية ، 
والزهور  والنباتات  ،البذور  الطازجة  والخضروات  الفواكه 
الطبيعية ،المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات ،الشعير 

المثبت )الملت( 

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: sharkat almawasem lelaalafبأسم : شركة المواسم لالعالف المساهمة الخصوصة المحدودة 

 Address: ram allah -betonya - almanteka alsnaeeaالعنوان : رام الله - بيتونيا - المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - عمارة طنوس الطابق الخامس 

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

 )377(

 Trade Mark No.: 24635العالمة التجارية رقم : 24635 

 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 03/04/2014التاريخ : 2014/04/03 

من اجل : الغالل والمنتجات الزراعية ومنتجات البساتين 
والغابات غير الوارده في فئات اخرى الحيوانات الحية ، 
والزهور  والنباتات  ،البذور  الطازجة  والخضروات  الفواكه 
الطبيعية ،المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات ،الشعير 

المثبت )الملت( 

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: sharkat almawasem lelaalafبأسم : شركة المواسم لالعالف المساهمة الخصوصة المحدودة 

 Address: ram allah -betonya - almanteka alsnaeeaالعنوان : رام الله - بيتونيا - المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - عمارة طنوس الطابق الخامس 

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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 )378(

 Trade Mark No.: 24636العالمة التجارية رقم : 24636 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 03/04/2014التاريخ : 2014/04/03 

/الطباعه  االوفست  /طباعه  الطباعه   : اجل  من 
الفوتوغرافيه(. 

In Respect of: printing printing offset /printing 
photographic 

 In the name of: Mohannad Abu Salehبأسم : مهند حسن علي ابو صالح 

العنوان : شويكه/خلف مدرسه البنات االبتدائيه هاتف 
 092689115

Address: Shwika -behind girls primiry school 

االبتدائيه  البنات  : شويكه/خلف مدرسه  التبليغ  عنوان 
هاتف 092689115 

Address for Services:   Shwika -behind girls 
primiry school 

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

 )379(

 Trade Mark No.: 24637العالمة التجارية رقم : 24637 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 03/04/2014التاريخ : 2014/04/03 

 In Respect of: light unitsمن اجل : أجهزة اإلنارة 

بأسم : شركة كي اس اليت الستيراد وتسويق وحدات 
االنارة 

In the name of: k.s light for import and marketing 
light units 

 Address: hebron - p.o . box 464العنوان : الخليل - ص . ب 464 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : تلفون 0599768667 
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 )380(

 Trade Mark No.: 24638العالمة التجارية رقم : 24638 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 03/04/2014التاريخ : 2014/04/03 

والبضائع- األشخاص  )نقل  والتخزين  النقل   : اجل  من 
وتأجير السيارات(. 

In Respect of: transport, packaging and storage of 
goods, travel arrangement. 

 In the name of: Marcel company for distributionبأسم : شركة مرسال للتوزيع والخدمات اللوجسنية 
and logistics 

 Address: rammalhالعنوان : رام الله 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله-االرسال-عمارةتايجر-طابق7 

 )381(

 Trade Mark No.: 24639العالمة التجارية رقم : 24639 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 03/04/2014التاريخ : 2014/04/03 

والبضائع- األشخاص  )نقل  والتخزين  النقل   : اجل  من 
وتأجير السيارات(. 

In Respect of: transport, packaging and storage of 
goods, travel arrangement. 

 In the name of: Marcel company for distributionبأسم : شركة مرسال للتوزيع والخدمات اللوجسنية 
and logistics 

 Address: rammalhالعنوان : رام الله 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله-االرسال-عمارةتايجر-طابق7 
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 )382(

 Trade Mark No.: 24640العالمة التجارية رقم : 24640 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 06/04/2014التاريخ : 2014/04/06 

 In Respect of: sweets and biscuitsمن اجل : الحلويات والبسكويت 

بأسم : شركة الميراج انترناشيونال التجارية مستهمة 
خصوصية 

In the name of: sharket lamiraj intrnashinal 
mosahima khososeya 

 Address: Gaza- al shojaiya- moqabl montazah al qopaالعنوان : غزة - الشجاعية - مقابل منتزه القبة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله/دوار الساعة /عمارة الريان /الطابق الخامس 

 )383(

 Trade Mark No.: 24641العالمة التجارية رقم : 24641 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 06/04/2014التاريخ : 2014/04/06 

 In Respect of: sweets and biscuitsمن اجل : الحلويات والبسكويت 

بأسم : شركة الميراج انترناشيونال التجارية مستهمة 
خصوصية 

In the name of: sharket lamiraj intrnashinal 
mosahima khososeya 

 Address: Gaza- al shojaiya- moqabl montazah al qopaالعنوان : غزة - الشجاعية - مقابل منتزه القبة 

عنوان التبليغ : رام الله/دوار الساعة /عمارة الريان /الطابق 
الخامس 

Address for Services:   
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 )384(

 Trade Mark No.: 24642العالمة التجارية رقم : 24642 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 06/04/2014التاريخ : 2014/04/06 

 In Respect of: sweets and biscuitsمن اجل : الحلويات والبسكويت 

بأسم : شركة الميراج انترناشيونال التجارية مستهمة 
خصوصية 

In the name of: sharket lamiraj intrnashinal 
mosahima khososeya 

 Address: Gaza- al shojaiya- moqabl montazah al qopaالعنوان : غزة - الشجاعية - مقابل منتزه القبة 

عنوان التبليغ : رام الله/دوار الساعة /عمارة الريان /الطابق 
الخامس 

Address for Services:   

 )385(

 Trade Mark No.: 24644العالمة التجارية رقم : 24644 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 

 In Respect of: SCARFمن اجل : اغطية الراس )وشاح( 

 In the name of: RABAH NIHAD AA BADERبأسم : رباح نهاد عبد المغني بدر 

 Address: Al khalilالعنوان : الخليل –الجامعة ت 0599340663 

 Address for Services:   Al khalilعنوان التبليغ : الخليل –الجامعة ت 0599340663 

 )386(

 Trade Mark No.: 24645العالمة التجارية رقم : 24645 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 
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 In Respect of: SCARFمن اجل : اغطية الراس )وشاح( 

 In the name of: RABAH NIHAD AA BADERبأسم : رباح نهاد عبد المغني بدر 

 Address: Al khalilالعنوان : الخليل –الجامعة ت 0599340663 

 Address for Services:   Al khalilعنوان التبليغ : الخليل –الجامعة ت 0599340663 

 )387(

 Trade Mark No.: 24646العالمة التجارية رقم : 24646 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 

 In Respect of: SCARFمن اجل : اغطية الراس )وشاح( 

 In the name of: RABAH NIHAD AA BADERبأسم : رباح نهاد عبد المغني بدر 

 Address: Al khalilالعنوان : الخليل –الجامعة ت 0599340663 

 Address for Services:   Al khalilعنوان التبليغ : الخليل –الجامعة ت 0599340663 

 )388(

 Trade Mark No.: 24648العالمة التجارية رقم : 24648 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 

حب  لعالج  بالبشرة  العناية  مستحضرات   : اجل  من 
الشباب. 

In Respect of: Medicated skin care preparations for 
the treatment of acne. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

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 
74,رام الله 

Address for Services:   
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)389(

 Trade Mark No.: 24649العالمة التجارية رقم : 24649 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 

غسول  وتحديدا  بالجسم  العناية  منتجات   : اجل  من 
رطبة  ومناديل  الوجه  ومرطبات  الوجه  ومقشرات  الوجه 

تجميلية، غسول الجسم. 

In Respect of: Facial care products, namely, 
facial wash, facial scrub, facial moisturizer, pre-
moistened cosmetic wipes; body wash 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

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 
74,رام الله 

Address for Services:   

 )390(

 Trade Mark No.: 24650العالمة التجارية رقم : 24650 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 

من اجل : أجهزة الحاسوب وأنظمة وبرامج الحاسوب لتسهيل 
وادارة الدفع واالعمال المصرفية وبطاقات االئتمان وبطاقات 
االوتوماتيكية  النقود  واالت صرف  الدفع  وبطاقات  الصرف 
والدفع  الكترونيا  االموال  وتحويل  مخزنة  بقيمة  وبطاقات 
الكترونيا  الفواتير  دفع  بيانات  ونقل  ومعالجة  االلكتروني 

وسحب النقود وتصديق المعامالت والنقل ,

In Respect of: Computer hardware and software 
platform for facilitating and administering payment, 
banking, credit card, debit card, payment card, 
automatic teller machine, stored value, electronic 
funds transfer, electronic payments, electronic 
processing and transmission of bill payment data, cash 
disbursement, transaction authentication, routing,
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على  والسيطرة  والتحقق  والتسديد  التفويض  وخدمات 
االحتيال وخدمات التعافي من النكبات وخدمات التشفير، 
االجهزة واالدوات العلمية، حامالت البيانات المغناطيسية 
وأقراص التسجيل، تقنية الدفع بماكنات القطع النقدية، 
مسجالت النقد، ادوات معالجة البيانات، أجهزة الحاسوب 
وادوات  أجهزة  الحاسوب،  وبرامج  الحاسوب  وأنظمة 
وتحديدا  الكهربائية  واالدوات  واالجهزة  االتصال 
وتشمل  البيانات  انتاج  واعادة  ونقل  تسجيل  أجهزة 
ونقل  تسجيل  أجهزة  المحاسبة،  االت  والصور،  الصوت 
دعامات  والصور،  الصوت  وتشمل  البيانات  انتاج  واعادة 
وتحليل  وادارة  لمتابعة  أجهزة  المغناطيسي،  التسجيل 
العالمية،  الحاسوب  شبكة  خالل  من  المالية  الحسابات 
والمحافظة  لتطوير  وتحديدا  الحاسوب  وأنظمة  أجهزة 
أنظمة  والواسعة،  المحلية  الحاسوب  شبكات  واستعمال 
في  البيانات  لقراءة  وأنظمة  الذاكرة  بطاقات  لقراءة 
الذاكرة وتشمل دارات الذاكرة المشبعة وبطاقات الذاكرة 
أجهزة  للتنزيل،  قابلة  الكترونية  نشرات  المصرفية، 
البيانات  الطباعة وتشمل اجهزة الطباعة النظمة معالجة 
وأنظمة المعامالت المالية، الصراف االلي وماكنات النقد 
التشفير،  ومزيالت  المشفرات  المصرفية،  للمؤسسات 
معامالت  لتسهيل  الحاسوب  وأنظمة  أجهزة  المودمز، 
وأنظمة  الحاسوب  أجهزة  الكترونية،  بوسائل  الدفع 
التشفير ومفاتيح التشفير والشهادات الرقمية والتواقيع 
الرقمية وأنظمة آمنة لتخزين البيانات واسترجاعها ونقل 
االفراد  قبل  من  المستعملة  الزبائن  عن  سرية  معلومات 
والمصارف والمؤسسات المالية، البطاقات المغناطيسية 
المتكاملة  الدارة  رقاقة  على  تحتوي  وبطاقات  المشفرة 
)البطاقات الذكية(، بطاقات آمان مشفرة، بطاقات مشفرة 
ذات معالم آمنة الغراض المصادقة، بطاقات مشفرة ذات 
الهولوغرام  بطاقات  الهوية،  آمنة الغراض تحديد  معالم 
المشبعة، بطاقات شحن وبطاقات بنكية وبطاقات ائتمان 
المخزنة  والبطاقات  الخصم  وبطاقات  الصرف  وبطاقات 
االلكترونية  البيانات  تحميل  وبطاقات  مسبقا  قيمتها 
المصرفية  البطاقات  مشفرة،  جميعها  الدفع  وبطاقات 
والبطاقات  المطبوعة  المصرفية  البطاقات  وتشمل 
ودارات  المغناطيسية  الذاكرة  باستعمال  المصرفية 
البطاقات  قارئات  البطاقات،  قارئات  المشبعة،  الذاكرة 
البيانات  حمل  بطاقات  قارئات  المشفرة،  المغناطيسية 

االلكترونية،

authorization and settlement services, fraud 
detection and control, disaster recovery and 
encryption services; scientific apparatus and 
instruments; magnetic data carriers, recording 
discs; mechanisms for coin operated apparatus; 
cash registers; data processing equipment; 
computers, computer hardware, computer software 
and computer programs; telecommunication and 
electrical apparatus and instruments, namely, 
apparatus for the registration, transmission and 
reproduction of data including sound and images; 
accounting machines; apparatus for registration, 
transmission, reproduction of data including 
sound and images; magnetic recording supports; 
apparatus for tracking, management and analysis 
of financial accounts via a global computer 
network; computer hardware and software, in 
particular for the development, maintenance and 
use of local and wide area computer networks; 
systems for reading memory cards and systems 
for reading data in memories including integrated 
circuit memories and banking card memories; 
downloadable electronic publications; printing 
apparatus including printing apparatus for data 
processing systems and financial transaction 
systems; automatic tellers and cash machines for 
banking establishments; encoders and decoders; 
modems; computer hardware and software for 
facilitating payment transactions by electronic 
means; computer hardware and encryption 
software, encryption keys, digital certificates, 
digital signatures, software for secure data storage 
and retrieval and transmission of confidential 
customer information used by individuals, banking 
and financial institutions; magnetic encoded cards 
and card containing an integrated circuit chip 
(‹›smart cards››); security encoded cards; cards 
encoded with security features for authentication 
purposes; cards encoded with security features 
for identification purposes; hologram impregnated 
cards; charge cards, bank cards, credit cards, debit 
cards, chip cards, stored value cards, electronic 
data carrier cards, payment cards and payment 
cards all encoded; banking cards including printed 
banking cards and banking cards using magnetic 
memories and integrated circuit memories; card 
readers; magnetic coded card readers, electronic 
data carrier cards, magnetic coded card readers, 
electronic data carrier card readers,
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وتوابع  الحاسوب  وأجهزة  االلكترونية  التشفير  وحدات 
الخدمات  في  المستعملة  الحاسوب  وأنظمة  الحاسوب 
المالية والمصرفية وصناعة االتصاالت، أنظمة الحاسوب 
مع  التفاعل  من  الذكية  البطاقات  لتمكين  المصممة 
ال  كجزء  للحاسوب  رقائق  والقارئات،  الحاسوب  توابع 
االخرى، معدات  االتصاالت  واجهزة  الهواتف  من  يتجزأ 
وأنظمة  البيع  معامالت  لمحطات  البيع  نقط  االتصاالت، 
الحاسوب لنقل وعرض وتخزين المعامالت والتحقق من 
الخدمات  في  المستعملة  المالية  والمعلومات  الهوية 
المالية والمصرفية وصناعة االتصاالت، أجهزة التعريف 
بموجات المذياع )الترددات(، اجهزة التحقق االلكترونية 
للتحقق من مصداقية بطاقات الصرف والبطاقات البنكية 
الدفع،  وبطاقات  الصرف  وبطاقات  االئتمان  وبطاقات 
والبضائع  للحاسوب  تابعة  ادوات  النقود،  صرف  االت 
المالي  والمخطط  الحاسبة  االالت  وتحديدا  االلكترونية 
والمساعدات الرقمية الشخصية )بي دي ايز( والمنبهات 

electronic encryption units, computer hardware, 
computer terminals, computer software for use in the 
financial services, banking and telecommunications 
industries; computer software designed to enable 
smart cards to interact with terminals and readers; 
computer chips embedded in telephones and other 
communication devices; telecommunications 
equipment; point of sale transaction terminals and 
computer software for transmitting, displaying and 
storing transaction, identification and financial 
information for use in the financial services, 
banking and telecommunications industries; radio 
frequency identification devices (transponders); 
electronic verification apparatus for verifying 
authentication of charge cards, bank cards, 
credit cards, debit cards and payment cards; cash 
dispensing machines; computer peripheral devices 
and electronic goods, namely calculating machines, 
pocket planners, personal digital assistants (PDAs) 
and alarms. 

 In the name of: MasterCard International Incorporatedبأسم : ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد 

ستريت،  بيرتشز   2000 ديالوير،  من  شركة   : العنوان 
بيرتشز، نيويورك 10577، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 2000 Purchase 
Street, Purchase, New York 10577, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )391(

 Trade Mark No.: 24651العالمة التجارية رقم : 24651 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 

من اجل : الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه 
المواد غير مشمولة في اصناف اخرى، المواد المطبوعة، 
االلصاق  مواد  القرطاسية،  الصور،  التجليد،  مواد 

للقرطاسية او الغراض منزلية، مواد الفنانين، 

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;
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عدا  )ما  المكتب  ولوازم  الطابعات  الدهان،  فراشي 
االثاث(، مواد التوجيه والتعليم )ما عدا االجهزة(، المواد 
البالستيكية للتغليف )غير مشمولة في أصناف اخرى(، 
المطبوعة  النشرات  الطباعة،  قوالب  المطبعية،  الحروف 
الدورية  والصحف  والصحف  والنشرات  والكتيبات 
والمجالت والكتيبات والمواد المطبوعة جميعها تتعلق 
الصرف  وبطاقات  االئتمان  بطاقات  المصارف،  باعمال 

والمجالت. 

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; printed publications, 
pamphlets, brochures, newspapers, journals and 
magazines, manuals, printed matter all relating to 
banking; credit cards, debit cards, magazines 

 In the name of: MasterCard International Incorporatedبأسم : ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد 

ستريت،  بيرتشز   2000 ديالوير،  من  شركة   : العنوان 
بيرتشز، نيويورك 10577، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 2000 Purchase 
Street, Purchase, New York 10577, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )392(

 Trade Mark No.: 24652العالمة التجارية رقم : 24652 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 

النصائح،  تقديم  وخدمات  االعمال  ادارة   : اجل  من 
االبحاث  خدمات  التسويق،  عن  استشارية  خدمات 
شراء  سلوك  وتزويد  وبث  وتحليل  مالحقة  السوق،  عن 
لالخرين  والخدمات  البضائع  بيع  ترويج  البطاقة،  حامل 
استعمال  عن  الناتجة  والحوافز  المكافآت  طريق  عن 
الدفع،  وبطاقات  الصرف  وبطاقات  االئتمان  بطاقات 
ادارة  واالعالن،  الدعاية  والمكافآت،  االنتماء  برامج  ادارة 
االعمال، االعمال المكتبية، المساعدة في االدارة التجارية 
خدمات  االعمال،  تقييم  االعمال،  وادارة  والصناعية 
معلومات  التسويق،  دراسات  االعمال،  الدارة  استشارية 
احصائية )االعمال(، تجهيز ميزانيات، مسك الحسابات، 

أبحاث االعمال،

In Respect of: Business management and advisory 
services; marketing consulting services; market 
research services; tracking, analyzing, forecasting 
and reporting cardholder purchase behavior; 
promoting the sale of the goods and services of 
others by means of rewards and incentives generated 
in connection with the use of credit, debit and 
payment cards; administration of loyalty and rewards 
programs; advertising; business administration; 
office functions; commercial, industrial and business 
management assistance; business appraisals; 
advisory services for business management; 
marketing studies; statistical information (business); 
preparation of statements of accounts; book-keeping; 
business research; public relations;
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اصدار  االعالمية،  النصوص  نشر  العامة،  العالقات 
المزودة  بالمفرق  البيع  خدمات  االعالمية،  النشرات 
بطاقات  بتوفير  المتعلقة  الخليوي  االتصال  بوسائل 
االئتمان وبطاقات الصرف، خدمات البيع بالمفرق المزودة 
الكترونية  أو وسائل  الكترونية من خالل شبكات  بطرق 
المتعلقة  رقمية  الكترونية  معلومات  باستعمال  اخرى 
إدارة  الصرف،  وبطاقات  االئتمان  بطاقات  بتوفير 
والتحقق  البيانات  معالجة  خدمات  الحاسوب،  بيانات 
الترويج  واستعادتها،  البيانات  تخزين  خدمات  منها، 
للمهرجانات الموسيقية والمناسبات الثقافية لالخرين، 
خدمات  اعالنية،  او  تجارية  الغراض  المعارض  تنظيم 
الدعاية واالعالن للنقل والسفر والفنادق واماكن المبيت 
المواقع  وزيارة  والترفيه  والرياضة  والوجبات  والطعام 
من خالل وكاالت السياحة وتوفير المعلومات المتعلقة 
السفر،  وترتيبات  النقل  ووسائل  والمواعيد  بالتكاليف 
وخدمات  البضائع  بشراء  المتعلقة  المعلومات  توفير 
على الخط مباشرة بواسطة االنترنت وشبكات الحاسوب 
المعلومات  وخدمات  وحفظها  البينات  تخزين  االخرى، 
وخدمات  معلومات  توفير  الزبائن،  عن  الشخصية 

استشارية تتعلق بجميع ما ذكر. 

publication of publicity texts; issuing of publicity 
leaflets; retail services provided through mobile 
telecommunications means in connection with 
the provision of credit cards and debit cards; 
retail services provided on-line, through networks 
or other electronic means using electronically 
digitised information connected with the provision 
of credit cards and debit cards; computer database 
management; data processing and data verification 
services; data storage and retrieval services; 
promoting concerts and cultural events of others, 
organisation of expositions having commercial 
or advertising purposes; advertising for transport, 
travel, hotels, lodging, food and meals, sports, 
entertainment and sightseeing, for tourist agencies 
services, and for information relating to tariffs, 
timetables and methods of transport and travel 
arrangement; providing information regarding 
purchase of goods and services on-line via the 
Internet and other computer networks; data 
repository and client profile information services; 
the provision of information and advisory services 
relation to all the aforesaid. 

 In the name of: MasterCard International Incorporatedبأسم : ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد 

ستريت،  بيرتشز   2000 ديالوير،  من  شركة   : العنوان 
بيرتشز، نيويورك 10577، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 2000 Purchase 
Street, Purchase, New York 10577, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )393(

 Trade Mark No.: 24653العالمة التجارية رقم : 24653 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 
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المالية وتحديدا المصرفية وخدمات  : الخدمات  من اجل 
بطاقات االئتمان وخدمات بطاقات الصرف وخدمات بطاقة 
الشحن وخدمات البطاقات المدفوعة مسبقا الممنوحة من 
خالل بطاقات المخزنة قيمتها مسبقا ومعامالت االئتمان 
وخدمات  الفواتير  دفع  وخدمات  االلكترونية  والصرف 
وصرف  الشيكات  من  والتحقق  النقود  وصرف  التقديم 
الشيكات وامكانية فحص وصول الودائع وخدمات ماكنات 
وخدمات  المعامالت  وتفويض  وخدمات  االلي  الصرف 
النقود  وادارة  المصالحة  معامالت  وخدمات  التسديد 
ومستودع  الخالفات  ومعالجة  المجمعة  االموال  وتسوية 
العميل  تعريف  ملف  معلومات  وخدمات  البيانات 
والتبديل المتعلق بذلك والبوابات والمصالحة والتسوية 
وخدمات تحريك االموال في مجال بطاقات الدفع وخدمات 
معالجة الدفع االلكتروني وخدمات المصادقة والتحقق من 
معاملة الدفع وخدمات تبادل العمالت وتحديدا معامالت 
االلكتروني  والتحويل  االمن  االلكتروني  النقدي  السحب 
التجارة  لتسهيل  العامة  الحاسوب  شبكات  عبر  للنقود 
االلكترونية وتحويل االموال الكترونيا وتوفير المعلومات 
المالية وتحديدا تقارير بيانات بطاقات االئتمان وبطاقات 
الصرف وادارة السجالت المالية وخدمات تحويل االموال 
الكترونيا وخدمات تبديل العملة وخدمات التقدير المالي 
وادارة المخاطر لالخرين في مجال االئتمان االستهالكي، 
نشر المعلومات المالية من خالل شبكة الحاسوب العالمية 
من خالل شبكة  بالحاسوب  المقدمة  المالية  والمعلومات 
بخصوص  استشتارية  وخدمات  آمنة  محوسبة  معلومات 
لدعم  المالية  الخدمات  توفير  المذكورة،  الخدمات  جميع 
المزودة من خالل وسائل االتصال  بالمفرق  البيع  خدمات 
على الهواتف المحمولة وتحديدا خدمات الدفع من خالل 
االجهزة الالسلكية، توفير الخدمات المالية لدعم خدمات 
البيع بالمفرق المزودة على الخط مباشرة من خالل شبكات 
الكترونية، التحليل المالي و تقديم االستشارات، خدمات 
التأمين، الشؤون المالية والشؤون النقدية، الخدماتالمالية 
بطاقات  توفير  خدمات  واالئتمانية،  الخدماتالمصرية 
وخدمات  الشحن  وبطاقات  الصرف  وبطاقات  االئتمان 
االعمال  خدمات  مسبقا،  قيمتها  المدفوعة  البطاقات 
والصرف  والشحن  والصرف  واالئتمان  والدفع  المصرفية 

النقدي والوصول لاليداعات المخزنة قيمتها مسبقا، 

In Respect of: Financial services, namely banking, 
credit card services, debit card services, charge card 
services, pre-paid card services offered through 
cards with stored value, electronic credit and 
debit transactions, bill payment and presentment 
services, cash disbursement, check verification, 
check cashing, deposit access and automated teller 
machine services, transaction authorization and 
settlement services, transaction reconciliation, 
cash management, consolidated funds settlement, 
consolidated dispute processing, data repository 
and client profile information services, and related 
switching, gateway, settlement/reconciliation, and 
funds movement services in the field of payment 
cards, electronic payment processing services, 
payment transaction authentication and verification 
services, value exchange services, namely, secure 
electronic cash transactions and electronic cash 
transmissions, over public computer networks to 
facilitate electronic commerce, electronic funds 
transfer, providing financial information, namely 
credit and debit card data and reports, financial 
records management, electronic funds transfer and 
currency exchange services, financial assessment 
and risk management services for others in the 
field of consumer credit; dissemination of financial 
information via a global computer network, 
financial information rendered by computer by 
means of a secure information computer network 
and advisory services regarding all of the foregoing 
services; the provision of financial services for the 
support of retail services provided through mobile 
telecommunications means, namely, payment 
services through wireless devices; the provision of 
financial services for the support of retail services 
provided on-line, through electronic networks; 
financial analysis and consultation; insurance 
services; financial affairs, monetary affairs; 
financial services; banking and credit services; 
providing credit card, debit card, charge card 
and stored value prepaid card services; banking, 
payment, credit, debit, charge, cash disbursement, 
stored valued deposit access services;
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خدمات دفع الفواتير، خدمات بطاقات االئتمان وبطاقات 
قيمتها  المدفوع  والبطاقات  الشحن  وبطاقات  الصرف 
مسبقا،  قيمتها  المخزنة  البطاقات  وخدمات  مسبقا 
وخدمات  وصرفها،  الشيكات  من  التحقق  خدمات 
الخط  على  المالية  المعامالت  ومعالجة  االلي،  الصراف 
او من خالل  قاعدة معلومات محوسبة  مباشرة من خالل 
االتصاالت وعند نقطة البيع، خدمات التجهيز للمعامالت 
االلي،  الصرف  االت  خالل  من  البطاقات  لحاملي  المالية 
االموال  وسحوبات  الحساب  رصيد  عن  تفاصيل  توفير 
لحاملي البطاقات من خالل االت الصرف االلي، التسديد 
المالي وخدمات المصادقة المالية فيما يتعلق بمعالجة 
السفر،  على  التأمين  خدمات  المالي،  الدفع  معامالت 
السفر،  وفواتير  المسافرين  شيكات  وتسديد  إصدار 
المعلومات  من  التحقيق  للدافع،  المصادقة  خدمات 
االلكتروني  التحويل  المالية،  السجالت  صيانة  المالية، 
عن  الدفع  خدمات  العمالت،  تحويل  وخدمات  لالموال 
قيمتها  المخزنة  الاللكترونية  المحفظة  خدمات  بعد، 
الكترونيا  والعمالت  االموال  تحويل  توفير  مسبقا، 
االتصال  بطاقات  وخدمات  االلكترونية  الدفع  وخدمات 
الهاتفي المدفوعة قيمتها مسبقا، خدمات الصرف االلي 
وخدمات تفويض الصفقات وتسديدها، توفير خدمات 
بترددات  التعريف  ادوات  خالل  من  والصرف  االئتمان 
والصرف  االئتمان  خدمات  توفير  )الترددات(،  المذياع 
من خالل االتصاالت واجهزة االتصاالت، خدمات التحقق 
الشيكات، خدمات اصدار وتسديد جميع ما يتعلق  من 
الخدمات  توفير  السفر،  وفواتير  المسافرين  بشيكات 
خالل  من  المزودة  بالمفرق  البيع  خدمات  لدعم  المالية 
االتصاالت من خالل الهواتف المحمولة وتشمل خدمات 
معامالت  معالجة  الالسلكية،  االجهزة  خالل  من  الدفع 
االتصاالت،  وروابط  الهاتف  خالل  من  والصرف  الدين 
بالمفرق  البيع  خدمات  لدعم  المالية  الخدمات  توفير 
المزودة على الخط مباشرة من خالل شبكات االلكترونية 
المعلومات  باسعمال  االخرى  االلكترونية  الوسائل  او 
تحديدا  القيمة  تحويل  خدمات  االلكترونية،  الرقمية 
شبكات  عبر  االلي  النقد  وتشمل  االمن  القيمة  تحويل 
الحاسوب التي يمكن الوصول اليها من خالل البطاقات 
الذكية، خدمات دفع الفواتير الموفرة من خالل المواقع 

االلكترونية والمصرفية على الخط مباشرة،

bill payment services; credit card, debit card, 
charge card, pre-paid card and stored value card 
services; cheque verification and cheque cashing 
services; automated teller machine services; 
processing of financial transactions both on-line 
via a computer database or via telecommunications 
and at point of sale; processing services for 
financial transactions by card holders via automatic 
teller machines; the provision of balance details, 
deposits and withdrawals of money to card 
holders via automatic teller machines; financial 
settlement and financial authorisation services 
in connection with the processing of financial 
payment transactions; travel insurance services; 
issuing and redemption of travellers cheques and 
travel vouchers; payer authentication services; 
verification of financial information; maintenance 
of financial records; electronic funds transfer and 
currency exchange services; remote payment 
services; stored value electronic purse services, 
providing electronic funds and currency transfer 
services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement 
services, and transaction authorisation and 
settlement services; provision of debit and credit 
services by means of radio frequency identification 
devices (transponders); provision of debit and 
credit services by means of communication and 
telecommunication devices; cheque verification 
services; issuing and redemption services all 
relating to travellers cheques and travel vouchers; 
the provision of financial services for the support 
of retail services provided through mobile 
telecommunications means, including payment 
services through wireless devices; processing 
of credit and debit transactions by telephone and 
telecommunication link; the provision of financial 
services for the support of retail services provided 
on-line, through networks or other electronic means 
using electronically digitised information; value 
exchange services, namely, the secure exchange 
of value, including electronic cash, over computer 
networks accessible by means of smartcards; bill 
payment services provided through a website; on-
line banking;
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شبكة  خالل  ومن  الهاتف  عبر  الموفرة  مالية  خدمات 
المالية  الخدمات  االنترنت، توفير  او  العالمية  الحاسوب 
من خالل شبكة الحاسوب العالمية او االنترنت، خدمات 
المنقولة، خدمات متعلقة بملكية  باالموال غير  متعلقة 
العقارات،  استثمار  ادارة  العقارات،  تخمين  العقارات، 
خدمات ادارة استثمار العقارات، خدمات تأمين العقارات، 
المتعلق  التأمين  خدمات  العقارات،  مالكي  تأمين 
وسمسرة  العقارات  وتداول  العقارات  وتمويل  باالمالك 
القعارات،  وكاالت  خدمات  العقارات،  تخمين  العقارات، 
الخدمات المالية المتعلقة بالعقارات واالمالك والبنايات، 
اتفاقيات  تنظيم  العقارات،  لشراء  مالية  خدمات 
في  الشراكة  تنظيم  العقارات،  على  المؤمنة  القروض 
ملكية العقارات، تنظيم توفير االموال لشراء العقارات، 
العقارات،  على  فوائد  على  الحصول  في  الماسعدة 
الخدمات  االمالك،  باقتناء  المتعلقة  المالية  الخدمات 
لالمالك  االموال  تقييم  االمالك،  ببيع  المتعلقة  المالية 
للتملك الحر، التقييم المالي لالمالك المستأجرة، تنظيم 
تأ>ير العقارات، تنظيم تأجير العقارات، تأجير االمالك، 
خدمات  خدمات  الحر،  التملك  تأجير  العقارات،  تأجير 
االمالك،تقييم  بمعامالت  المتعلقة  العقارات  ادارة 
االمالك، ادارة المحافظ العقارية، ادارة االمالك، الخدمات 
الخدمات  العقارات،  بملكية  المتعلقة  االستشارية 
االستشارية المتعلقة بتقييم االمالك، خدمات استئارية 
محوسبة  معلومات  خدمات  الشركات،  بامالك  متعلقة 
تتعلق بالعقارات، خدمات استشارية تتعلق بالعقارات 
معلومات  توفير  بالعقارات،  تتلعق  معلومات  توفير   ،
باقتناء  المعلق  االبحاث  خدمات  االمالك،  بسوق  تتعلق 
العقارات،  باختيار  المتعلقة  االبحاث  خدمات  العقارات، 
المسيلة  غير  االصول  تجميع  وعملية  الرهونات  تمويل 
ضمانات  الى  وتحويلها  المالية  الهندسة  خالل  من 
الدفع  حلول  بخدمات  تتعلق  استشارية  وخدمات 
والمصارف وبطاقات االئتمان وبطاقات الصرف وبطاقات 

الدفع والصراف االلي. 

financial services provided over the telephone and 
by means of a global computer network or the 
Internet; provision of financial services by means 
of a global computer network or the Internet; 
real estate services; real estate property services; 
real estate valuations; real estate investment 
management; real estate investment services; real 
estate insurance services; insurance for property 
owners; insurance services relating to property; real 
estate financing; real estate brokerage; real estate 
appraisals; real estate agency services; evaluation of 
real estate; real estate administration; administration 
of financial affairs relating to real estate; provision 
of real estate loans; financing services relating 
to real estate development; financial brokerage 
services for real estate; financial services relating 
to real estate property and buildings; financial 
services for the purchase of real estate; arranging 
of loan agreements secured on real estate; arranging 
of shared ownership of real estate; arranging 
the provision of finance for real estate purchase; 
assisting in the acquisition of and interests in real 
estate; capital investment in real estate; commercial 
property investment services; financial services 
relating to the acquisition of property; financial 
services relating to the sale of property; financial 
valuation of freehold property; financial valuation of 
leasehold property; arranging letting of real estate; 
arranging of leases of real estate; leasing of property; 
leasing of real estate property; leasing of freehold 
property; estate management services relating to 
transactions in real property; valuation of property; 
property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate 
ownership; advisory services relating to real estate 
valuations; corporate real estate advisory services; 
computerised information services relating to 
real estate; consultation services relating to real 
estate; provision of information relating to real 
estate property; provision of information relating 
to the property market; research services relating 
to real estate acquisition; research services relating 
to real estate selection; mortgage financing and 
asset securitisation; consulting services regarding 
payment solutions, banking, credit card, debit card, 
payment card and automatic teller machine services. 

 In the name of: MasterCard International Incorporatedبأسم : ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد 
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ستريت،  بيرتشز   2000 ديالوير،  من  شركة   : العنوان 
بيرتشز، نيويورك 10577، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 2000 Purchase 
Street, Purchase, New York 10577, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )394(

 Trade Mark No.: 24654العالمة التجارية رقم : 24654 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 

من اجل : االتصاالت عن بعد، خدمات االتصال عن بعد 
بواسطة الهواتف المحمولة، خدمات االتصال عن بعد 
نقل  بالبيانات،  االتصال  خدمات  االنترنت،  بواسطة 
البيانات الكهربائية عبر شبكة تحكم عالمية بمعالجة 
او  توفير  او  لنقل  خدمات  االنترنت،  وتشمل  البيانات 
تشغيل المعلومات من بيانات المصرف المخزنة على 
الحاسوب او عبر االنترنت في مجال الخدمات المالية، 
االلكترونية  الصور  استعمال  خالل  من  البيانات  نقل 
خدمات  االلكتروني  البريد  الهاتف،  شبكة  بواسطة 
توفير  البث،  خدمات  الرسائل،  واستقبال  ارسال 
الوصول من قبل عدة مستخدمين الى شبكة معلومات 
آمنة محوسبة لنقل وتوزيع مستوى من المعلومات في 
مجال الخدمات المالية، تأجير وقت للوصول الى بيانات 

الحاسوب 

In Respect of: Telecommunications; mobile 
telecommunication services; internet based 
telecommunication services; data communication 
services; electrical data transmission over a global 
remote data processing network, including the 
internet; services for the transmission, provision 
or display of information from a computer-stored 
data bank or via the internet in the field of financial 
services; transmission of data through the use of 
electronic image processing by telephone link; 
electronic mail, message sending and receiving 
services; broadcasting services; providing multi-
user access to a secure computerised information 
network for the transfer and dissemination of 
a range of information in the field of financial 
services; leasing access time to a computer 
database. 

 In the name of: MasterCard Internationalبأسم : ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد 
Incorporated 

ستريت،  بيرتشز   2000 ديالوير،  من  شركة   : العنوان 
بيرتشز، نيويورك 10577، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 2000 Purchase 
Street, Purchase, New York 10577, U.S.A. 

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

Address for Services:   
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 )395(

 Trade Mark No.: 24655العالمة التجارية رقم : 24655 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 

تأجير  بحرية،  رحالت  تنظيم  المواصالت،   : اجل  من 
البضائع،  توصيل  السيارات،  مواقف  تأجير  السيارات، 
البضائع،  وتغليف  لف  البضائع،  نقل  البضائع،  تخزين 
توصيل الطرود، توزيع الطرود، تغليف وتخزين البضائع، 
السفر  وكالء  خدمات  الرحالت،  تنظيم  النقل،  خدمات 
لحجز اماكن المبيت، خدمات نقل البريد السريع، خدمات 
نقل  المسافرين،  مرافقة  السفر،  حجوزات  السفر،  دليل 
السفر  حجوزات  خدمات  السفر،  تنظيم  المسافرين، 

والنقل 

In Respect of: Transport; arranging cruises; car 
rental; parking place rental; delivery of goods; 
storage of goods; transportation of goods; 
wrapping and packaging of goods; parcel delivery; 
parcel distribution; packaging and storage of 
goods; removal services; arranging of tours; travel 
agency services for booking accommodation; 
travel courier services; travel guide services; travel 
reservation; escorting of travellers; transport of 
travellers; travel arrangement; travel and transport 
reservation services 

 In the name of: MasterCard International Incorporatedبأسم : ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد 

ستريت،  بيرتشز   2000 ديالوير،  من  شركة   : العنوان 
بيرتشز، نيويورك 10577، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 2000 Purchase 
Street, Purchase, New York 10577, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )396(

 Trade Mark No.: 24656العالمة التجارية رقم : 24656 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 
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من اجل : الخدمات العلمية والتكنولوجية واالبحاث والرسوم 
الصناعية المتعلقة بها، التحليل الصناعي وخدمات االبحاث، 
تصميم وتطوير أجهزة الحاسوب وأنظمة الحاسوب، خدمات 
برمجة  الحاسوب،  وأنظمة  الحاسوب  الجهزة  استشارية 
الحاسوب، خدمات تقديم الدعم واالستشارات الدارة أنظمة 
الحاسوب والبيانات والطلبات، التصميم الجرافيكي )الرسم 
العنكبوتية على  الشبكة  والخطوط( لجمع صفحات  البياني 
أنظمة  أو  الحاسوب  بأجهزة  تتعلق  معلومات  االنترنت، 
حاسوب  شبكة  من  مباشرة  الخط  على  متوفر  الحاسوب 
الشبكات  على  مواقع  تأسيس وصيانة  االنترنت،  او  عالمية 
الشبكات  على  االخرين  مواقع  استضافة  العنكبوتية، 
العنكبوتية، فتح صفحات على الشبكة العنكبوتية، تصميم 
تصميم  للتجار،  االلكترونية  المواقع  واستضافة  وانشاء 
الفواتير،  لدفع  االلكترونية  المواقع  واستضافة  وانشاء 
خدمات تتعلق بالحاسوب واالنترنت وتحديدا توفير بيانات 
الحاسوب  شبكة  بواسطة  مباشرة  الخط  على  الكترونية 
التحقق والمصادقة على صحة الهوية،  العالمية في مجال 
خدمات  المالية،  المعلومات  شيفرة  وفك  البيانات  تشفير 
وشبكات  الحاسوب  برمجة  مجال  في  تقنية  استشارية 
االمنة  واالتصاالت  البيانات  ومعالجة  المالية  الحاسوب 
المحلية  المنطقة  وشبكة  البينات  تشفير  والغاء  وتشفير 
العالمية في  المعلومات عبر شبكة الحاسوب  االمنة، توزيع 
مجال أنظمة الحاسوب وأجهزة الحاسوب وشبكات الحاسوب 

المالية وشبكات المناطق المحلية. 

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; 
computer hardware and software consulting services; 
computer programming; support and consultation 
services for managing computer systems, databases 
and applications; graphic design for the compilation 
of web pages on the internet; information relating 
to computer hardware or software provided on-line 
from a global computer network or the internet; 
creating and maintaining web-sites; hosting the 
web-sites of others; creation of web pages; the 
design, creation and hosting of merchant websites; 
the designing, creation and hosting of bill payment 
websites; computer and Internet related services 
namely, providing on-line electronic databases via 
a global computer network in the field of identity 
authentication and verification; data encryption 
and decryption of financial information; technical 
consultation services in the fields of computer 
programming, financial computer networks, data 
processing, secure communications, data encryption 
and decryption and local area network security; 
dissemination of information over a global computer 
network in the fields of computer software, computer 
hardware, financial computer networks and local 
area networks 

 In the name of: MasterCard International Incorporatedبأسم : ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد 

ستريت،  بيرتشز   2000 ديالوير،  من  شركة   : العنوان 
بيرتشز، نيويورك 10577، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 2000 Purchase 
Street, Purchase, New York 10577, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )397(

 Trade Mark No.: 24657العالمة التجارية رقم : 24657 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 08/04/2014التاريخ : 2014/04/08 

ومعاطف  جالبيب  طرحات  وشاحات  عباءات   : اجل  من 
خارجية وساري 

In Respect of: dressing gowns, boas,mantillas,smo
cks,overcoat,saris 

 In the name of: Ala’ Munir Ali abu shanapبأسم : عالء منير علي ابو شنب 

 Address: Tulkarm 092678556العنوان : طولكرم /شارع باريس تلفون : 092678556 

 Address for Services:   Tulkarm 092678556عنوان التبليغ : طولكرم /شارع باريس تلفون : 092678556 

 )398(

 Trade Mark No.: 24658العالمة التجارية رقم : 24658 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الصناعية  أو  التقنية  للغايات  الزيوت   : اجل  من 
وتتضمن زيوت الضاغطات الهوائية وزيوت المسننات 
الشحوم  المزلقات؛  التشحيم؛  زيوت  المحركات؛  وزيوت 
الشمعية؛  البارافين  مادة  التزليق؛  شحوم  الصناعية؛ 
مركبات امتصاص الغبار؛ مركبات ترطيب الغبار؛ مركبات 

تجميع الغبار. 

In Respect of: Oils for technical or industrial 
purposes, including compressor oils, gear oils 
and motor oils; lubricating oils; lubricants; 
industrial greases; lubricating greases; paraffin; 
dust absorbing compositions; dust wetting 
compositions; dust binding compositions. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )399(

 Trade Mark No.: 24659العالمة التجارية رقم : 24659 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 
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الضغط  أنابيب  وتتضمن  المعدنية  األنابيب   : اجل  من 
المصنوعة من المعدن؛ قنوات الهواء المضغوط المعدنية؛ 
الحلقية  الربط  اسطوانات  المعدنية؛  األنابيب  سدادات 
لألنابيب؛  المعدنية  الوصالت  األنابيب؛  لتثبيت  المعدنية 
وسبائكها؛  الشائعة  المعادن  المعدنية؛  لألنابيب  المرافق 
التي  المعدنية  واألسالك  الكابالت  المعدنية؛  البناء  مواد 
الصغيرة  والقطع  الخردوات  الكهرباء؛  لغايات  ليست 
المعدنية؛ البضائع المعدنية المتضمنة في الفئة 6؛ أنابيب 
الهواء  لقنوات  المعدنية  التجهيزات  المعدنية؛  التفريع 
المضغوط؛ التجهيزات المعدنية للبناء؛ المشابك المعدنية 
الغاز  أو  للهواء  المعدنية  الحاويات  واألنابيب؛  للكوابل 
المضغوط أو الهواء السائل؛ المغلقات المعدنية للحاويات؛ 
الحلقية(  )االسطوانات  البارزة  اإلطارات  المعدنية؛  الصفائح 
المعدنية؛ الصواري المعدنية؛ الوصالت األنبوبية للتشحيم؛ 
آنفا  المذكورة  البضائع  المعدنية؛ جميع  األبواب  تجهيزات 
المضغوط  الهواء  بتوليد  و/أو فيما يتعلق  أجل  حصريا من 
قطع  المضغوط؛  الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء  وتوزيع 

جميع البضائع آنفة الذكر، المتضمنة في الفئة 6. 

In Respect of: Pipes of metal, including pressure 
pipes of metal; compressed air ducts of metal; pipe 
spigots of metal; collars of metal for fastening 
pipes; junctions of metal for pipes; elbows of 
metal for pipes; common metals and their alloys; 
building materials of metal; cables and wires of 
metal, not for electric purposes; ironmongery and 
small items of metal hardware; goods of metal, 
included in class 06; branching pipes of metal; 
fittings of metal for compressed air ducts; fittings 
of metal for building; clips of metal for cables and 
pipes; containers of metal for air, compressed gas 
or liquid air; closures of metal for containers; metal 
sheets; flanges (collars) of metal; masts of metal; 
grease nipples; door fittings of metal; all aforesaid 
goods exclusively for and/or in connection 
with compressed air generation, compressed air 
distribution and compressed air treatment; parts of 
all the aforesaid goods, included in class 06 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )400(

 Trade Mark No.: 24660العالمة التجارية رقم : 24660 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الهواء  لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
المضغوط والمفرغ وتدفق الهواء،المتضمنة في الفئة7؛ 
الترددية  الضاغطات  وتتضمن  )آالت(،  الضاغطات 
والنقل  والتفريغ  الضغط  منافخ  اللولبية؛  والضاغطات 
للغازات؛ آالت النفخ؛ آالت شفط الهواء؛ مضخات تفريغ 

الهواء كآالت؛

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum and air 
flow, included in class 07; compressors (machines), 
including reciprocating compressors and screw 
compressors; blowers for the compression, exhaustion 
and transport of gases; blowing machines; air suction 
machines; vacuum pumps being machines;
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أجزاء البضائع المذكورة سابقا )المتضمنة في الفئة 7( 
وحدات  أو  اللولبي  المركزي  الضغط  وحدات  وتتضمن 
الضغط المركزي المتبادل؛ آالت الهواء؛الناقالت العاملة 
المضغوط؛  بالهواء  العاملة  اآلالت  المضغوط؛  بالهواء 
المحركات العاملة بالهواء المضغوط؛ المضخات العاملة 
من  كأجزاء  المضغوط  الهواء  أوعية  المضغوط؛  بالهواء 
المضخات  اآلالت؛  من  كأجزاء  الضغط  صهاريج  اآلالت؛ 
التوربينات،  والمحركات؛  الموتورات  و  اآلالت  من  كأجزاء 
التي  األدوات  اآلالت؛  عدد  البرية؛  للمركبات  التي  عدا 
أو  اآلالت  من  كأجزاء  الفالتر  المضغوط؛  بالهواء  تعمل 
و/أو  للموتورات  الهواء  فالتر  المحركات؛  أو  الموتورات 
الكيميائي  لالمتصاص  زة 

ّ
المحف المحوالت  الضاغطات؛ 

ة(؛ أجهزة 
َ
لألبخرة الهيدروكربونية )محوالت الغاز المحفز

،كأجزاء  ة 
َ
المحفز ط والمحوالت 

َ
المنش الكربون  امتصاص 

ط لالستخدام في أنظمة 
َ

من اآلالت؛ فالتر الكربون المنش
الهواء المضغوط، كأجزاء من اآلالت؛فالتر الضغط العالي 
كأجزاء من اآلالت؛ فاصالت المكثفات كأجزاء من اآلالت؛ 
المنظفات األوتوماتيكية؛ أجهزة التبريد، المتضمنة في 
المنافيخ؛  أو  أوالضاغطات  المحركات  مبردات  7؛  الفئة 
الهواء  مزيالت  التكثيف؛  تجهيزات  الهواء؛  مكثفات 
كأجزاء من اآلالت؛ أجهزة فصل الزيت كأجزاء من اآلالت، 
الهواء؛  من  الزيت  لفصل  الزيت  مزيالت  وتتضمن 
لمراجل  التجهيزات  واآلالت؛  للضواغط  التجهيزات 
المحركات؛  أو  اآلالت  من  كأجزاء  الصنابير  المحركات؛ 
لشحن  الرئيسية  األنظمة  اآلالت؛  من  كأجزاء  السدادات 
الهواء  لتنظيم  التحكم  )أجهزة  المضغوط  الهواء 
المضغوط  الهواء  اآلالت(؛خزانات  المضغوط، كأجزاء من 
كأجزاء من اآلالت؛ المنظمات كأجزاء من اآلالت؛ منظمات 
السرعة لآلالت والمحركات؛أجهزة تنظيم الضغط كأجزاء 
وتتضمن  اآلالت،  من  كأجزاء  الصمامات  اآلالت؛  من 
صمامات الضغط؛ صمامات تخفيف الضغط كأجزاء من 
اآلالت؛ الضوابط الهوائية لآلالت والمحركات؛ المحركات، 
عدا عن التي للمركبات البرية؛المحركات الكهربائية، عدا 
عن التي للمركبات البرية؛ مولدات الكهرباء؛ أوعية اآلالت؛ 
مثبتات لآلالت؛ حماالت لآلالت؛ طاوالت لآلالت؛ الوصالت 
وأحزمة القيادة، عدا عن التي للمركبات البرية؛ صناديق 
الكريات؛  البرية؛محامل  للمركبات  التي  ،عدا عن  التروس 
وصالت المحاور كآالت؛محاور التدوير كأجزاء من اآلالت؛ 

parts of the aforesaid goods (included in class 
07), including central screw compressor units 
or central reciprocating compressor units; air 
machines; pneumatic transporters; compressed 
air machines; compressed air motors; compressed 
air pumps; compressed air vessels being parts 
of machines; pressure tanks being parts of 
machines; pumps being parts of machines, 
motors or engines; turbines, other than for land 
vehicles; machine tools; pneumatic tools; filters 
being parts of machines, motors or engines; air 
filters for motors and/or compressors; catalytic 
converters for the adsorption of hydrocarbon 
vapors (gas catalytic converters); activated carbon 
absorbers and catalytic converters, being parts 
of machines; activated carbon filters for use in 
compressed air systems, being parts of machines; 
high pressure filters being parts of machines; 
condensate separators being parts of machines; 
automatic cleaners; cooling devices, included 
in class 07; coolers for motors, compressors or 
blowers; air condensers; condenser installations; 
de-aerators being parts of machines; oil separators 
being parts of machines, including de-oilers for 
separating oil from air; fittings for compressors and 
machines; fittings for engine boilers; taps being 
parts of machines or motors; seals being parts of 
machines; compressed air main charging systems 
(control devices for the regulation of compressed 
air, being parts of machines); compressed air 
reservoirs being parts of machines; regulators 
being parts of machines; speed governors for 
machines and motors; pressure regulators being 
parts of machines; valves being parts of machines, 
including pressure valves; pressure reduction 
valves being parts of machines; pneumatic controls 
for machines and motors; motors, other than 
motors for land vehicles; electric motors, other 
than for land vehicles; generators of electricity; 
machine housings; mounts for machines; stands 
for machines; tables for machines; couplings and 
driving belts, other than for land vehicles; gear 
boxes, other than for land vehicles; ball-bearings; 
shaft couplings being machines; cranks being parts 
of machines;
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دواليب اآلالت؛ محاور دواليب اآلالت؛ أغشية المضخات؛ 
مراوح  التوربينية؛  الضاغطات  الفائقة؛  الشواحن 
و/أو  للمحركات  التلوث  مكافحة  أجهزة  المحركات؛ 
المبادالت  والمحركات؛  اآلالت  من  كأجزاء  الضاغطات 
الحرارية كأجزاء من اآلالت؛ أجزاء جميع البضائع المذكورة 
األمان  مستلزمات  7؛  الفئة  في  المتضمنة  سابقا، 
للضاغطات، تحديدا: صمامات األمان وصمامات التنظيم؛ 
صهاريج الهواء المضغوط كأجزاء من الضاغطات واآلالت 
للضاغطات  والتنظيم  التحكم  أجهزة  والمحركات؛ 
والمعدات  األجهزة  الهواء؛  تفريغ  ومضخات  والمنافيخ 
للتحكم باآلالت؛ مستلزمات التنظيم واألمان للضاغطات. 

crank shafts; machine wheels; axles for machines; 
pump diaphragms; superchargers; turbo 
compressors; fans for motors; anti-pollution 
devices for motors and/or compressors, being 
parts of machines and motors; heat exchangers 
being parts of machines; parts of all the aforesaid 
goods, included in class 07; safety accessories 
for compressors, namely safety valves, regulating 
valves; compressed air reservoirs being parts of 
compressors, machines and motors; control and 
regulating devices for compressors, blowers or 
vacuum pumps; apparatus and devices for machine 
control; regulating and safety accessories for 
compressors. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

العنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ 
ألمانيا 

Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ 
Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )401(

 Trade Mark No.: 24661العالمة التجارية رقم : 24661 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الكهربائية/ والتنظيم  التحكم  أجهزة   : اجل  من 
والمضخات  والمنافيخ  الهواء  لضاغطات  اإللكترونية 
معالجة  ومعدات  الهواء  معالجة  أجهزة  أو  الهوائية 
الكهربائية/اإللكترونية  والمعدات  األجهزة  الهواء؛ 
للتحكم بالعمليات والتحكم باآلالت؛ األجهزة الكهربائية 
الصناعية؛  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  اإللكترونية  و/أو 
لضاغطات  الكهربائية/اإللكترونية  التنظيم  أجهزة 
الهواء والمنافيخ ومضخات الهواء، المتضمنة في الفئة 
و/أو  المنافيخ  و/أو  الهواء  لضاغطات  التحكم  أجهزة  9؛ 
9؛ أنظمة الشحن  مضخات الهواء، المتضمنة في الفئة 
لتنظيم  تحكم  كأجهزة  المضغوط  للهواء  الرئيسية 

الهواء المضغوط، المتضمنة في الفئة 9؛ 

In Respect of: Electric and/or electronic control 
and regulating devices for compressors, blowers, 
vacuum pumps, or air treatment apparatus and 
air treatment devices; electric and/or electronic 
apparatus and devices for process control and 
machine control; electric and/or electronic devices 
for the remote control of industrial processes; 
electric and/or electronic regulating devices for 
compressors, blowers and/or vacuum pumps, 
included in class 09;
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واإللكترونية،  الكهربائية  والوحدات  المكونات 
المكونات  المتكاملة؛  الدارات  9؛  الفئة  المتضمنة في 
البصرية،  اإللكترونية  و/أو  اإللكترونية  والوحدات 
لهندسة  والمعدات  األجهزة  9؛  الفئة  في  المتضمنة 
بعيدة  االتصاالت  أجل  من  تحديدا:  الضعيف،  التيار 
القياس  وهندسة  التردد  عالية  والهندسة  المدى 
وهندسة التحكم؛ األجهزة والمعدات لهندسة الطاقة، 
والتخزين  والتحويل  التوصيل  أجل  من  تحديدا: 
والتنظيم والتحكم؛ أجهزة القياس ومفاتيح التوقيت 
معدات  األوتوماتيكية؛  والموازين  األوتوماتيكية 
اكتساب  معدات  وتتضمن  البيانات  معالجة  وأجهزة 
الحاسوب  برامج  البيانات؛  اكتساب  وأجهزة  البيانات 
البيانات؛  ذاكرات  و/أو  البيانات  ناقالت  على  المسجلة 
بشكل  منها  تتكون  التي  والتجهيزات  الحواسيب 
الحواسيب  رئيسي؛ معدات مخرجات  بشكل  أو  كامل 
وتتضمن الطابعات والمسجالت والراسمات والملحقات 
األخرى؛ معدات  العرض  والشاشات ووحدات  الطرفية 
المستشعر  وحدات  تحديدا:  الحاسوب،  مخرجات 
المتحكم بها إلكترونيا، المتضمنة في الفئة 9؛ األجهزة 
والمعدات إلرسال البيانات وتتضمن التجهيزات التي 
ذاكرات  رئيسي؛  أو بشكل  تتكون منها بشكل كامل 
الصلبة  واألقراص  المرنة  األقراص  تحديدا:  البيانات، 
وذاكرات  المغناطيسية  واألشرطة  المغناطيسية 
الفقاعات المغناطيسية والذاكرات ذات الحالة الصلبة 
وأشرطة  التخزين  أقراص  وأنظمة  الشرطة  ومشغالت 
األجهزة  ميكانيكيا؛  و/أو  بصريا  المرمزة  التخزين 
9؛  الفئة  في  المتضمنة  واإللكترونية،  الكهربائية 
الحساسات الكتساب الكميات الفيزيائية، المتضمنة 
األصوات  ونسخ  وإرسال  أجهزة تسجيل  9؛  الفئة  في 
المذكورة،  البضائع  جميع  قطع  والبيانات؛  والصور 

المتضمنة في الفئة 9. 

electric and/or electronic control devices for 
compressors, blowers and/or vacuum pumps, 
included in class 09; compressed air main charging 
systems being control devices for the regulation 
of compressed air, included in class 09; electric 
and electronic components and units, included 
in class 09; integrated circuits; electronic and/or 
optoelectronic components and units, included in 
class 09; apparatus and instruments for weak-current 
engineering, namely for telecommunications, high-
frequency engineering, measurement engineering 
and control engineering; apparatus and instruments 
for power engineering, namely for conducting, 
transforming, storing, regulating and control; 
measuring devices, automatic time switches, 
automatic weighers; data processing devices and 
apparatus, including data acquisition equipment 
and data acquisition apparatus; computer programs 
recorded on data carriers and/or in data memories; 
computers and installations consisting entirely 
or mainly thereof; computer output equipment, 
including printers, recorders, plotters, terminals, 
screens, other visual display and feeler units; 
apparatus and devices for data transmission, 
including installations consisting entirely or mainly 
thereof; data memories, namely floppy discs, 
magnetic hard discs and magnetic tapes, magnetic 
bubble memories, solid state memories, tape decks, 
optically and/or mechanically encoded storage 
discs and storage tape systems; electrotechnical 
and electronic apparatus and devices, included in 
class 09; sensors for the acquisition of physical 
quantities, included in class 09; devices for the 
recording, transmission and reproduction of sound, 
images and data; parts of all the aforesaid goods, 
included in class 09. 
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 )402(

 Trade Mark No.: 24662العالمة التجارية رقم : 24662 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الهواء  لعالج  واآلالت  والمعّدات  األجهزة   : اجل  من 
وبشكل  المضغوط  الهواء  لتلطيف  هو  ما  ويتضّمن 
السائلة  و/أو  الصلبة  الملوثات  وترسيب  لفصل  أساسي 
أجهزة  الهواء،  تنقية  تجهيزات  المضغوط،  الهواء  من 
تعقيم الهواء وآالت تعقيم الهواء، المجففات الهوائية، 
الهواء  مجففات  المضغوط،  الهواء  مجففات  وتتضّمن 
أجهزة  األغشية،  مجففات  التبريد،  مجففات  )تكثيف(، 
التجفيف،  أجهزة  التجفيف،  وتجهيزات  التجفيف 
أجهزة التبريد وآالت التبريد وتجهيزات التبريد، أجهزة 
مكيفات  يتضّمن  بما  الهواء،  مكيفات  الهواء،  تكييف 
الهواء المضغوط، المصارف المكثفة لتطبيقات الهواء 
المبادالت  التبريد،  أجهزة  من  قطع  بكونها  المضغوط 
11، األجهزة واآلالت لعالج  الفئة  المدرجة في  الحرارية، 
الماء المكثف بواسطة التنقية و/أو الفلترة، فالتر الهواء 
لتكييف الهواء، الفالتر بكونها قطع للتجهيزات المنزلية 
تجهيزات  يتضّمن  بما  الفلترة،  أنظمة  الصناعية،  أو 
الغبار  مصفيات  المضغوط،  الهواء  فالتر  الهواء،  فلترة 
مصابيح  المضغوط،  الهواء  تجهيزات  في  المستخدمة 
الجراثيم،  على  القضاء  في  لتأثيرها  الهوائية  التنقية 
التنظيم  مستلزمات  الهواء،  لتنقية  والمعّدات  األجهزة 
األنابيب،  حنفيات  بالغازات،  العاملة  لألجهزة  والسالمة 
مستلزمات السالمة للضاغطات، تحديدا: مفاتيح الحماية 
ألجهزة  والتنظيم  التحكم  وأجهزة  الضغط  ومفاتيح 
الهواء  الهواء وخزانات  الهواء ومعدات معالجة  معالجة 
في  الذكر  سابقة  البضائع  من  قطع  بكونها  المضغوط 
الفئة 11، قطع ما سبق ذكره من بضائع، ضمن الفئة11. 

In Respect of: Apparatus, devices and machines 
for air treatment, including for compressed air 
conditioning, mainly for the separation and 
deposition of solid and/or liquid contamination of 
the compressed air; air filtering installations; air 
purifying apparatus and air purifying machines; 
air dryers, including compressed air dryers; 
desiccant (adsorption) dryers; refrigeration 
dryers; membrane dryers; drying apparatus and 
drying installations; drying devices; refrigerating 
apparatus, refrigerating machines and refrigerating 
installations; air cooling devices; air coolers, 
including compressed air coolers; condensate 
drains for compressed air applications being 
parts of refrigerating devices; heat exchangers, 
included in class 11; apparatus and machines for 
the treatment of condensate water by means of 
purification and/or filtration; air filters for air 
conditioning; filters being parts of household or 
industrial installations; filter systems, including 
air filtering installations; compressed air filters; 
dust filters for use in compressed air installations; 
air purifying lamps having a germicidal effect; 
apparatus and devices for the sterilization of air; 
regulating and safety accessories for gas devices; 
taps for pipes; safety accessories for compressors, 
namely protective switches, pressure switches; 
control and regulating devices for air treatment 
apparatus and air treatment devices; compressed 
air reservoirs being parts of the aforesaid goods of 
class 11; parts of all the aforesaid goods, included 
in class 11. 
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 )403(

 Trade Mark No.: 24663العالمة التجارية رقم : 24663 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الورق والكرتون والبضائع  التوضيحية؛  : األدلة  من اجل 
16؛  الفئة  في  والمتضمنة  المواد  هذه  من  المصنوعة 
على  الحاسوب  برامج  الفوتوغرافية؛  الصور  المطبوعات؛ 

شكل مطبوعات. 

In Respect of: Manuals; paper, cardboard and 
goods made from these materials, included in 
class 16; printed matter; photographs; computer 
programs in printed form. 
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 Trade Mark No.: 24664العالمة التجارية رقم : 24664 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

واألجهزة  التجهيزات  تأجير  خدمات   : اجل  من 
لتوليد و/أ توصيل و/أ تخزين و/أو إطالق و/أو معالجة 
اتفاقيات  مجال  ضمن  وأيضا  المضغوط  الهواء 

التعاقد. 

In Respect of: Leasing of installations and devices 
for the generation, conduction, storing, release 
and/or treatment of compressed air, also within the 
framework of contracting agreements. 
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 Trade Mark No.: 24665العالمة التجارية رقم : 24665 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

باألجهزة  المتعلقة  المباني  إنشاء  خدمات   : اجل  من 
المضغوط  الهواء  لتوليد  والتجهيزات  والمعدات 
المضغوط؛  الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء  وتوزيع 
بالبضائع  والعناية  وصيانة  وتصليح  تركيب  خدمات 
المذكورة في الفئات 6 و7 و9 و11؛ خدمات التركيب 
الهواء  توليد  وتجهيزات  ومعدات  بأجهزة  المتعلقة 
الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء  وتوزيع  المضغوط 
الضاغطات  وتصليح  تركيب  خدمات  المضغوط؛ 
خدمات  السباكة؛  خدمات  الضاغطات؛  وتجهيزات 
فيما  و/أو  أجل  من  اآلالت  وتصليح  وصيانة  تركيب 
الهواء  وتوزيع  المضغوط  الهواء  بتوليد  يتعلق 
المضغوط ومعالجة الهواء المضغوط؛ خدمات تنظيف 
خدمات  المضغوط؛  الهواء  وتجهيزات  الضاغطات 
الضغط؛  أنابيب  تحديدا:  األنابيب،  وتصليح  تركيب 

خدمات تأجير الضاغطات. 

In Respect of: Building construction relating to 
apparatus, devices and installations for compressed 
air generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment; installation, repair, 
maintenance and care of the goods mentioned in 
classes 6, 7, 9 and 11; installation services relating to 
apparatus, devices and installations for compressed 
air generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment; installation and repair 
of compressors and compressor installations; 
plumbing; installation, maintenance and repair of 
machines for and/or in connection with compressed 
generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment; cleaning of compressors 
and compressed air installations; installation and 
repair of pipes, namely of pressure pipes; rental of 
compressors.t.c 
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 Trade Mark No.: 24666العالمة التجارية رقم : 24666 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 
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توفير  خدمات  تحديدا:  المقاوالت،  خدمات   : اجل  من 
الهواء المضغوط لآلخرين من حيث التوزيع / التوصيل. 

In Respect of: Contracting, namely provision 
of compressed air for third parties in terms of a 
distribution/delivery. 
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 Trade Mark No.: 24667العالمة التجارية رقم : 24667 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

المضغوط؛  والهواء  الطاقة  توليد  خدمات   : اجل  من 
الخدمات االستشارية لآلخرين في مجال توليد الطاقة أو 
الهواء المضغوط؛ خدمات تنقية الهواء؛ خدمات تلطيف 
واستئجار  تأجير  خدمات  الهواء(؛  )تكييف  الهواء 
أو  بالطاقة  التزويد  أو  توليد  تخدم  التي  التجهيزات 
المقاوالت، تحديدا: خدمات  المضغوط؛ خدمات  بالهواء 

توليد الهواء المضغوط لآلخرين. 

In Respect of: Generation of energy and of 
compressed air; consultancy services for third 
parties in the field of generation of energy or of 
compressed air; air purification; air freshening (air 
conditioning); rental and leasing of installations 
serving the generation or supply of energy or of 
compressed air; contracting, namely the generation 
of compressed air for third parties. 
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 Trade Mark No.: 24668العالمة التجارية رقم : 24668 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 
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المتقدم  والتدريب  التدريب  خدمات   : اجل  من 
المضغوط  الهواء  مجال  في  يتضمن  بما  للمهندسين 
خدمات  المضغوط؛  الهواء  وتطبيقات  والضاغطات 
التعليم؛ خدمات تقديم التدريب؛ خدمات إنتاج األفالم؛ 

خدمات تنظيم وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية. 

In Respect of: Training and further training of 
engineers, including in the field of compressed 
air, compressors and compressed air applications; 
education; providing of training; film production; 
arranging and conducting of conferences and 
seminars. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )409(

 Trade Mark No.: 24669العالمة التجارية رقم : 24669 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

إدارة  بخصوص  التكنولوجية  الخدمات   : اجل  من 
التجهيزات التي تخدم توليد و/أو توصيل و/أو تخزين و/أو 
إطالق و/أو معالجة الهواء المضغوط؛ خدمات االستشارات 
التقنية لآلخرين في مجاالت اقتناء أو توليد أو استخدام 
والصناعية؛  العلمية  األبحاث  خدمات  المضغوط؛  الهواء 
الهندسية؛ خدمات  الخدمات  الحواسيب؛  برمجة  خدمات 
المشاريع  دراسات  خدمات  لإلنشاءات؛  األولية  الرسوم 
آراء  تقديم  خدمات  الجودة؛  ضبط  خدمات  التقنية؛ 
المذكورة  الخدمات  المواد؛ جميع  الخبراء؛ خدمات فحص 
وتوزيع  المضغوط  الهواء  توليد  مجال  في  حصريا  آنفا 
خدمات  المضغوط؛  الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء 
االستشارات التقنية في مجاالت توليد الهواء المضغوط 
؛  المضغوط  الهواء  وتوزيع  المضغوط  الهواء  ومعالجة 
المضغوط  الهواء  توليد  مجاالت  في  األبحاث  خدمات 

ومعالجة الهواء المضغوط وتوزيع الهواء المضغوط. 

In Respect of: Technological services regarding the 
management of installations serving the generation, 
conduction, storing, release and/or treatment of 
compressed air; technical consultancy services 
for third parties in the fields of procurement, 
generation or utilization of compressed air; 
scientific and industrial research; computer 
programming; engineering services; construction 
drafting; technical project studies; quality control; 
providing of expert opinions; material testing; all 
of the aforesaid services exclusively in the fields 
of compressed air generation, compressed air 
distribution and compressed air treatment; technical 
consultancy services in the fields of compressed 
air generation, compressed air treatment and 
compressed air distribution; research in the fields 
of compressed air generation, compressed air 
treatment and compressed air distribution. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )410(

 Trade Mark No.: 24670العالمة التجارية رقم : 24670 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الهواء  لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
المضغوط والمفرغ وتدفق الهواء، المتضمنة في الفئة7؛ 
الترددية  الضاغطات  وتتضمن  )آالت(،  الضاغطات 
والنقل  والتفريغ  الضغط  منافخ  اللولبية؛  والضاغطات 
تفريغ  مضخات  الهواء؛  شفط  آالت  النفخ؛  آالت  للغازات؛ 
)المتضمنة  المذكورة سابقا  البضائع  أجزاء  كآالت؛  الهواء 
اللولبي  المركزي  الضغط  وحدات  وتتضمن   )7 الفئة  في 
أو وحدات الضغط المركزي المتبادل؛ آالت الهواء؛الناقالت 
بالهواء  العاملة  اآلالت  المضغوط؛  بالهواء  العاملة 
المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المحركات  المضغوط؛ 
الهواء  أوعية  المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المضخات 
المضغوط كأجزاء من اآلالت؛ صهاريج الضغط كأجزاء من 
اآلالت؛ المضخات كأجزاء من اآلالت و الموتورات والمحركات؛ 
التوربينات، عدا التي للمركبات البرية؛ عدد اآلالت؛ األدوات 
اآلالت  من  كأجزاء  الفالتر  المضغوط؛  بالهواء  تعمل  التي 
و/ للموتورات  الهواء  فالتر  المحركات؛  أو  الموتورات  أو 

الكيميائي  لالمتصاص  زة 
ّ
المحف المحوالت  الضاغطات؛  أو 

أجهزة  ة(؛ 
َ
المحفز الغاز  )محوالت  الهيدروكربونية  لألبخرة 

ة ،كأجزاء من 
َ
ط والمحوالت المحفز

َ
امتصاص الكربون المنش

ط لالستخدام في أنظمة الهواء 
َ

اآلالت؛ فالتر الكربون المنش
المضغوط، كأجزاء من اآلالت؛فالتر الضغط العالي كأجزاء 
من اآلالت؛ فاصالت المكثفات كأجزاء من اآلالت؛ المنظفات 
7؛  الفئة  في  المتضمنة  التبريد،  أجهزة  األوتوماتيكية؛ 
مكثفات  المنافيخ؛  أو  أوالضاغطات  المحركات  مبردات 
من  كأجزاء  الهواء  مزيالت  التكثيف؛  تجهيزات  الهواء؛ 
وتتضمن  اآلالت،  من  كأجزاء  الزيت  فصل  أجهزة  اآلالت؛ 
التجهيزات  الهواء؛  من  الزيت  لفصل  الزيت  مزيالت 
للضواغط واآلالت؛ التجهيزات لمراجل المحركات؛ الصنابير 
من  كأجزاء  السدادات  المحركات؛   أو  اآلالت  من  كأجزاء 

اآلالت؛ األنظمة الرئيسية لشحن الهواء المضغوط

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum 
and air flow, included in class 07; compressors 
(machines), including reciprocating compressors 
and screw compressors; blowers for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
blowing machines; air suction machines; vacuum 
pumps being machines; parts of the aforesaid 
goods (included in class 07), including central 
screw compressor units or central reciprocating 
compressor units; air machines; pneumatic 
transporters; compressed air machines; compressed 
air motors; compressed air pumps; compressed air 
vessels being parts of machines; pressure tanks 
being parts of machines; pumps being parts of 
machines, motors or engines; turbines, other than 
for land vehicles; machine tools; pneumatic tools; 
filters being parts of machines, motors or engines; 
air filters for motors and/or compressors; catalytic 
converters for the adsorption of hydrocarbon 
vapors (gas catalytic converters); activated carbon 
absorbers and catalytic converters, being parts 
of machines; activated carbon filters for use in 
compressed air systems, being parts of machines; 
high pressure filters being parts of machines; 
condensate separators being parts of machines; 
automatic cleaners; cooling devices, included 
in class 07; coolers for motors, compressors or 
blowers; air condensers; condenser installations; 
de-aerators being parts of machines; oil separators 
being parts of machines, including de-oilers for 
separating oil from air; fittings for compressors and 
machines; fittings for engine boilers; taps being 
parts of machines or motors; seals being parts of 
machines; compressed air main charging systems
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من  كأجزاء  المضغوط،  الهواء  لتنظيم  التحكم  )أجهزة 
اآلالت؛  من  كأجزاء  المضغوط  الهواء  اآلالت(؛خزانات 
لآلالت  السرعة  منظمات  اآلالت؛  من  كأجزاء  المنظمات 
اآلالت؛  من  كأجزاء  الضغط  تنظيم  والمحركات؛أجهزة 
الصمامات كأجزاء من اآلالت، وتتضمن صمامات الضغط؛ 
الضوابط  اآلالت؛  من  كأجزاء  الضغط  تخفيف  صمامات 
التي  عن  عدا  المحركات،  والمحركات؛  لآلالت  الهوائية 
التي  عن  عدا  الكهربائية،  البرية؛المحركات  للمركبات 
للمركبات البرية؛ مولدات الكهرباء؛ أوعية اآلالت؛ مثبتات 
وأحزمة  الوصالت  لآلالت؛  لآلالت؛ طاوالت  لآلالت؛ حماالت 
القيادة، عدا عن التي للمركبات البرية؛ صناديق التروس 
وصالت  الكريات؛  البرية؛محامل  للمركبات  التي  عن  ،عدا 
محاور  اآلالت؛  من  كأجزاء  التدوير  كآالت؛محاور  المحاور 
أغشية  اآلالت؛  دواليب  محاور  اآلالت؛  دواليب  التدوير؛ 
التوربينية؛  الضاغطات  الفائقة؛  الشواحن  المضخات؛ 
و/ للمحركات  التلوث  مكافحة  أجهزة  المحركات؛  مراوح 
المبادالت  والمحركات؛  اآلالت  من  كأجزاء  الضاغطات  أو 
الحرارية كأجزاء من اآلالت؛ أجزاء جميع البضائع المذكورة 
األمان  مستلزمات  7؛  الفئة  في  المتضمنة  سابقا، 
للضاغطات، تحديدا: صمامات األمان وصمامات التنظيم؛ 
صهاريج الهواء المضغوط كأجزاء من الضاغطات واآلالت 
للضاغطات  والتنظيم  التحكم  أجهزة  والمحركات؛ 
والمعدات  األجهزة  الهواء؛  تفريغ  ومضخات  والمنافيخ 
للتحكم باآلالت؛ مستلزمات التنظيم واألمان للضاغطات. 

(control devices for the regulation of compressed 
air, being parts of machin¡es); compressed air 
reservoirs being parts of machines; regulators 
being parts of machines; speed governors for 
machines and motors; pressure regulators being 
parts of machines; valves being parts of machines, 
including pressure valves; pressure reduction 
valves being parts of machines; pneumatic controls 
for machines and motors; motors, other than 
motors for land vehicles; electric motors, other 
than for land vehicles; generators of electricity; 
machine housings; mounts for machines; stands 
for machines; tables for machines; couplings and 
driving belts, other than for land vehicles; gear 
boxes, other than for land vehicles; ball-bearings; 
shaft couplings being machines; cranks being parts 
of machines; crank shafts; machine wheels; axles 
for machines; pump diaphragms; superchargers; 
turbo compressors; fans for motors; anti-pollution 
devices for motors and/or compressors, being 
parts of machines and motors; heat exchangers 
being parts of machines; parts of all the aforesaid 
goods, included in class 07; safety accessories 
for compressors, namely safety valves, regulating 
valves; compressed air reservoirs being parts of 
compressors, machines and motors; control and 
regulating devices for compressors, blowers or 
vacuum pumps; apparatus and devices for machine 
control; regulating and safety accessories for 
compressors. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )411(

 Trade Mark No.: 24671العالمة التجارية رقم : 24671 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 
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من اجل : أجهزة التحكم والتنظيم الكهربائية/اإللكترونية 
لضاغطات الهواء والمنافيخ والمضخات الهوائية أو أجهزة 
معالجة الهواء ومعدات معالجة الهواء؛ األجهزة والمعدات 
والتحكم  بالعمليات  للتحكم  الكهربائية/اإللكترونية 
عن  للتحكم  اإللكترونية  و/أو  الكهربائية  األجهزة  باآلالت؛ 
الكهربائية/ التنظيم  أجهزة  الصناعية؛  بالعمليات  بعد 

الهواء،  ومضخات  والمنافيخ  الهواء  لضاغطات  اإللكترونية 
الهواء  لضاغطات  التحكم  أجهزة  9؛  الفئة  في  المتضمنة 
و/أو المنافيخ و/أو مضخات الهواء، المتضمنة في الفئة 9؛ 
أنظمة الشحن الرئيسية للهواء المضغوط كأجهزة تحكم 
لتنظيم الهواء المضغوط، المتضمنة في الفئة 9؛ المكونات 
الفئة  في  المتضمنة  واإللكترونية،  الكهربائية  والوحدات 
و/ اإللكترونية  والوحدات  المكونات  المتكاملة؛  الدارات  9؛ 
األجهزة  9؛  الفئة  في  المتضمنة  البصرية،  اإللكترونية  أو 
أجل  من  تحديدا:  الضعيف،  التيار  لهندسة  والمعدات 
االتصاالت بعيدة المدى والهندسة عالية التردد وهندسة 
لهندسة  والمعدات  األجهزة  التحكم؛  وهندسة  القياس 
والتخزين  والتحويل  التوصيل  أجل  من  تحديدا:  الطاقة، 
التوقيت  ومفاتيح  القياس  أجهزة  والتحكم؛  والتنظيم 
وأجهزة  معدات  األوتوماتيكية؛  والموازين  األوتوماتيكية 
البيانات  اكتساب  معدات  وتتضمن  البيانات  معالجة 
المسجلة  الحاسوب  برامج  البيانات؛  اكتساب  وأجهزة 
الحواسيب  البيانات؛  ذاكرات  و/أو  البيانات  ناقالت  على 
بشكل  أو  كامل  بشكل  منها  تتكون  التي  والتجهيزات 
الطابعات  وتتضمن  الحواسيب  مخرجات  معدات  رئيسي؛ 
والشاشات  الطرفية  والملحقات  والراسمات  والمسجالت 
الحاسوب،  مخرجات  معدات  األخرى؛  العرض  ووحدات 
إلكترونيا،  بها  المتحكم  المستشعر  وحدات  تحديدا: 
المتضمنة في الفئة 9؛ األجهزة والمعدات إلرسال البيانات 
أو  كامل  بشكل  منها  تتكون  التي  التجهيزات  وتتضمن 
المرنة  البيانات، تحديدا: األقراص  بشكل رئيسي؛ ذاكرات 
المغناطيسية  واألشرطة  المغناطيسية  الصلبة  واألقراص 
الحالة  ذات  والذاكرات  المغناطيسية  الفقاعات  وذاكرات 
الصلبة ومشغالت الشرطة وأنظمة أقراص التخزين وأشرطة 
التخزين المرمزة بصريا و/أو ميكانيكيا؛ األجهزة الكهربائية 
واإللكترونية، المتضمنة في الفئة 9؛ الحساسات الكتساب 
أجهزة  9؛  الفئة  في  المتضمنة  الفيزيائية،  الكميات 
قطع  والبيانات؛  والصور  األصوات  ونسخ  وإرسال  تسجيل 

جميع البضائع المذكورة، المتضمنة في الفئة 9. 

In Respect of: Electric and/or electronic control 
and regulating devices for compressors, blowers, 
vacuum pumps, or air treatment apparatus and 
air treatment devices; electric and/or electronic 
apparatus and devices for process control and 
machine control; electric and/or electronic devices 
for the remote control of industrial processes; 
electric and/or electronic regulating devices for 
compressors, blowers and/or vacuum pumps, 
included in class 09; electric and/or electronic 
control devices for compressors, blowers and/or 
vacuum pumps, included in class 09; compressed 
air main charging systems being control devices 
for the regulation of compressed air, included in 
class 09; electric and electronic components and 
units, included in class 09; integrated circuits; 
electronic and/or optoelectronic components 
and units, included in class 09; apparatus and 
instruments for weak-current engineering, 
namely for telecommunications, high-frequency 
engineering, measurement engineering and control 
engineering; apparatus and instruments for power 
engineering, namely for conducting, transforming, 
storing, regulating and control; measuring devices, 
automatic time switches, automatic weighers; 
data processing devices and apparatus, including 
data acquisition equipment and data acquisition 
apparatus; computer programs recorded on data 
carriers and/or in data memories; computers and 
installations consisting entirely or mainly thereof; 
computer output equipment, including printers, 
recorders, plotters, terminals, screens, other visual 
display and feeler units; apparatus and devices for 
data transmission, including installations consisting 
entirely or mainly thereof; data memories, 
namely floppy discs, magnetic hard discs and 
magnetic tapes, magnetic bubble memories, 
solid state memories, tape decks, optically and/or 
mechanically encoded storage discs and storage 
tape systems; electrotechnical and electronic 
apparatus and devices, included in class 09; sensors 
for the acquisition of physical quantities, included 
in class 09; devices for the recording, transmission 
and reproduction of sound, images and data; parts 
of all the aforesaid goods, included in class 09. 
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 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )412(

 Trade Mark No.: 24672العالمة التجارية رقم : 24672 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

لتوليد  واألجهزة  التجهيزات  تأجير  خدمات   : اجل  من 
الهواء  معالجة  و/أو  إطالق  و/أو  تخزين  و/أ  توصيل  و/أ 

المضغوط وأيضا ضمن مجال اتفاقيات التعاقد. 

In Respect of: Leasing of installations and devices 
for the generation, conduction, storing, release 
and/or treatment of compressed air, also within the 
framework of contracting agreements. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )413(

 Trade Mark No.: 24673العالمة التجارية رقم : 24673 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

 In Respect of: .Rental of compressorsمن اجل : خدمات تأجير الضاغطات. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )414(

 Trade Mark No.: 24674العالمة التجارية رقم : 24674 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

توفير  خدمات  تحديدا:  المقاوالت،  خدمات   : اجل  من 
الهواء المضغوط لآلخرين من حيث التوزيع / التوصيل. 

In Respect of: Contracting, namely provision 
of compressed air for third parties in terms of a 
distribution/delivery; 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

العنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ 
ألمانيا 

Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ 
Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )415(

 Trade Mark No.: 24675العالمة التجارية رقم : 24675 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

المضغوط؛  والهواء  الطاقة  توليد  خدمات   : اجل  من 
الخدمات االستشارية لآلخرين في مجال توليد الطاقة أو 
الهواء المضغوط؛ خدمات تنقية الهواء؛ خدمات تلطيف 
واستئجار  تأجير  خدمات  الهواء(؛  )تكييف  الهواء 
أو  بالطاقة  التزويد  أو  توليد  تخدم  التي  التجهيزات 
المقاوالت، تحديدا: خدمات  المضغوط؛ خدمات  بالهواء 

توليد الهواء المضغوط لآلخرين. 

In Respect of: Generation of energy and of 
compressed air; consultancy services for third 
parties in the field of generation of energy or of 
compressed air; air purification; air freshening (air 
conditioning); rental and leasing of installations 
serving the generation or supply of energy or of 
compressed air; contracting, namely the generation 
of compressed air for third parties. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )416(

 Trade Mark No.: 24676العالمة التجارية رقم : 24676 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الهواء  لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
المضغوط والمفرغ وتدفق الهواء، المتضمنة في الفئة7؛ 
الترددية  الضاغطات  وتتضمن  )آالت(،  الضاغطات 
والنقل  والتفريغ  الضغط  منافخ  اللولبية؛  والضاغطات 
للغازات؛ آالت النفخ؛ آالت شفط الهواء؛ مضخات تفريغ 
الهواء كآالت؛ أجزاء البضائع المذكورة سابقا )المتضمنة 
في الفئة 7( وتتضمن وحدات الضغط المركزي اللولبي أو 
وحدات الضغط المركزي المتبادل؛ آالت الهواء؛الناقالت 
بالهواء  العاملة  اآلالت  المضغوط؛  بالهواء  العاملة 
المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المحركات  المضغوط؛ 
الهواء  أوعية  المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المضخات 
كأجزاء  الضغط  صهاريج  اآلالت؛  من  كأجزاء  المضغوط 
الموتورات  و  اآلالت  من  كأجزاء  المضخات  اآلالت؛  من 
والمحركات؛ التوربينات، عدا التي للمركبات البرية؛ عدد 
الفالتر  المضغوط؛  بالهواء  تعمل  التي  األدوات  اآلالت؛ 
كأجزاء من اآلالت أو الموتورات أو المحركات؛ فالتر الهواء 
زة لالمتصاص 

ّ
للموتورات و/أو الضاغطات؛ المحوالت المحف

الغاز  )محوالت  الهيدروكربونية  لألبخرة  الكيميائي 
ط والمحوالت 

َ
ة(؛ أجهزة امتصاص الكربون المنش

َ
المحفز

ط 
َ

المنش الكربون  فالتر  اآلالت؛  من  ،كأجزاء  ة 
َ
المحفز

من  كأجزاء  المضغوط،  الهواء  أنظمة  في  لالستخدام 
فاصالت  اآلالت؛  من  كأجزاء  العالي  الضغط  اآلالت؛فالتر 
األوتوماتيكية؛  المنظفات  اآلالت؛  من  كأجزاء  المكثفات 
مبردات  7؛  الفئة  في  المتضمنة  التبريد،  أجهزة 
الهواء؛  مكثفات  المنافيخ؛  أو  أوالضاغطات  المحركات 
اآلالت؛  من  كأجزاء  الهواء  مزيالت  التكثيف؛  تجهيزات 
أجهزة فصل الزيت كأجزاء من اآلالت، وتتضمن مزيالت 
للضواغط  التجهيزات  الهواء؛  من  الزيت  لفصل  الزيت 
واآلالت؛ التجهيزات لمراجل المحركات؛ الصنابير كأجزاء 

من اآلالت أو المحركات؛

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum 
and air flow, included in class 07; compressors 
(machines), including reciprocating compressors 
and screw compressors; blowers for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
blowing machines; air suction machines; vacuum 
pumps being machines; parts of the aforesaid 
goods (included in class 07), including central 
screw compressor units or central reciprocating 
compressor units; air machines; pneumatic 
transporters; compressed air machines; compressed 
air motors; compressed air pumps; compressed air 
vessels being parts of machines; pressure tanks 
being parts of machines; pumps being parts of 
machines, motors or engines; turbines, other than 
for land vehicles; machine tools; pneumatic tools; 
filters being parts of machines, motors or engines; 
air filters for motors and/or compressors; catalytic 
converters for the adsorption of hydrocarbon 
vapors (gas catalytic converters); activated carbon 
absorbers and catalytic converters, being parts 
of machines; activated carbon filters for use in 
compressed air systems, being parts of machines; 
high pressure filters being parts of machines; 
condensate separators being parts of machines; 
automatic cleaners; cooling devices, included 
in class 07; coolers for motors, compressors or 
blowers; air condensers; condenser installations; 
de-aerators being parts of machines; oil separators 
being parts of machines, including de-oilers for 
separating oil from air; fittings for compressors and 
machines; fittings for engine boilers; taps being 
parts of machines or motors;
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لشحن  الرئيسية  األنظمة  اآلالت؛  من  كأجزاء  السدادات 
الهواء  لتنظيم  التحكم  )أجهزة  المضغوط  الهواء 
المضغوط  الهواء  اآلالت(؛خزانات  من  كأجزاء  المضغوط، 
كأجزاء من اآلالت؛ المنظمات كأجزاء من اآلالت؛ منظمات 
السرعة لآلالت والمحركات؛أجهزة تنظيم الضغط كأجزاء 
وتتضمن  اآلالت،  من  كأجزاء  الصمامات  اآلالت؛  من 
صمامات الضغط؛ صمامات تخفيف الضغط كأجزاء من 
اآلالت؛ الضوابط الهوائية لآلالت والمحركات؛ المحركات، 
الكهربائية،  البرية؛المحركات  للمركبات  التي  عن  عدا 
أوعية  الكهرباء؛  مولدات  البرية؛  للمركبات  التي  عن  عدا 
لآلالت؛  طاوالت  لآلالت؛  حماالت  لآلالت؛  مثبتات  اآلالت؛ 
الوصالت وأحزمة القيادة، عدا عن التي للمركبات البرية؛ 
البرية؛محامل  للمركبات  التي  عن  ،عدا  التروس  صناديق 
كأجزاء  التدوير  كآالت؛محاور  المحاور  وصالت  الكريات؛ 
التدوير؛ دواليب اآلالت؛ محاور دواليب  من اآلالت؛ محاور 
الضاغطات  الفائقة؛  الشواحن  المضخات؛  أغشية  اآلالت؛ 
التلوث  مكافحة  أجهزة  المحركات؛  مراوح  التوربينية؛ 
للمحركات و/أو الضاغطات كأجزاء من اآلالت والمحركات؛ 
المبادالت الحرارية كأجزاء من اآلالت؛ أجزاء جميع البضائع 
المذكورة سابقا، المتضمنة في الفئة 7؛ مستلزمات األمان 
للضاغطات، تحديدا: صمامات األمان وصمامات التنظيم؛ 
صهاريج الهواء المضغوط كأجزاء من الضاغطات واآلالت 
للضاغطات  والتنظيم  التحكم  أجهزة  والمحركات؛ 
والمعدات  األجهزة  الهواء؛  تفريغ  ومضخات  والمنافيخ 
للتحكم باآلالت؛ مستلزمات التنظيم واألمان للضاغطات. 

seals being parts of machines; compressed air 
main charging systems (control devices for the 
regulation of compressed air, being parts of 
machines); compressed air reservoirs being parts 
of machines; regulators being parts of machines; 
speed governors for machines and motors; pressure 
regulators being parts of machines; valves being 
parts of machines, including pressure valves; 
pressure reduction valves being parts of machines; 
pneumatic controls for machines and motors; 
motors, other than motors for land vehicles; 
electric motors, other than for land vehicles; 
generators of electricity; machine housings; 
mounts for machines; stands for machines; tables 
for machines; couplings and driving belts, other 
than for land vehicles; gear boxes, other than for 
land vehicles; ball-bearings; shaft couplings being 
machines; cranks being parts of machines; crank 
shafts; machine wheels; axles for machines; pump 
diaphragms; superchargers; turbo compressors; 
fans for motors; anti-pollution devices for motors 
and/or compressors, being parts of machines and 
motors; heat exchangers being parts of machines; 
parts of all the aforesaid goods, included in class 
07; safety accessories for compressors, namely 
safety valves, regulating valves; compressed air 
reservoirs being parts of compressors, machines 
and motors; control and regulating devices for 
compressors, blowers or vacuum pumps; apparatus 
and devices for machine control; regulating and 
safety accessories for compressors. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 
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 )417(

 Trade Mark No.: 24677العالمة التجارية رقم : 24677 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 
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من اجل : أجهزة التحكم والتنظيم الكهربائية/اإللكترونية 
لضاغطات الهواء والمنافيخ والمضخات الهوائية أو أجهزة 
معالجة الهواء ومعدات معالجة الهواء؛ األجهزة والمعدات 
والتحكم  بالعمليات  للتحكم  الكهربائية/اإللكترونية 
عن  للتحكم  اإللكترونية  و/أو  الكهربائية  األجهزة  باآلالت؛ 
الكهربائية/ التنظيم  أجهزة  الصناعية؛  بالعمليات  بعد 

الهواء،  ومضخات  والمنافيخ  الهواء  لضاغطات  اإللكترونية 
الهواء  لضاغطات  التحكم  أجهزة  9؛  الفئة  في  المتضمنة 
و/أو المنافيخ و/أو مضخات الهواء، المتضمنة في الفئة 9؛ 
أنظمة الشحن الرئيسية للهواء المضغوط كأجهزة تحكم 
لتنظيم الهواء المضغوط، المتضمنة في الفئة 9؛ المكونات 
الفئة  في  المتضمنة  واإللكترونية،  الكهربائية  والوحدات 
و/ اإللكترونية  والوحدات  المكونات  المتكاملة؛  الدارات  9؛ 
األجهزة  9؛  الفئة  في  المتضمنة  البصرية،  اإللكترونية  أو 
أجل  من  تحديدا:  الضعيف،  التيار  لهندسة  والمعدات 
االتصاالت بعيدة المدى والهندسة عالية التردد وهندسة 
لهندسة  والمعدات  األجهزة  التحكم؛  وهندسة  القياس 
والتخزين  والتحويل  التوصيل  أجل  من  تحديدا:  الطاقة، 
التوقيت  ومفاتيح  القياس  أجهزة  والتحكم؛  والتنظيم 
وأجهزة  معدات  األوتوماتيكية؛  والموازين  األوتوماتيكية 
البيانات  اكتساب  معدات  وتتضمن  البيانات  معالجة 
المسجلة  الحاسوب  برامج  البيانات؛  اكتساب  وأجهزة 
الحواسيب  البيانات؛  ذاكرات  و/أو  البيانات  ناقالت  على 
بشكل  أو  كامل  بشكل  منها  تتكون  التي  والتجهيزات 
الطابعات  وتتضمن  الحواسيب  مخرجات  معدات  رئيسي؛ 
والشاشات  الطرفية  والملحقات  والراسمات  والمسجالت 
الحاسوب،  مخرجات  معدات  األخرى؛  العرض  ووحدات 
إلكترونيا،  بها  المتحكم  المستشعر  وحدات  تحديدا: 
المتضمنة في الفئة 9؛ األجهزة والمعدات إلرسال البيانات 
أو  كامل  بشكل  منها  تتكون  التي  التجهيزات  وتتضمن 
المرنة  البيانات، تحديدا: األقراص  بشكل رئيسي؛ ذاكرات 
المغناطيسية  واألشرطة  المغناطيسية  الصلبة  واألقراص 
الحالة  ذات  والذاكرات  المغناطيسية  الفقاعات  وذاكرات 
الصلبة ومشغالت الشرطة وأنظمة أقراص التخزين وأشرطة 
التخزين المرمزة بصريا و/أو ميكانيكيا؛ األجهزة الكهربائية 
واإللكترونية، المتضمنة في الفئة 9؛ الحساسات الكتساب 
أجهزة  9؛  الفئة  في  المتضمنة  الفيزيائية،  الكميات 
قطع  والبيانات؛  والصور  األصوات  ونسخ  وإرسال  تسجيل 

جميع البضائع المذكورة، المتضمنة في الفئة 9. 

In Respect of: Electric and/or electronic control 
and regulating devices for compressors, blowers, 
vacuum pumps, or air treatment apparatus and 
air treatment devices; electric and/or electronic 
apparatus and devices for process control and 
machine control; electric and/or electronic devices 
for the remote control of industrial processes; 
electric and/or electronic regulating devices for 
compressors, blowers and/or vacuum pumps, 
included in class 09; electric and/or electronic 
control devices for compressors, blowers and/or 
vacuum pumps, included in class 09; compressed 
air main charging systems being control devices 
for the regulation of compressed air, included in 
class 09; electric and electronic components and 
units, included in class 09; integrated circuits; 
electronic and/or optoelectronic components 
and units, included in class 09; apparatus and 
instruments for weak-current engineering, 
namely for telecommunications, high-frequency 
engineering, measurement engineering and control 
engineering; apparatus and instruments for power 
engineering, namely for conducting, transforming, 
storing, regulating and control; measuring devices, 
automatic time switches, automatic weighers; 
data processing devices and apparatus, including 
data acquisition equipment and data acquisition 
apparatus; computer programs recorded on data 
carriers and/or in data memories; computers and 
installations consisting entirely or mainly thereof; 
computer output equipment, including printers, 
recorders, plotters, terminals, screens, other visual 
display and feeler units; apparatus and devices for 
data transmission, including installations consisting 
entirely or mainly thereof; data memories, 
namely floppy discs, magnetic hard discs and 
magnetic tapes, magnetic bubble memories, 
solid state memories, tape decks, optically and/or 
mechanically encoded storage discs and storage 
tape systems; electrotechnical and electronic 
apparatus and devices, included in class 09; sensors 
for the acquisition of physical quantities, included 
in class 09; devices for the recording, transmission 
and reproduction of sound, images and data; parts 
of all the aforesaid goods, included in class 09. 



297 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 
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مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة control ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 

 )418(

 Trade Mark No.: 24678العالمة التجارية رقم : 24678 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الكهربائية/ والتنظيم  التحكم  أجهزة   : اجل  من 
والمضخات  والمنافيخ  الهواء  لضاغطات  اإللكترونية 
معالجة  ومعدات  الهواء  معالجة  أجهزة  أو  الهوائية 
الكهربائية/اإللكترونية  والمعدات  األجهزة  الهواء؛ 
للتحكم بالعمليات والتحكم باآلالت؛ األجهزة الكهربائية 
الصناعية؛  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  اإللكترونية  و/أو 
لضاغطات  الكهربائية/اإللكترونية  التنظيم  أجهزة 
الهواء والمنافيخ ومضخات الهواء، المتضمنة في الفئة 
و/أو  المنافيخ  و/أو  الهواء  لضاغطات  التحكم  أجهزة  9؛ 
9؛ أنظمة الشحن  مضخات الهواء، المتضمنة في الفئة 
لتنظيم  تحكم  كأجهزة  المضغوط  للهواء  الرئيسية 
المكونات  9؛  الفئة  في  المتضمنة  المضغوط،  الهواء 
والوحدات الكهربائية واإللكترونية، المتضمنة في الفئة 
اإللكترونية  والوحدات  المكونات  المتكاملة؛  الدارات  9؛ 
9؛  الفئة  في  المتضمنة  البصرية،  اإللكترونية  و/أو 
تحديدا:  الضعيف،  التيار  لهندسة  والمعدات  األجهزة 
من أجل االتصاالت بعيدة المدى والهندسة عالية التردد 
وهندسة القياس وهندسة التحكم؛ األجهزة والمعدات 
والتحويل  التوصيل  أجل  الطاقة، تحديدا: من  لهندسة 
والتخزين والتنظيم والتحكم؛  أجهزة القياس ومفاتيح 

التوقيت األوتوماتيكية والموازين األوتوماتيكية؛

In Respect of: Electric and/or electronic control 
and regulating devices for compressors, blowers, 
vacuum pumps, or air treatment apparatus and 
air treatment devices; electric and/or electronic 
apparatus and devices for process control and 
machine control; electric and/or electronic devices 
for the remote control of industrial processes; 
electric and/or electronic regulating devices for 
compressors, blowers and/or vacuum pumps, 
included in class 09; electric and/or electronic 
control devices for compressors, blowers and/or 
vacuum pumps, included in class 09; compressed 
air main charging systems being control devices 
for the regulation of compressed air, included in 
class 09; electric and electronic components and 
units, included in class 09; integrated circuits; 
electronic and/or optoelectronic components 
and units, included in class 09; apparatus and 
instruments for weak-current engineering, 
namely for telecommunications, high-frequency 
engineering, measurement engineering and control 
engineering; apparatus and instruments for power 
engineering, namely for conducting, transforming, 
storing, regulating and control; measuring devices, 
automatic time switches, automatic weighers; 
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معدات  وتتضمن  البيانات  معالجة  وأجهزة  معدات 
برامج  البيانات؛  اكتساب  وأجهزة  البيانات  اكتساب 
ذاكرات  و/أو  البيانات  ناقالت  على  المسجلة  الحاسوب 
منها  تتكون  التي  والتجهيزات  الحواسيب  البيانات؛ 
مخرجات  معدات  رئيسي؛  بشكل  أو  كامل  بشكل 
والراسمات  والمسجالت  الطابعات  وتتضمن  الحواسيب 
والملحقات الطرفية والشاشات ووحدات العرض األخرى؛ 
معدات مخرجات الحاسوب، تحديدا: وحدات المستشعر 
المتحكم بها إلكترونيا، المتضمنة في الفئة 9؛ األجهزة 
التي  التجهيزات  وتتضمن  البيانات  إلرسال  والمعدات 
ذاكرات  رئيسي؛  بشكل  أو  كامل  بشكل  منها  تتكون 
الصلبة  واألقراص  المرنة  األقراص  تحديدا:  البيانات، 
وذاكرات  المغناطيسية  واألشرطة  المغناطيسية 
الصلبة  الحالة  ذات  والذاكرات  المغناطيسية  الفقاعات 
وأشرطة  التخزين  أقراص  وأنظمة  الشرطة  ومشغالت 
األجهزة  ميكانيكيا؛  و/أو  بصريا  المرمزة  التخزين 
9؛  الفئة  في  المتضمنة  واإللكترونية،  الكهربائية 
المتضمنة  الفيزيائية،  الكميات  الكتساب  الحساسات 
األصوات  ونسخ  وإرسال  تسجيل  أجهزة  9؛  الفئة  في 
المذكورة،  البضائع  جميع  قطع  والبيانات؛  والصور 

المتضمنة في الفئة 9. 

data processing devices and apparatus, including 
data acquisition equipment and data acquisition 
apparatus; computer programs recorded on data 
carriers and/or in data memories; computers and 
installations consisting entirely or mainly thereof; 
computer output equipment, including printers, 
recorders, plotters, terminals, screens, other visual 
display and feeler units; apparatus and devices for 
data transmission, including installations consisting 
entirely or mainly thereof; data memories, 
namely floppy discs, magnetic hard discs and 
magnetic tapes, magnetic bubble memories, 
solid state memories, tape decks, optically and/or 
mechanically encoded storage discs and storage 
tape systems; electrotechnical and electronic 
apparatus and devices, included in class 09; sensors 
for the acquisition of physical quantities, included 
in class 09; devices for the recording, transmission 
and reproduction of sound, images and data; parts 
of all the aforesaid goods, included in class 09. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )419(

 Trade Mark No.: 24679العالمة التجارية رقم : 24679 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 
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الهواء  لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
الفئة7؛  في  الهواء،المتضمنة  وتدفق  والمفرغ  المضغوط 
الترددية  الضاغطات  وتتضمن  )آالت(،  الضاغطات 
والنقل  والتفريغ  الضغط  منافخ  اللولبية؛  والضاغطات 
تفريغ  مضخات  الهواء؛  شفط  آالت  النفخ؛  آالت  للغازات؛ 
)المتضمنة  المذكورة سابقا  البضائع  أجزاء  كآالت؛  الهواء 
اللولبي  المركزي  الضغط  وحدات  وتتضمن   )7 الفئة  في 
أو وحدات الضغط المركزي المتبادل؛ آالت الهواء؛الناقالت 
بالهواء  العاملة  اآلالت  المضغوط؛  بالهواء  العاملة 
المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المحركات  المضغوط؛ 
الهواء  أوعية  المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المضخات 
المضغوط كأجزاء من اآلالت؛ صهاريج الضغط كأجزاء من 
اآلالت؛ المضخات كأجزاء من اآلالت و الموتورات والمحركات؛ 
التوربينات، عدا التي للمركبات البرية؛ عدد اآلالت؛ األدوات 
اآلالت  من  كأجزاء  الفالتر  المضغوط؛  بالهواء  تعمل  التي 
و/ للموتورات  الهواء  فالتر  المحركات؛  أو  الموتورات  أو 

الكيميائي  لالمتصاص  زة 
ّ
المحف المحوالت  الضاغطات؛  أو 

أجهزة  ة(؛ 
َ
المحفز الغاز  )محوالت  الهيدروكربونية  لألبخرة 

ة ،كأجزاء من 
َ
ط والمحوالت المحفز

َ
امتصاص الكربون المنش

ط لالستخدام في أنظمة الهواء 
َ

اآلالت؛ فالتر الكربون المنش
المضغوط، كأجزاء من اآلالت؛فالتر الضغط العالي كأجزاء 
من اآلالت؛ فاصالت المكثفات كأجزاء من اآلالت؛ المنظفات 
7؛  الفئة  في  المتضمنة  التبريد،  أجهزة  األوتوماتيكية؛ 
مكثفات  المنافيخ؛  أو  أوالضاغطات  المحركات  مبردات 
من  كأجزاء  الهواء  مزيالت  التكثيف؛  تجهيزات  الهواء؛ 
وتتضمن  اآلالت،  من  كأجزاء  الزيت  فصل  أجهزة  اآلالت؛ 
التجهيزات  الهواء؛  من  الزيت  لفصل  الزيت  مزيالت 
للضواغط واآلالت؛ التجهيزات لمراجل المحركات؛ الصنابير 
كأجزاء من اآلالت أو المحركات؛ السدادات كأجزاء من اآلالت؛ 
األنظمة الرئيسية لشحن الهواء المضغوط )أجهزة التحكم 
لتنظيم الهواء المضغوط، كأجزاء من اآلالت(؛خزانات الهواء 
المضغوط كأجزاء من اآلالت؛ المنظمات كأجزاء من اآلالت؛ 
منظمات السرعة لآلالت والمحركات؛أجهزة تنظيم الضغط 
كأجزاء من اآلالت؛ الصمامات كأجزاء من اآلالت، وتتضمن 
من  كأجزاء  الضغط  تخفيف  صمامات  الضغط؛  صمامات 
المحركات،  والمحركات؛  لآلالت  الهوائية  الضوابط  اآلالت؛ 
عدا  الكهربائية،  البرية؛المحركات  للمركبات  التي  عن  عدا 

عن التي للمركبات البرية؛ مولدات الكهرباء؛

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum 
and air flow, included in class 07; compressors 
(machines), including reciprocating compressors 
and screw compressors; blowers for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
blowing machines; air suction machines; vacuum 
pumps being machines; parts of the aforesaid 
goods (included in class 07), including central 
screw compressor units or central reciprocating 
compressor units; air machines; pneumatic 
transporters; compressed air machines; compressed 
air motors; compressed air pumps; compressed air 
vessels being parts of machines; pressure tanks 
being parts of machines; pumps being parts of 
machines, motors or engines; turbines, other than 
for land vehicles; machine tools; pneumatic tools; 
filters being parts of machines, motors or engines; 
air filters for motors and/or compressors; catalytic 
converters for the adsorption of hydrocarbon 
vapors (gas catalytic converters); activated carbon 
absorbers and catalytic converters, being parts 
of machines; activated carbon filters for use in 
compressed air systems, being parts of machines; 
high pressure filters being parts of machines; 
condensate separators being parts of machines; 
automatic cleaners; cooling devices, included 
in class 07; coolers for motors, compressors or 
blowers; air condensers; condenser installations; 
de-aerators being parts of machines; oil separators 
being parts of machines, including de-oilers for 
separating oil from air; fittings for compressors and 
machines; fittings for engine boilers; taps being 
parts of machines or motors; seals being parts of 
machines; compressed air main charging systems 
(control devices for the regulation of compressed 
air, being parts of machines); compressed air 
reservoirs being parts of machines; regulators 
being parts of machines; speed governors for 
machines and motors; pressure regulators being 
parts of machines; valves being parts of machines, 
including pressure valves; pressure reduction 
valves being parts of machines; pneumatic controls 
for machines and motors; motors, other than motors 
for land vehicles; electric motors, other than for 
land vehicles; generators of electricity; 
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أوعية اآلالت؛ مثبتات لآلالت؛ حماالت لآلالت؛ طاوالت لآلالت؛ 
البرية؛  للمركبات  التي  القيادة، عدا عن  وأحزمة  الوصالت 
البرية؛محامل  للمركبات  التي  عن  ،عدا  التروس  صناديق 
كأجزاء  التدوير  كآالت؛محاور  المحاور  وصالت  الكريات؛ 
دواليب  محاور  اآلالت؛  دواليب  التدوير؛  محاور  اآلالت؛  من 
الضاغطات  الفائقة؛  الشواحن  المضخات؛  أغشية  اآلالت؛ 
التلوث  مكافحة  أجهزة  المحركات؛  مراوح  التوربينية؛ 
والمحركات؛  اآلالت  الضاغطات كأجزاء من  و/أو  للمحركات 
المبادالت الحرارية كأجزاء من اآلالت؛ أجزاء جميع البضائع 
المذكورة سابقا، المتضمنة في الفئة 7؛ مستلزمات األمان 
للضاغطات، تحديدا: صمامات األمان وصمامات التنظيم؛ 
صهاريج الهواء المضغوط كأجزاء من الضاغطات واآلالت 
للضاغطات  والتنظيم  التحكم  أجهزة  والمحركات؛ 
والمعدات  األجهزة  الهواء؛  تفريغ  ومضخات  والمنافيخ 
للتحكم باآلالت؛ مستلزمات التنظيم واألمان للضاغطات. 

machine housings; mounts for machines; stands 
for machines; tables for machines; couplings and 
driving belts, other than for land vehicles; gear 
boxes, other than for land vehicles; ball-bearings; 
shaft couplings being machines; cranks being parts 
of machines; crank shafts; machine wheels; axles 
for machines; pump diaphragms; superchargers; 
turbo compressors; fans for motors; anti-pollution 
devices for motors and/or compressors, being 
parts of machines and motors; heat exchangers 
being parts of machines; parts of all the aforesaid 
goods, included in class 07; safety accessories 
for compressors, namely safety valves, regulating 
valves; compressed air reservoirs being parts of 
compressors, machines and motors; control and 
regulating devices for compressors, blowers or 
vacuum pumps; apparatus and devices for machine 
control; regulating and safety accessories for 
compressors. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة air utility واألرقام ذات 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

 )420(

 Trade Mark No.: 24680العالمة التجارية رقم : 24680 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

لتوليد  واألجهزة  التجهيزات  تأجير  خدمات   : اجل  من 
الهواء  معالجة  و/أو  إطالق  و/أو  تخزين  و/أ  توصيل  و/أ 

المضغوط وأيضا ضمن مجال اتفاقيات التعاقد. 

In Respect of: Leasing of installations and devices 
for the generation, conduction, storing, release 
and/or treatment of compressed air, also within the 
framework of contracting agreements. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 
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   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة Air Utilityذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 

 )421(

 Trade Mark No.: 24681العالمة التجارية رقم : 24681 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

توفير  خدمات  تحديدا:  المقاوالت،  خدمات   : اجل  من 
الهواء المضغوط لآلخرين من حيث التوزيع / التوصيل. 

In Respect of: Contracting, namely provision 
of compressed air for third parties in terms of a 
distribution/delivery; 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة air utility واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

 )422(

 Trade Mark No.: 24682العالمة التجارية رقم : 24682 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

المضغوط؛  والهواء  الطاقة  توليد  خدمات   : اجل  من 
الخدمات االستشارية لآلخرين في مجال توليد الطاقة أو 
الهواء المضغوط؛ خدمات تنقية الهواء؛ خدمات تلطيف 
واستئجار  تأجير  خدمات  الهواء(؛  )تكييف  الهواء 
أو  بالطاقة  التزويد  أو  توليد  تخدم  التي  التجهيزات 
المقاوالت، تحديدا: خدمات  المضغوط؛ خدمات  بالهواء 

توليد الهواء المضغوط لآلخرين. 

In Respect of: Generation of energy and of 
compressed air; consultancy services for third 
parties in the field of generation of energy or of 
compressed air; air purification; air freshening (air 
conditioning); rental and leasing of installations 
serving the generation or supply of energy or of 
compressed air; contracting, namely the generation 
of compressed air for third parties. 
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 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة air utility واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

 )423(

 Trade Mark No.: 24683العالمة التجارية رقم : 24683 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الهواء  لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
المضغوط والمفرغ وتدفق الهواء، المتضمنة في الفئة7؛ 
الترددية  الضاغطات  وتتضمن  )آالت(،  الضاغطات 
والنقل  والتفريغ  الضغط  منافخ  اللولبية؛  والضاغطات 
للغازات؛ آالت النفخ؛ آالت شفط الهواء؛ مضخات تفريغ 
الهواء كآالت؛ أجزاء البضائع المذكورة سابقا )المتضمنة 
في الفئة 7( وتتضمن وحدات الضغط المركزي اللولبي أو 
وحدات الضغط المركزي المتبادل؛ آالت الهواء؛الناقالت 
بالهواء  العاملة  اآلالت  المضغوط؛  بالهواء  العاملة 
المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المحركات  المضغوط؛ 
الهواء  أوعية  المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المضخات 
كأجزاء  الضغط  صهاريج  اآلالت؛  من  كأجزاء  المضغوط 
الموتورات  و  اآلالت  من  كأجزاء  المضخات  اآلالت؛  من 
والمحركات؛ التوربينات، عدا التي للمركبات البرية؛ عدد 
الفالتر  المضغوط؛  بالهواء  تعمل  التي  األدوات  اآلالت؛ 
فالتر  المحركات؛  أو  الموتورات  أو  اآلالت  من  كأجزاء 
زة 

ّ
المحف المحوالت  الضاغطات؛  و/أو  للموتورات  الهواء 

لالمتصاص الكيميائي لألبخرة الهيدروكربونية )محوالت 
ط 

َ
المنش الكربون  امتصاص  أجهزة  ة(؛ 

َ
المحفز الغاز 

الكربون  فالتر  اآلالت؛  من  ،كأجزاء  ة 
َ
المحفز والمحوالت 

المضغوط،  الهواء  أنظمة  في  لالستخدام  ط 
َ

المنش
كأجزاء من اآلالت؛فالتر الضغط العالي كأجزاء من اآلالت؛ 

فاصالت المكثفات كأجزاء من اآلالت؛

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum 
and air flow, included in class 07; compressors 
(machines), including reciprocating compressors 
and screw compressors; blowers for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
blowing machines; air suction machines; vacuum 
pumps being machines; parts of the aforesaid 
goods (included in class 07), including central 
screw compressor units or central reciprocating 
compressor units; air machines; pneumatic 
transporters; compressed air machines; compressed 
air motors; compressed air pumps; compressed air 
vessels being parts of machines; pressure tanks 
being parts of machines; pumps being parts of 
machines, motors or engines; turbines, other than 
for land vehicles; machine tools; pneumatic tools; 
filters being parts of machines, motors or engines; 
air filters for motors and/or compressors; catalytic 
converters for the adsorption of hydrocarbon vapors 
(gas catalytic converters); activated carbon absorbers 
and catalytic converters, being parts of machines; 
activated carbon filters for use in compressed air 
systems, being parts of machines; high pressure 
filters being parts of machines; condensate separators 
being parts of machines;
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المنظفات األوتوماتيكية؛ أجهزة التبريد، المتضمنة في 
المنافيخ؛  أو  أوالضاغطات  المحركات  مبردات  7؛  الفئة 
الهواء  مزيالت  التكثيف؛  تجهيزات  الهواء؛  مكثفات 
كأجزاء من اآلالت؛ أجهزة فصل الزيت كأجزاء من اآلالت، 
الهواء؛  من  الزيت  لفصل  الزيت  مزيالت  وتتضمن 
لمراجل  التجهيزات  واآلالت؛  للضواغط  التجهيزات 
المحركات؛  أو  اآلالت  من  كأجزاء  الصنابير  المحركات؛ 
لشحن  الرئيسية  األنظمة  اآلالت؛  من  كأجزاء  السدادات 
الهواء  لتنظيم  التحكم  )أجهزة  المضغوط  الهواء 
المضغوط  الهواء  اآلالت(؛خزانات  المضغوط، كأجزاء من 
كأجزاء من اآلالت؛ المنظمات كأجزاء من اآلالت؛ منظمات 
السرعة لآلالت والمحركات؛أجهزة تنظيم الضغط كأجزاء 
وتتضمن  اآلالت،  من  كأجزاء  الصمامات  اآلالت؛  من 
صمامات الضغط؛ صمامات تخفيف الضغط كأجزاء من 
اآلالت؛ الضوابط الهوائية لآلالت والمحركات؛ المحركات، 
الكهربائية،  البرية؛المحركات  للمركبات  التي  عن  عدا 
أوعية  الكهرباء؛  مولدات  البرية؛  للمركبات  التي  عن  عدا 
لآلالت؛  طاوالت  لآلالت؛  حماالت  لآلالت؛  مثبتات  اآلالت؛ 
الوصالت وأحزمة القيادة، عدا عن التي للمركبات البرية؛ 
البرية؛محامل  للمركبات  التي  ،عدا عن  التروس  صناديق 
كأجزاء  التدوير  كآالت؛محاور  المحاور  وصالت  الكريات؛ 
من اآلالت؛ محاور التدوير؛ دواليب اآلالت؛ محاور دواليب 
اآلالت؛ أغشية المضخات؛ الشواحن الفائقة؛ الضاغطات 
التلوث  مكافحة  أجهزة  المحركات؛  مراوح  التوربينية؛ 
للمحركات و/أو الضاغطات كأجزاء من اآلالت والمحركات؛ 
المبادالت الحرارية كأجزاء من اآلالت؛ أجزاء جميع البضائع 
مستلزمات  7؛  الفئة  في  المتضمنة  سابقا،  المذكورة 
وصمامات  األمان  صمامات  تحديدا:  للضاغطات،  األمان 
من  كأجزاء  المضغوط  الهواء  صهاريج  التنظيم؛ 
الضاغطات واآلالت والمحركات؛ أجهزة التحكم والتنظيم 
الهواء؛ األجهزة  والمنافيخ ومضخات تفريغ  للضاغطات 
واألمان  التنظيم  باآلالت؛ مستلزمات  للتحكم  والمعدات 

للضاغطات. 

automatic cleaners; cooling devices, included 
in class 07; coolers for motors, compressors or 
blowers; air condensers; condenser installations; 
de-aerators being parts of machines; oil separators 
being parts of machines, including de-oilers for 
separating oil from air; fittings for compressors and 
machines; fittings for engine boilers; taps being 
parts of machines or motors; seals being parts of 
machines; compressed air main charging systems 
(control devices for the regulation of compressed air, 
being parts of machines); compressed air reservoirs 
being parts of machines; regulators being parts of 
machines; speed governors for machines and motors; 
pressure regulators being parts of machines; valves 
being parts of machines, including pressure valves; 
pressure reduction valves being parts of machines; 
pneumatic controls for machines and motors; 
motors, other than motors for land vehicles; electric 
motors, other than for land vehicles; generators of 
electricity; machine housings; mounts for machines; 
stands for machines; tables for machines; couplings 
and driving belts, other than for land vehicles; gear 
boxes, other than for land vehicles; ball-bearings; 
shaft couplings being machines; cranks being parts 
of machines; crank shafts; machine wheels; axles for 
machines; pump diaphragms; superchargers; turbo 
compressors; fans for motors; anti-pollution devices 
for motors and/or compressors, being parts of 
machines and motors; heat exchangers being parts of 
machines; parts of all the aforesaid goods, included 
in class 07; safety accessories for compressors, 
namely safety valves, regulating valves; compressed 
air reservoirs being parts of compressors, machines 
and motors; control and regulating devices for 
compressors, blowers or vacuum pumps; apparatus 
and devices for machine control; regulating and 
safety accessories for compressors. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )424(

 Trade Mark No.: 24684العالمة التجارية رقم : 24684 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الهواء  لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
المضغوط والخواء والتدفقات الهوائية، المدرجة ضمن 
لضغط  النفخ  آالت  آالت،  بكونها  الضاغطات   ،7 الفئة 
الهواء،  شفط  آالت  النفخ،  آالت  الغازات،  ونقل  وتفريع 
في  )مدرجة  آنفا  المذكورة  البضائع  قطع  اآلالت،  أغطية 
الفئة 7(، بما يتضّمن وحدات الضغط اللولبية المركزية 

أو وحدات الضغط الترددية المركزي . 

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum and 
air flow, included in class 07; compressors being 
machines; blowers for the compression, exhaustion 
and transport of gases; blowing machines; air 
suction machines; machine housings; parts 
of the aforesaid goods (included in class 07), 
including central screw compressor units or central 
reciprocating compressor units. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )425(

 Trade Mark No.: 24685العالمة التجارية رقم : 24685 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

الهواء  لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
المضغوط والخواء والتدفقات الهوائية، المدرجة ضمن 
لضغط  النفخ  آالت  آالت،  بكونها  الضاغطات   ،7 الفئة 
الهواء،  شفط  آالت  النفخ،  آالت  الغازات،  ونقل  وتفريع 
في  )مدرجة  آنفا  المذكورة  البضائع  قطع  اآلالت،  أغطية 
الفئة 7(، بما يتضّمن وحدات الضغط اللولبية المركزية 

أو وحدات الضغط الترددية المركزي . 

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum and 
air flow, included in class 07; compressors being 
machines; blowers for the compression, exhaustion 
and transport of gases; blowing machines; air 
suction machines; machine housings; parts 
of the aforesaid goods (included in class 07), 
including central screw compressor units or central 
reciprocating compressor units. 
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 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )426(

 Trade Mark No.: 24686العالمة التجارية رقم : 24686 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
الهوائية،  والتدفقات  والخواء  المضغوط  الهواء 
آالت،  بكونها  الضاغطات   ،7 الفئة  ضمن  المدرجة 
آالت النفخ لضغط وتفريع ونقل الغازات، آالت النفخ، 
البضائع  قطع  اآلالت،  أغطية  الهواء،  شفط  آالت 
يتضّمن  بما   ،)7 الفئة  في  )مدرجة  آنفا  المذكورة 
وحدات الضغط اللولبية المركزية أو وحدات الضغط 

الترددية المركزي . 

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum and 
air flow, included in class 07; compressors being 
machines; blowers for the compression, exhaustion 
and transport of gases; blowing machines; air 
suction machines; machine housings; parts 
of the aforesaid goods (included in class 07), 
including central screw compressor units or central 
reciprocating compressor units. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )427(

 Trade Mark No.: 24687العالمة التجارية رقم : 24687 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 
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الهواء  لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
في  المتضمنة  الهواء،  وتدفق  والمفرغ  المضغوط 
الضاغطات  وتتضمن  )آالت(،  الضاغطات  الفئة7؛ 
الترددية والضاغطات اللولبية؛ منافخ الضغط والتفريغ 
والنقل للغازات؛ آالت النفخ؛ آالت شفط الهواء؛ مضخات 
سابقا  المذكورة  البضائع  أجزاء  كآالت؛  الهواء  تفريغ 
الضغط  وحدات  وتتضمن   )7 الفئة  في  )المتضمنة 
المتبادل؛  المركزي  الضغط  وحدات  أو  اللولبي  المركزي 
اآلالت  المضغوط؛  بالهواء  العاملة  الهواء؛الناقالت  آالت 
بالهواء  العاملة  المحركات  المضغوط؛  بالهواء  العاملة 
المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المضخات  المضغوط؛ 
صهاريج  اآلالت؛  من  كأجزاء  المضغوط  الهواء  أوعية 
من  كأجزاء  المضخات  اآلالت؛  من  كأجزاء  الضغط 
التي  عدا  التوربينات،  والمحركات؛  الموتورات  و  اآلالت 
للمركبات البرية؛ عدد اآلالت؛ األدوات التي تعمل بالهواء 
أو  الموتورات  أو  اآلالت  من  كأجزاء  الفالتر  المضغوط؛ 
الضاغطات؛  و/أو  للموتورات  الهواء  فالتر  المحركات؛ 
لألبخرة  الكيميائي  لالمتصاص  زة 

ّ
المحف المحوالت 

أجهزة  ة(؛ 
َ
المحفز الغاز  )محوالت  الهيدروكربونية 

ة ،كأجزاء 
َ
ط والمحوالت المحفز

َ
امتصاص الكربون المنش

ط لالستخدام في أنظمة 
َ

من اآلالت؛ فالتر الكربون المنش
الهواء المضغوط، كأجزاء من اآلالت؛فالتر الضغط العالي 
كأجزاء من اآلالت؛ فاصالت المكثفات كأجزاء من اآلالت؛ 
المنظفات األوتوماتيكية؛ أجهزة التبريد، المتضمنة في 
المنافيخ؛  أو  أوالضاغطات  المحركات  مبردات  7؛  الفئة 
الهواء  مزيالت  التكثيف؛  تجهيزات  الهواء؛  مكثفات 
كأجزاء من اآلالت؛ أجهزة فصل الزيت كأجزاء من اآلالت، 
الهواء؛  من  الزيت  لفصل  الزيت  مزيالت  وتتضمن 
لمراجل  التجهيزات  واآلالت؛  للضواغط  التجهيزات 
المحركات؛  أو  اآلالت  من  كأجزاء  الصنابير  المحركات؛ 
الرئيسية لشحن  السدادات كأجزاء من اآلالت؛ األنظمة 
الهواء  لتنظيم  التحكم  )أجهزة  المضغوط  الهواء 
المضغوط، كأجزاء من اآلالت(؛خزانات الهواء المضغوط 
كأجزاء من اآلالت؛ المنظمات كأجزاء من اآلالت؛ منظمات 
السرعة لآلالت والمحركات؛أجهزة تنظيم الضغط كأجزاء 
وتتضمن  اآلالت،  من  كأجزاء  الصمامات  اآلالت؛  من 
صمامات الضغط؛ صمامات تخفيف الضغط كأجزاء من 

اآلالت؛ الضوابط الهوائية لآلالت والمحركات؛ 

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum 
and air flow, included in class 07; compressors 
(machines), including reciprocating compressors 
and screw compressors; blowers for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
blowing machines; air suction machines; vacuum 
pumps being machines; parts of the aforesaid 
goods (included in class 07), including central 
screw compressor units or central reciprocating 
compressor units; air machines; pneumatic 
transporters; compressed air machines; compressed 
air motors; compressed air pumps; compressed air 
vessels being parts of machines; pressure tanks 
being parts of machines; pumps being parts of 
machines, motors or engines; turbines, other than 
for land vehicles; machine tools; pneumatic tools; 
filters being parts of machines, motors or engines; 
air filters for motors and/or compressors; catalytic 
converters for the adsorption of hydrocarbon 
vapors (gas catalytic converters); activated carbon 
absorbers and catalytic converters, being parts 
of machines; activated carbon filters for use in 
compressed air systems, being parts of machines; 
high pressure filters being parts of machines; 
condensate separators being parts of machines; 
automatic cleaners; cooling devices, included 
in class 07; coolers for motors, compressors or 
blowers; air condensers; condenser installations; 
de-aerators being parts of machines; oil separators 
being parts of machines, including de-oilers for 
separating oil from air; fittings for compressors and 
machines; fittings for engine boilers; taps being 
parts of machines or motors; seals being parts of 
machines; compressed air main charging systems 
(control devices for the regulation of compressed 
air, being parts of machines); compressed air 
reservoirs being parts of machines; regulators 
being parts of machines; speed governors for 
machines and motors; pressure regulators being 
parts of machines; valves being parts of machines, 
including pressure valves; pressure reduction 
valves being parts of machines; pneumatic controls 
for machines and motors;
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البرية؛المحركات  للمركبات  التي  عن  عدا  المحركات، 
الكهربائية، عدا عن التي للمركبات البرية؛ مولدات الكهرباء؛ 
أوعية اآلالت؛ مثبتات لآلالت؛ حماالت لآلالت؛ طاوالت لآلالت؛ 
البرية؛  للمركبات  التي  عن  عدا  القيادة،  وأحزمة  الوصالت 
البرية؛محامل  للمركبات  التي  عن  ،عدا  التروس  صناديق 
كأجزاء  التدوير  كآالت؛محاور  المحاور  وصالت  الكريات؛ 
دواليب  محاور  اآلالت؛  دواليب  التدوير؛  محاور  اآلالت؛  من 
الضاغطات  الفائقة؛  الشواحن  المضخات؛  أغشية  اآلالت؛ 
التلوث  مكافحة  أجهزة  المحركات؛  مراوح  التوربينية؛ 
والمحركات؛  اآلالت  من  كأجزاء  الضاغطات  و/أو  للمحركات 
المبادالت الحرارية كأجزاء من اآلالت؛ أجزاء جميع البضائع 
مستلزمات  7؛  الفئة  في  المتضمنة  سابقا،  المذكورة 
وصمامات  األمان  صمامات  تحديدا:  للضاغطات،  األمان 
التنظيم؛ صهاريج الهواء المضغوط كأجزاء من الضاغطات 
للضاغطات  والتنظيم  التحكم  أجهزة  والمحركات؛  واآلالت 
والمعدات  األجهزة  الهواء؛  تفريغ  ومضخات  والمنافيخ 

للتحكم باآلالت؛ مستلزمات التنظيم واألمان للضاغطات. 

motors, other than motors for land vehicles; 
electric motors, other than for land vehicles; 
generators of electricity; machine housings; 
mounts for machines; stands for machines; tables 
for machines; couplings and driving belts, other 
than for land vehicles; gear boxes, other than for 
land vehicles; ball-bearings; shaft couplings being 
machines; cranks being parts of machines; crank 
shafts; machine wheels; axles for machines; pump 
diaphragms; superchargers; turbo compressors; 
fans for motors; anti-pollution devices for motors 
and/or compressors, being parts of machines and 
motors; heat exchangers being parts of machines; 
parts of all the aforesaid goods, included in class 
07; safety accessories for compressors, namely 
safety valves, regulating valves; compressed air 
reservoirs being parts of compressors, machines 
and motors; control and regulating devices for 
compressors, blowers or vacuum pumps; apparatus 
and devices for machine control; regulating and 
safety accessories for compressors. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )428(

 Trade Mark No.: 24688العالمة التجارية رقم : 24688 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 09/04/2014التاريخ : 2014/04/09 

بأجهزة  يتعلق  بما  المباني  تشييد  خدمات   : اجل  من 
وتوزيع  المضغوط  الهواء  مولدات  وتركيب  ومعدات 
خدمات  ؛  المضغوط  الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء 
بالبضائع  واإلهتمام  والتصليح  واإلصالح  التركيب 
بما  التركيب  خدمات  ؛   11 و   9 و   7 الفئة  في  المذكورة 
يتعلق بأجهزة ومعدات وتركيب مولدات الهواء المضغوط 

، توزيغ الهواء المضغوط ومعالجة الهواء المضغوط،

In Respect of: Building construction relating to 
apparatus, devices and installations for compressed 
air generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment; installation; repair, 
maintenance and care of goods mentioned in 
classes 7,9 and 11; installation services relating to 
apparatus , devices and installations for compressed 
air generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment;



308 2014/11/2العـدد الحادي عشر

تركيب  وخدمات  الضاغطات  وإصالح  تركيب  خدمات 
التركيب  ؛ خدمات  المواسير  ، خدمات سباكة  الضاغطات 
بتوليد  يتعلق  فيما  و/أو  أجل  من  اآلالت  وإصالح  وصيانة 
الهواء  وعالج  المضغوط  الهواء  وتوزيع  المضغوط  الهواء 
الهواء  وتجهيزات  الضاغطات  وتنظيف  المضغوط 
أنابيب   ، تحديدًا   ، األنابيب  وتصليح  تركيب  ؛  المضغوط 

الضغط ؛ خدمات تأجير الضاغطات. 

installation and repair of compressors and 
compressor installations; plumbing; installation, 
maintenance and repair of machines for and/or 
in connection with compressed air generation, 
compressed air distribution and compressed air 
treatment; cleaning of compressors and compressed 
air installations; installation and repair of pipes, 
namely of pressure pipes, rental of compressors. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستراسي 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة air utility واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

 )429(

 Trade Mark No.: 24689العالمة التجارية رقم : 24689 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 10/04/2014التاريخ : 2014/04/10 

صموخ  السليولوز،  واثير  السترات  مذيبات   : اجل  من 
وراتينجات طبيعية واصطناعية. 

In Respect of: Solvents for cellulose ethers and 
esters and natural and artificial gums and resins. 

 In the name of: Union Carbide Corporationبأسم : يونيون كاربايد كوربوريشن 

العنوان : 2030 داو سينتر ، ميدالند ، ميشيغان 48674 
، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2030 Dow Center, Midland, Michigan 
48674, United States of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )430(

 Trade Mark No.: 24690العالمة التجارية رقم : 24690 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 10/04/2014التاريخ : 2014/04/10 
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الصناعة  في  المستخدمة  الكيماوية  المواد   : اجل  من 
البالستيكية  والمواد  الراتينجات  التحويلية،  والصناعة 

الغير مصنعة، مذيبات لألغراض الصناعية. 

In Respect of: Chemicals used in industry and 
further manufacturing; unprocessed plastics and 
resins; solvents for industrial purposes. 

 In the name of: Union Carbide Corporationبأسم : يونيون كاربايد كوربوريشن 

العنوان : 2030 داو سينتر ، ميدالند ، ميشيغان 48674 
، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2030 Dow Center, Midland, Michigan 
48674, United States of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )431(

 Trade Mark No.: 24691العالمة التجارية رقم : 24691 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 10/04/2014التاريخ : 2014/04/10 

من اجل : خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ الشؤون 
المالية ؛ الشؤون العقارية 

In Respect of: Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs 

 In the name of: Abu Dhabi National Insurance Companyبأسم : شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 

 Address: P.O. Box 839, Abu Dhabi, United Arab Emiratesالعنوان : ص ب 839, ابو ظبي, االمارات العربية المتحدة 

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

Address for Services:   

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

 )432(

 Trade Mark No.: 24692العالمة التجارية رقم : 24692 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 10/04/2014التاريخ : 2014/04/10 

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

)التوابل( ، البهارات، الثلج 

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

 .In the name of: Signature Snacks L.L.Cبأسم : شركة سيغنتشر سناكس م.م. 

 Address: P.O. Box 474006, Dubai, United Arab Emiratesالعنوان : ص ب 474006, دبي, االمارات العربية المتحدة 

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

Address for Services:   

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

 )433(

 Trade Mark No.: 24693العالمة التجارية رقم : 24693 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 01/04/2014التاريخ : 2014/04/01 

المرئية,  والصوتية  الصوتية  التسجيالت   : اجل  من 
االقراص  مشغالت  المتحركة,  الصوت  مكبرات 
البيانات  محطات  الشخصي,  الستيريو  المضغوطة, 
االذن,  سماعات  الراس,  سماعات  االلكترونية, 
الشخصية,  اللوحية  والكمبيوترات  الكمبيوترات 
مفاتيح  لوحات  الكمبيوتر,  فارة  الكمبيوتر,  فارة  لبادة 
الكمبيوتر, فالشات يو اس بي, االت كاريوكي, هواتف 
السلكية, هواتف, هواتف نقالة, االت حاسبة, مساطر, 
افالم  فوتوغرافي(,  )تصوير  كميرات  كمبيوترات, 
رقمية,  صور  اطر  للزينة,  مغناطيسات  )فوتوغرافية(, 
اقنعة  الغوص,  انابيب  الرياضية,  لاللعاب  واقية  خوذ 
النظارات  العيون,  نظارات  السباحة,  نظارات  السباحة, 

الشمسية, اطر وعلب للنظارات, 

In Respect of: Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses, 
sunglasses, frames and cases therefor;
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الملفات الصوتية و المرئية والمصورة والصوتية المرئية 
المنزلة, برامج الكمبيوتر, لفافات تخزين العاب الفيديو, 
البرامج  للكمبيوترات,  الفيديو, جويستيك  العاب  برامج 
العاب  واجهزة  الذاكرة  كروت  النقالة,  لالجهزة  المنزلة 
الشخصية,  االلكترونية  لالجهزة  حقائب  الفيديو, 
وخصوصا للهواتف النقالة ولالبتوب ولالجهزة اللوحية 
وللكميرات الرقمية ولمشغالت االلعاب الرقمية ولقارءات 
وعلب  اغطية  الواقية,  االردان  االلكترونية,  الكتب 
للهواتف النقالة ولالبتوب ولالجهزة اللوحية وللكميرات 
الكتب  ولقارءات  الرقمية  االلعاب  ولمشغالت  الرقمية 

االلكترونية, لوحات واشرطة وحلى للهواتف النقالة 

downloadable audio, video, audiovisual and 
image files; computer software, video game 
cartridges, video game software, computer 
joystick, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game machines; 
bags for personal electronic devices, namely cell 
phones, laptops, tablet computers, digital cameras, 
digital audio players and electronic book readers, 
protective sleeves, covers and cases for cell 
phones, laptops, tablet computers, digital cameras, 
digital audio players and electronic book readers, 
cell phone face plates, straps and charms 

انك., ديالوير  : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن,  بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 
30318, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )434(

 Trade Mark No.: 24694العالمة التجارية رقم : 24694 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 10/04/2014التاريخ : 2014/04/10 

برامج  توفير  فيها  بما  الترفيهية,  الخدمات   : اجل  من 
واالنترنت  والستاليت  التلفاز  عبر  ترفيهية  ومحتويات 
والشبكات الالسلكية وشبكات االتصال االخرى االلكترونية, 
مواقع  توفير  المنزلة,  غير  المباشرة  المنشورات  توفير 
الكترونية ذات محتوى صوتي وصوتي مرئي والمعلومات 
الترفيهية وااللعاب المباشرة, توفير الموسيقى المباشرة 
تقديم  المنزلة,  غير  المباشرة  االلعاب  توفير  المنزلة,  غير 
المتنزهات,  في  التسلية  خدمات  حية,  ترفيهية  برامج 

انتاج االفالم, انتاج المحتويات الترفيهية الرقمية 

In Respect of: Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, 
presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, 
television and digital entertainment content 
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انك., ديالوير  : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن,  بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 
30318, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )435(

 Trade Mark No.: 24695العالمة التجارية رقم : 24695 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/04/2014التاريخ : 2014/04/10 

امراض  لعالج  الصيدالنية  المستحضرات   : اجل  من 
الصيدالنية  المستحضرات  باستثناء  التنفسي,  الجهاز 

لعالج السرطان 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
the treatment of respiratory diseases, excluding 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   

 )436(

 Trade Mark No.: 24696العالمة التجارية رقم : 24696 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/04/2014التاريخ : 2014/04/10 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 
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العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   

)437(

 Trade Mark No.: 24697العالمة التجارية رقم : 24697 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 10/04/2014التاريخ : 2014/04/10 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية 
والمستحضرات  الدقيق   ، والساغو  والتابيوكاو  واالرز 
والحلويات  والفطائر  والخبز  الحبوب  من  المصنوعة 
االسود  والعسل  النحل  عسل   ، المثلجة  الحلويات   ،
الخل   ، والخردل  الملح   ، الخبيز  ومسحوق  والخميرة 

والصلصات ) التوابل ( ، البهارات ، الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, coffee, 
synthetic, rice and Altabaocau and sago, flour and 
preparations made from cereals, breads, pies and 
pastries, chilled desserts, honey, molasses, yeast, 
baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice . 

 In the name of: sharekat maser romanh alhadethiبأسم : شركة معاصر رمانة الحديثة 

 Address: Romanh- jeninالعنوان : رمانة – جنين 

 Address for Services:   Romanh- jeninعنوان التبليغ : رمانة – جنين 

 )438(

 Trade Mark No.: 24698العالمة التجارية رقم : 24698 

 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 10/04/2014التاريخ : 2014/04/10 

الدواجن  الدواجن  ولحوم  واالسماك  اللحوم   : اجل  من 
محفوظة  وخضروات  فواكه   ، اللحم  خالصات   ، والصيد 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات   ) جيلي   ( هالم   ، ومجففة 
الزيوت   ، الحليب  ومنتجات  والحليب  البيض   ، بالسكر 

والهون الصالحة لالكل . 

In Respect of: Meat, fish and poultry meat, poultry, 
fishing, meat extracts, fruit and vegetables, dried 
and preserved, jelly (jelly) and jams and fruit 
cooked with sugar, eggs, milk and milk products, 
oils and edible Huns. 

 In the name of: sharekat maser romanh alhadethiبأسم : شركة معاصر رمانة الحديثة 

 Address: Romanh- jeninالعنوان : رمانة – جنين 

 Address for Services:   Romanh- jeninعنوان التبليغ : رمانة – جنين 

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

 )439(

 Trade Mark No.: 24699العالمة التجارية رقم : 24699 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 13/04/2014التاريخ : 2014/04/13 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: sharekat garawan leltijara waltasderبأسم : شركة جروان للتجارة والتصدير 

 Address: nablus_dwar al hossen tel :092342565العنوان : نابلس_دوار الحسين ت 092342565 

 Address for Services:   nablus_dwar al hossen telعنوان التبليغ : نابلس_دوار الحسين ت 092342565 
:092342565 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة style ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 
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 )440(

 Trade Mark No.: 24701العالمة التجارية رقم : 24701 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 13/04/2014التاريخ : 2014/04/13 

من اجل : اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ، خالصات 
هالم  .مطهوة.  ومجففه  محفوظة  وخضروات  .فواكه  اللحم 
الحليب  .البيض  بالسكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جلي( 

ومنتجات الحليب . الزيوت والدهن الصالحة لالكل 

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 

 In the name of: al-ahed co.-hebron - wadi al-hariyahبأسم : شركة العهد - الخليل - واد الهرية 

 Address: waidi al-hariyah - hebron - tele : 02:02-2230678العنوان : الخليل - واد الهريسة - تلفون : 2230678-02 

-02  : تلفون   - الهريسة  واد   - الخليل   : التبليغ  عنوان 
 2230678

Address for Services:   waidi al-hariyah - hebron - 
tele : 02:02-2230678 

 )441(

 Trade Mark No.: 24702العالمة التجارية رقم : 24702 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 13/04/2014التاريخ : 2014/04/13 

من اجل : إدارة األعمال، والوظائف المكتبية، دعاية وإعالن، 
وكاالت الدعاية واالعالن، نشر مواد الدعاية واالعالن، تأجير 
لصق  االعمال،  ادراة  في  المساعدة  االعالنية،  المساحات 
االعالنات، استشارات االعمال المهنية، المعلومات واالخبار 
ادارة  في  استشارات  االعمال،  عن  التحريات  االعمال،  عن 
استشارات  االعمال،  ادارة  في  المساعدة  االعمال،  وتنظيم 
االعمال، استشارات تنظيم االعمال، ابحاث االعمال، االدارة 

التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة باخرين، 

In Respect of: Business administration, office 
functions, Advertising, Advertising agencies, 
Advertising matter (Dissemination of-), 
Advertising space (Rental of-), assistance (Business 
management), Bill-posting, Business consultancy, 
Business information, Business inquiries, Business 
management and organization consultancy, Business 
management assistance, Business management 
consultancy, Business organization consultancy, 
Business research, Commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others,



316 2014/11/2العـدد الحادي عشر

المساعدة في ادارة االعمال التجارية او الصناعية، عرض 
بالتجزئة،  بيعها  لغايات  االتصال  وسائل  على  السلع 
الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تجميع 
استشارات االعمال المهنية، عرض السلع، االعالن بالبريد 
العينات،  توزيع  واالعالن،  الدعاية  مواد  نشر  المباشر، 
تجارية  لغايات  المعرض  تنظيم  التوظيف،  وكاالت 
ترويجية،  لغايات  االزياء  عروض  تنظيم  دعائية،  او 
خدمات النصح في ادارة االعمال، استشارات ادارة شؤون 
اعداد  خدمات  التسويق،  ابحاث  التسويق،  الموظفين، 
تنظيم  المبيعات،  ترويج  او  واالعالن  الدعاية  نماذج 
والمعدات  االالت  لالخرين،تاجير  الصحف  في  االشتراك 
شبكات  على  المباشرة  والدعاية  االعالن  المكتبية، 
المعارض  االراء، تنظيم  الكمبيوتر، االستفتاء واستطالع 
التجارية  المعارض  تنظيم  اعالنية،  او  تجارية  لغايات 
الخارجي،  واالعالن  الدعاية  اعالنية،  او  تجارية  لغايات 
وسائل  على  السلع  عرض  الصور،  نسخ  االفراد،  توظيف 
االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، العالقات العامة، نشر 
وكاالت  واالعالن،  الدعاية  واالعالن،  الدعاية  نصوص 
تأجير  واالعالن،  الدعاية  اعمدة  واالعالن،اعداد  الدعاية 
واالعالن،  الدعاة  نصوص  نشر  واالعالن،  الدعاية  مواد 
كتابة نصوص الدعاية واالعالن، المعالجة االدارية لطلبات 
الشراء، االعالن بالراديو، االعالن بالراديو، توظيف االفراد، 
المساحات االعالنية، تأجير  االعمال، تأجير  خدمات نقل 
االت  تأجير  االتصال،  وسائل  في  واالعالن  للدعاية  وقت 
تأجير  المكتبية،  والمعدات  االالت  تأجير  الصور،  نسخ 
مواد الدعاية واالعالن، استنساخ الوثائق، ابحاث االعمال، 
عرض سلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، 
تجميع  العينات،  توزيع  )لالخرين(،  المبيعات  ترويج 
لالخرين،  في  االشتراك  تنظيم  االحصائية،  البيانات 
تنظيم  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تنظيم 
المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم االشتراك 
عبر  التسويق  خدمات  لالخرين،  االتصاالت  بخدمات 
الهاتف، الدعاية واالعالن عبر التلفزيون، الدعاية واالعالن 
تنظيم  واالعالن،  الدعاية  نصوص  كتابة  التلفزيون،  عبر 
تحديث  اعالنية،  او  تجارية  لغايات  التجارية  المعارض 

مواد الدعاية واالعالن، كتابة نصوص الدعاية واالعالن. 

Commercial or industrial management assistance, 
Communication media (Presentation of goods on), 
for retail purposes, Compilation of information into 
computer databases, Consultancy (Professional 
business), Demonstration of goods, Direct mail 
advertising, Demonstration of advertising matter, 
Distribution of samples, Employment agencies, 
Exhibitions (Organization of) for commercial or 
advertising purposes, Fashion shows for promotional 
purposes (Organization of), Management (Advisory 
services for business), Management consultancy 
(Personnel), Marketing, Marketing research, 
Modeling for advertising or sales promotion, 
Newspaper subscriptions (Arranging) for others, 
Office machines and equipment rental, On-line 
advertising on a computer network, Opinion 
polling, Organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes, Organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes, 
Outdoor advertising, Personnel recruitment, 
Photocopying services, Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, Public 
relations, Publication of publicity texts, publicity, 
publicity agencies, publicity columns preparation, 
publicity material rental, publicity texts (publication 
of), publicity texts (Writing of), purchase orders 
(Administrative processing of), Radio advertising, 
Radio commercials, Recruitment (Personnel), 
Relocation services for businesses, Rental of 
advertising space, Rental of advertising time on 
communication media, Rental of photocopying 
machines, Rental (Office machines and equipment), 
Rental (publicity material), Reproduction 
(Document), Research (Business), Retail purposes 
(Presentation of goods on communication 
media, for), Sales promotion for others, Samples 
(Distribution of ), Statistics (Compilation of), 
Subscriptions (Arranging) to telecommunication 
services for others, Subscriptions (Arranging 
newspaper) for others, Systemization of information 
into computer databases, Telecommunication 
services (Arranging subscriptions to) for others, 
Telemarketing services, Television advertising, 
Television commercials, Texts (Writing of 
publicity), Trade fairs (Organization of) for 
commercial or advertising purposes, Updating of 
advertising material, Writing of publicity texts. 

 In the name of: Sharekat AL IJARA ALبأسم : شركة اإلجارة الفلسطينية المساهمة الخصوصية. 
FALSTINEA Mosahemah ghososyah. 
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 Address: Ramallah –AL Masyoon – Emaret padecoالعنوان : رام الله / الماصيون / عمارة باديكو / فلسطين. 
–Palestine. 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات ذات 

 )442(

 Trade Mark No.: 24703العالمة التجارية رقم : 24703 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 13/04/2014التاريخ : 2014/04/13 

من اجل : الشؤون التمويلية ، الشؤون المالية ، والشؤون 
العقارية، التأجير التمويلي. 

In Respect of: financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs, leasing . 

المساهمة  الفلسطينية  اإلجارة  شركة   : بأسم 
الخصوصية. 

In the name of: Sharekat AL IJARA AL 
FALSTINEA Mosahemah ghososyah. 

 Address: Ramallah –AL Masyoon – Emaret padecoالعنوان : رام الله / الماصيون / عمارة باديكو / فلسطين. 
–Palestine. 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات ذات 

 )443(

 Trade Mark No.: 24704العالمة التجارية رقم : 24704 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 14/04/2014التاريخ : 2014/04/14 
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 In Respect of: brush-making materialsمن اجل : الفراشي - المواد التي تستعمل في صناعة الفراشي 

 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abu Munsharبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 

 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل طريق دورا خلة مناع 

 Address for Services:   Al Khalilعنوان التبليغ : الخليل طريق دورا خلة مناع 

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

 )444(

 Trade Mark No.: 24706العالمة التجارية رقم : 24706 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 14/04/2014التاريخ : 2014/04/14 

من اجل : اجهزة لالنارة و التدفئة و توليد البخار و الطهو 
و التبريد و التجفيف و التهوية و امداد المياه و االغراض 

الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying,ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

 In the name of: canakilar seramik sanayi ve ticaretبأسم : جاناكجيالر سيراميك الصناعة والتجارة ا.ش 
anonym sirketi 

العنوان : استاسيون – يني محله زقاق رقم 2 كوكجباي 
– زونجلداج / تركيا 

Address: istasyon mah – yeni mah – sok no.2 
gokecbey zonguldak / 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله -االرسال - عمارة النبالي و الفارس ط4 

 )445(

 Trade Mark No.: 24707العالمة التجارية رقم : 24707 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 14/04/2014التاريخ : 2014/04/14 
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من اجل : حنفيات خلط لمواسير الماء-حنفيات صنابير 
صطمات  سدادات  صنابير  الماء-حنفيات  لمواسير 

للمواسير-معدات للحمام 

In Respect of: ( Mixer taps for water pipes, Taps 
cocks, spigots faucets (Am.) for pipes)-Fittings 
,Bath- Pipe line cocks , spigotsX 

 In the name of: Osama lotfee Ibrahem ladaduehبأسم : أسامه لطفي ابراهيم لدادوه 

 Address: Ramalla Share` Almasaefالعنوان : رام الله شارع المصايف / ج 0599213010 

 Address for Services:   Ramalla Share` Almasaefعنوان التبليغ : رام الله شارع المصايف / ج 0599213010 

 )446(

 Trade Mark No.: 24709العالمة التجارية رقم : 24709 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 14/04/2014التاريخ : 2014/04/14 

 In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت 

 In the name of: sharekat ramsat lel ielamبأسم : شركة رام سات لالعالم م خ م 

العنوان : رام الله- شارع المعاهد- عمارة الرويال- الطابق 
الخامس 

Address: Ramallah- sharei maehed –emiarat royal 
– 5th Floor 

عنوان التبليغ : رام الله –شارع المعاهد – عمارة الرويال 
ط 5 – جوال - 0597154579 

Address for Services:   

 )447(

 Trade Mark No.: 24710العالمة التجارية رقم : 24710 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 14/04/2014التاريخ : 2014/04/14 
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من اجل : ادارة المؤتمرات و الندوات,عقد دورات تدريبية 
دون اصدار شهادات 

In Respect of: Conference management, 
Symposiums management, holding training 
courses without issuance certificate 

 .In the name of: ARIJ for Media workshops LLCبأسم : شركة أريج للدورات اإلعالمية ذ.م.م 

 \ الثاني  الطابق   \ الثقافة  الشميساني\ شارع   : العنوان 
رقم البناء 12/ االردن 

Address: : Shmeisani, thaqafa Street 2floor, 
Bulding No. 12,Jordan 

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

Address for Services:   

 )448(

 Trade Mark No.: 24712العالمة التجارية رقم : 24712 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 14/04/2014التاريخ : 2014/04/14 

 .In Respect of: Feminine sanitary protection productsمن اجل : منتجات الحماية الصحية النسائية. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

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 
74,رام الله 

Address for Services:   

 )449(

 Trade Mark No.: 24713العالمة التجارية رقم : 24713 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/04/2014التاريخ : 2014/04/14 
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 In Respect of: Coffeeمن اجل : البن 

 In the name of: SHAREKAT SHALHUOBبأسم : شركة شلهوب الصناعية التجارية 
ALSENA›EHA AL TEJAREHA 

 Address: NABLUS - ALMANTEQA ALالعنوان : نابلس - المنطقه الصناعية - ت : 0599672441 
SENA›EHA - TEL:05999672441 

 : ت   - الصناعية  المنطقه   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0599672441

Address for Services:   NABLUS - ALMANTEQA 
AL SENA›EHA - TEL:05999672441 

 )450(

 Trade Mark No.: 24715العالمة التجارية رقم : 24715 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 15/04/2014التاريخ : 2014/04/15 

من اجل : التبغ , السجائر والسيجار , ادوات المدخنين 
والكبريت 

In Respect of: Tobacco, cigarettes and cigars, 
smokers’ articles and matches 

 In the name of: Jerusalem Cigarette Co. PLCبأسم : شركة سجائر القدس المساهمة العامة 

العيزرية,   ,91194 القدس   19594 ب:  ص   : العنوان 
الضفة الغربية 

Address: P.O. Box: 19594 Jerusalem 91194, 
Aizariyeh, The West Bank 

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

 )451(

 Trade Mark No.: 24716العالمة التجارية رقم : 24716 

 In Class: 42في الصنف : 42 
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 Date: 15/04/2014التاريخ : 2014/04/15 

واالبحاث  والتكنولوجية  العلمية  الخدمات   : اجل  من 
التحليل  ، خدمات  الخدمات  المتعلقة بتلك  والتصاميم 
الكمبيوتر  اجزاء  وتطوير  تصميم   ، الصناعية  واالبحاث 

وبرامجه التشغيلية 

In Respect of: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software 

 In the name of: Sharikat Al Mustashar Lil Handasahبأسم : شركة المستشار للهندسة 

 Address: P.O. Box 926963 Amman – 11190, Jordanالعنوان : ص ب 926963 عمان – 11190, االردن 

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

Address for Services:   

 )452(

 Trade Mark No.: 24717العالمة التجارية رقم : 24717 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 15/04/2014التاريخ : 2014/04/15 

المحاضرات  تنظيم  والتعليم,  التدريب   : اجل  من 
االستشارية  الخدمات  التعليمية,  للغايات  والندوات 

المتعلقة بالتعليم, االكاديميات )للتربية والتعليم( 

In Respect of: Provision of training and education; 
organization of lectures and seminars for 
educational purposes; Advisory services relating to 
education; Academies [education] 

 In the name of: ASOCIACION AMBILAMPبأسم : اسوسياسيون امبيالمب 

ايه-دي,   3  ,94 كومبوستيال  دي  سانتياغو   : العنوان 
28035 مدريد, اسبانيا 

Address: Santiago de Compostela 94, 3? A-D, 
28035 MADRID, Spain 

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

Address for Services:   

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



323 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )453(

 Trade Mark No.: 24718العالمة التجارية رقم : 24718 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 15/04/2014التاريخ : 2014/04/15 

من اجل : المحاقن للغايات الطبية, بما فيها, الحاقنات 
االوتوماتيكية والسرينجات الصيدالنية 

In Respect of: Injection devices for medical 
purposes, namely, auto injectors and syringes for 
pharmaceuticals 

)تشوغاي  كايشا  كابوشيكي  سياكو  تشوغاي   : بأسم 
فارماكيوتيكال كو., ال تي دي.( 

In the name of: CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 
KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.) 

 Address: 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPANالعنوان : 5-1, اوكيما -5تشومي, كيتا-كو, طوكيو, اليابان 

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

Address for Services:   

 )454(

 Trade Mark No.: 24719العالمة التجارية رقم : 24719 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 15/04/2014التاريخ : 2014/04/15 

الثياب  المدبوغة وتقليدها, صناديق  الجلود   : من اجل 
حقائب  السفر,  حقائب  اليد,  حقائب  السفر,  وحقائب 
محافظ  الجيب,  محافظ  النقود,  محافظ  مدرسية, 
للبطاقات, علب لالقالم, حقائب صغيرة للوثائق واالوراق, 
الشماسي  المظالت,  مدرسية,  وحقائب  الظهر  حقائب 

وعصي المشي, السياط واطقم الخيل والسروج 

In Respect of: Goods of leather and imitation 
leather, trunks and suitcases, handbags, traveling 
bags, school bags, purses, wallets, card holders, 
boxes for pens, attaché cases, rucksacks and school 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery 

 In the name of: Thierry SEBAGHبأسم : تيري سيباغ 

 ,Address: 75ter, avenue de Wagram, 75017 Parisالعنوان : 75تير, افنيو دي واغرام, 75017 باريس, فرنسا 
France 
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 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنوان التبليغ
 Al-Beereh

Address for Services:   

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

 )455(

 Trade Mark No.: 24720العالمة التجارية رقم : 24720 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 15/04/2014التاريخ : 2014/04/15 

من اجل : المالبس, المالبس الداخلية, المالبس الرياضية 
االحزمة,  للسواقة,  المستخدمة  المالبس  تلك  غير 

القفازات, البسة القدم, اغطية الرأس 

In Respect of: Clothing, underwear, sportswear 
other than for driving, belts, gloves, footwear, 
headgear 

 In the name of: Thierry SEBAGHبأسم : تيري سيباغ 

 ,Address: 75ter, avenue de Wagram, 75017 Parisالعنوان : 75تير, افنيو دي واغرام, 75017 باريس, فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

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

 )456(

 Trade Mark No.: 24721العالمة التجارية رقم : 24721 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 15/04/2014التاريخ : 2014/04/15 
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من اجل : التسجيالت الصوتية والصوتية المرئية, مكبرات 
الصوت المتحركة, مشغالت االقراص المضغوطة, الستيريو 
الشخصي, محطات البيانات االلكترونية, سماعات الراس, 
اللوحية  والكمبيوترات  الكمبيوترات  االذن,  سماعات 
لوحات  الكمبيوتر,  فارة  الكمبيوتر,  فارة  لبادة  الشخصية, 
كاريوكي,  االت  بي,  اس  يو  فالشات  الكمبيوتر,  مفاتيح 
حاسبة,  االت  نقالة,  هواتف  هواتف,  السلكية,  هواتف 
افالم  مساطر, كمبيوترات, كميرات )تصوير فوتوغرافي(, 
للزينة, اطر صور رقمية, خوذ  )فوتوغرافية(, مغناطيسات 
واقية لاللعاب الرياضية, انابيب الغوص, اقنعة السباحة, 
نظارات السباحة, نظارات العيون, النظارات الشمسية, اطر 
والمصورة  المرئية  و  الصوتية  الملفات  للنظارات,  وعلب 
لفافات  الكمبيوتر,  برامج  المنزلة,  المرئية  والصوتية 
الفيديو, جويستيك  العاب  برامج  الفيديو,  العاب  تخزين 
للكمبيوترات, البرامج المنزلة لالجهزة النقالة, كروت الذاكرة 
االلكترونية  لالجهزة  حقائب  الفيديو,  العاب  واجهزة 
الشخصية, وخصوصا للهواتف النقالة ولالبتوب ولالجهزة 
الرقمية  االلعاب  ولمشغالت  الرقمية  وللكميرات  اللوحية 
ولقارءات الكتب االلكترونية, االردان الواقية, اغطية وعلب 
وللكميرات  اللوحية  ولالجهزة  ولالبتوب  النقالة  للهواتف 
الكتب  ولقارءات  الرقمية  االلعاب  ولمشغالت  الرقمية 

االلكترونية, لوحات واشرطة وحلى للهواتف النقالة 

In Respect of: Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel tubes, 
swim masks, swim goggles; eyeglasses, sunglasses, 
frames and cases therefor; downloadable audio, 
video, audiovisual and image files; computer 
software, video game cartridges, video game 
software, computer joystick, downloadable 
software for mobile devices, memory cards for 
video game machines; bags for personal electronic 
devices, namely cell phones, laptops, tablet 
computers, digital cameras, digital audio players 
and electronic book readers, protective sleeves, 
covers and cases for cell phones, laptops, tablet 
computers, digital cameras, digital audio players 
and electronic book readers, cell phone face plates, 
straps and charms 

انك., ديالوير  : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن,  بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 
30318, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )457(

 Trade Mark No.: 24722العالمة التجارية رقم : 24722 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 15/04/2014التاريخ : 2014/04/15 
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برامج  توفير  فيها  بما  الترفيهية,  الخدمات   : اجل  من 
واالنترنت  والستاليت  التلفاز  عبر  ترفيهية  ومحتويات 
االخرى  االتصال  وشبكات  الالسلكية  والشبكات 
المنزلة,  غير  المباشرة  المنشورات  توفير  االلكترونية, 
وصوتي  صوتي  محتوى  ذات  الكترونية  مواقع  توفير 
مرئي والمعلومات الترفيهية وااللعاب المباشرة, توفير 
الموسيقى المباشرة غير المنزلة, توفير االلعاب المباشرة 
خدمات  حية,  ترفيهية  برامج  تقديم  المنزلة,  غير 
التسلية في المتنزهات, انتاج االفالم, انتاج المحتويات 

الترفيهية الرقمية 

In Respect of: Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, 
presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, 
television and digital entertainment content 

انك., ديالوير  : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن,  بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 
30318, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )458(

 Trade Mark No.: 24723العالمة التجارية رقم : 24723 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 15/04/2014التاريخ : 2014/04/15 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم واغطية الرأس 

 In the name of: Sharikit new step shoses leltejarahبأسم : شركة نيوستيب شوز للتجارة والتوزيع م.خ 
waltwzee L.T.D 

 Address: Alquds - Al Ramالعنوان : القدس - الرام 

 Address for Services:   Alquds - Al Ramعنوان التبليغ : القدس - الرام 
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 )459(

 Trade Mark No.: 24724العالمة التجارية رقم : 24724 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 15/04/2014التاريخ : 2014/04/15 

اإلذاعة  وأنشطة  واإلعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
والتلفزيون ووكاالت األنباء ومستلزماتها 

In Respect of: Advertising services and activities of 
radio, television and news agencies and accessories 

واإلعالن  والدعاية  الفني  لإلنتاج  تذكار  شركة   : بأسم 
م.خ.م 

In the name of: sharekat tethkar lelentag elfanni wa 
eddea›aya wa ele›lan 

 Address: Ramallah- dowwar essa›ah- emaret borgالعنوان : رام الله- دوار الساعة- عمارة برج الساعة- ط6 
essa›ah-tabeq 6 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله- دوار الساعة- عمارة برج الساعة- ط5 

 )460(

 Trade Mark No.: 24725العالمة التجارية رقم : 24725 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 16/04/2014التاريخ : 2014/04/16 

من اجل : زيوت , مربيات وفواكه مطبوخة بالسكر , فواكه 
مجففه , زيوت معدة لالكل 

In Respect of: oils . jams . dried . fruits ,edible oil 

 In the name of: Shareket Tayyebat Al Emarat Lel Tasweeqبأسم : شركة طيبات االمارات للتسويق 

 Address: Em Al Sharayet – Ramallah – Palestineالعنوان : ام الشرايط – رام الله فلسطين 

 Address for Services:   Em Al Sharayet – Ramallahعنوان التبليغ : ام الشرايط – رام الله فلسطين 
– Palestine 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )461(

 Trade Mark No.: 24726العالمة التجارية رقم : 24726 

 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 16/04/2014التاريخ : 2014/04/16 

 In Respect of: grain . fruit and vegetablesمن اجل : الحبوب خضار وفواكه 

 In the name of: Shareket Tayyebat Al Emarat Lelبأسم : شركة طيبات االمارات للتسويق 
Tasweeq 

 Address: Em Al Sharayet – Ramallah – Palestineالعنوان : ام الشرايط – رام الله فلسطين 

 Address for Services:   Em Al Sharayet – Ramallahعنوان التبليغ : ام الشرايط – رام الله فلسطين 
– Palestine 

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

 )462(

 Trade Mark No.: 24727العالمة التجارية رقم : 24727 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 16/04/2014التاريخ : 2014/04/16 

من اجل : زعتر . وتوابل , قهوة , عسل , بهارات , دبس 
, السكر , كاكاو 

In Respect of: thyme , and oregano . coffee , honey 
, spices , treacle , cocoa 
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 In the name of: Shareket Tayyebat Al Emarat Lelبأسم : شركة طيبات االمارات للتسويق 
Tasweeq 

 Address: Em Al Sharayet – Ramallah – Palestineالعنوان : ام الشرايط – رام الله فلسطين 

 Address for Services:   Em Al Sharayet – Ramallahعنوان التبليغ : ام الشرايط – رام الله فلسطين 
– Palestine 

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

 )463(

 Trade Mark No.: 24728العالمة التجارية رقم : 24728 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 16/04/2014التاريخ : 2014/04/16 

وجبات  الشوكالتة،  كريمات  شوكوالتة،   : اجل  من 
مغطاة بالشوكالتة، بسكويت، بسكويت معبأ بالكريمة، 
بسكويت مغطى بالشوكالتة ، شوكوالتة بحليِب الكاكاو. 

In Respect of: Chocolates, chocolate creams, 
chocolate covered snacks, biscuits, cream-filled 
biscuits, and chocolate covered biscuits, chocolates 
with cocoa milk. 

تيجاريت  في  سانايي  جيدا  سيكوالتة  سولن   : بأسم 
انونيوم شيركيتي 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

نولو   83412 بولجيسي  سانايي  اورجنايز   .4  : العنوان 
كاد. ان او:4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

Address: 4.Organize Sanayi Bolgesi 83412 Nolu 
Cad. No:4 Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey 

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

Address for Services:   

 )464(

 Trade Mark No.: 24729العالمة التجارية رقم : 24729 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 17/04/2014التاريخ : 2014/04/17 

 In Respect of: biscuits candies sweetsمن اجل : بسكويت حلويات سكاكر 

والتموينية  الغذائية  للمواد  سكاي  بلو  شركة   : بأسم 
وتجارتها 

In the name of: sharikat bluesky lilmawad 
aghzaeyeh waltamweneyeh wategaratoha 

 Address: alkhalilالعنوان : الخليل ام الدالية ت 2233075 

 Address for Services:   alkhalilعنوان التبليغ : الخليل ام الدالية ت 2233075 

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

 )465(

 Trade Mark No.: 24730العالمة التجارية رقم : 24730 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 17/04/2014التاريخ : 2014/04/17 

 In Respect of: biscuits candies sweetsمن اجل : بسكويت سكاكر حلويات 

والتموينية  الغذائية  للمواد  سكاي  بلو  شركة   : بأسم 
وتجارتها 

In the name of: sharikat bluesky lilmawad 
aghzaeyeh waltamweneyeh wategaratoha 

 Address: alkhalilالعنوان : الخليل ام الدالية ت 2233075 

 Address for Services:   alkhalilعنوان التبليغ : الخليل ام الدالية ت 2233075 

 )466(

 Trade Mark No.: 24731العالمة التجارية رقم : 24731 

 In Class: 3في الصنف : 3 
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 Date: 17/04/2014التاريخ : 2014/04/17 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
بأنواعه  الصابون  الشحومات-  إزالة  مواد  األوساخ، 
الطيارة-  الزيوت  العطرية–  الروائح  الصابون-  وبرش 
األسنان  معاجين  الشعر-  ومحاليل  التزيين  مواد 

والحالقة- الشامبو. 

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: claranne leltawredat al tebiehبأسم : كالرين للتوريدات الطبية 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل ضاحية الزيتون ت 2231336 

 Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل ضاحية الزيتون ت 2231336 

 )467(

 Trade Mark No.: 24732العالمة التجارية رقم : 24732 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/04/2014التاريخ : 2014/04/17 

والمواد  البيطري  والطب  الصيدلة  مواد   : اجل  من 
الطبية  اللصق  والمرضى–  األطفال  أغذية  الصحية– 
األسنان–  بحشوات  الخاصة  المواد  للتضميد  ومواد 
المطهرة  المواد  األسنان-  طب  في  المستخدم  الشمع 
األعشاب  بإبادة  الخاصة  المستحضرات  والمعقمة- 
المضادة  المستحضرات  الضارة-  والحشرات 

للطفيليات-– فوط نسائية. 

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: claranne leltawredat al tebiehبأسم : كالرين للتوريدات الطبية 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل ضاحية الزيتون ت 2231336 

 Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل ضاحية الزيتون ت 2231336 
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 )468(

 Trade Mark No.: 24733العالمة التجارية رقم : 24733 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 17/04/2014التاريخ : 2014/04/17 

من اجل : التبغ , السجائر والسيجار , ادوات المدخنين 
والكبريت 

In Respect of: Tobacco, cigarettes and cigars, 
smokers’ articles and matches 

 In the name of: Jerusalem Cigarette Co. PLCبأسم : شركة سجائر القدس المساهمة العامة 

العيزرية,   ,91194 القدس   19594 ب:  ص   : العنوان 
الضفة الغربية 

Address: P.O. Box: 19594 Jerusalem 91194, 
Aizariyeh, The West Bank 

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

Address for Services:   

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

 )469(

 Trade Mark No.: 24734العالمة التجارية رقم : 24734 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 17/04/2014التاريخ : 2014/04/17 

من اجل : الخبز , الدقيق , الفطائر, المعجنات , الكعك 
,المستحضرات المصنوعة من الحبوب, مسحوق الخبيز 

In Respect of: Bread, flour, pies, pastries, cakes, 
preparations made from cereals, baking powder 
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-In the name of: SHATEKAT FAMILY SWEET ALبأسم : شركة فملي سويت الصناعية 
SENAAEA 

العنوان : رام الله – عمارة االسراء – ط5 – ص ب 1049 
رام الله - 2961738 

Address: Ramallah al isra building 5 fl – Mail Box 
1049 ramallah 

عنوان التبليغ : رام الله – عمارة االسراء – ط5 – ص ب 
1049 رام الله 

Address for Services:   

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

 )470(

 Trade Mark No.: 24735العالمة التجارية رقم : 24735 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 

 In Respect of: Vehicles; apparatus for locomotionمن اجل : المركبات واجهزة النقل البري والجوي والمائي . 
by land ,air or water 

 In the name of: FORD MOTOR COMPANYبأسم : فورد موتور كومباني. 

العنوان : فورد انترناشونال بزنز ديفولوبمنت انك /الين 
بارك ديربون ميشيغان،يو اس ، صندوق بريد 48101 

Address: Ford International Business Developmant 
Inc. 

عنوان التبليغ : البيرة شارع نابلس /هاتف :022409760/
فاكس:022409761/ ص.ب 1822. 

Address for Services:   

 )471(

 Trade Mark No.: 24736العالمة التجارية رقم : 24736 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 
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 -In Respect of: BUSINESS ADMINISTRATIONمن اجل : االعمال والنشاط المكتبي 
OFFICE FUNCTIONS 

للتأمين  الفلسطينية  التكافل  شركة   : بأسم 
المساهمةالعامة المحدوده 

In the name of: SHEREKET AL TAKAFUL AL - 
FALASTENEAH LLTAMEEN 

 Address: RAMALLAH / AL-MSYOUNالعنوان : رام الله / الماصيون 

عنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ / ط 4 / تلفون 2414188 
 059911174 /

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 

 )472(

 Trade Mark No.: 24737العالمة التجارية رقم : 24737 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 

 -In Respect of: BUSINESS ADMINISTRATIONمن اجل : االعمال والنشاط المكتبي 
OFFICE FUNCTIONS 

بأسم : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة 
العامة المحدوده 

In the name of: SHEREKET AL TAKAFUL AL - 
FALASTENEAH LLTAMEEN 

 Address: RAMALLAH / AL-MSYOUNالعنوان : رام الله / الماصيون 

عنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ / ط 4 / تلفون 2414188 
 059911174 /

Address for Services:   

 )473(

 Trade Mark No.: 24738العالمة التجارية رقم : 24738 

 In Class: 35في الصنف : 35 
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 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 

 -In Respect of: BUSINESS ADMINISTRATIONمن اجل : االعمال والنشاط المكتبي 
OFFICE FUNCTIONS 

بأسم : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة 
العامة المحدوده 

In the name of: SHEREKET AL TAKAFUL AL - 
FALASTENEAH LLTAMEEN 

 Address: RAMALLAH / AL-MSYOUNالعنوان : رام الله / الماصيون 

عنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ / ط 4 / تلفون 2414188 
 059911174 /

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 

 )474(

 Trade Mark No.: 24739العالمة التجارية رقم : 24739 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 

 -In Respect of: BUSINESS ADMINISTRATIONمن اجل : االعمال والنشاط المكتبي 
OFFICE FUNCTIONS 

بأسم : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة 
العامة المحدوده 

In the name of: SHEREKET AL TAKAFUL AL - 
FALASTENEAH LLTAMEEN 

 Address: RAMALLAH / AL-MSYOUNالعنوان : رام الله / الماصيون 

عنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ / ط 4 / تلفون 2414188 
 059911174 /

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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 )475(

 Trade Mark No.: 24740العالمة التجارية رقم : 24740 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 

 -In Respect of: BUSINESS ADMINISTRATIONمن اجل : االعمال والنشاط المكتبي 
OFFICE FUNCTIONS 

بأسم : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة 
العامة المحدوده 

In the name of: SHEREKET AL TAKAFUL AL - 
FALASTENEAH LLTAMEEN 

 Address: RAMALLAH / AL-MSYOUNالعنوان : رام الله / الماصيون 

عنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ / ط 4 / تلفون 2414188 
 059911174 /

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 

 )476(

 Trade Mark No.: 24741العالمة التجارية رقم : 24741 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 

 In Respect of: INSURANCE-ACTUARLL SERVICESمن اجل : خدمات التأمين 

بأسم : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة 
العامة المحدوده 

In the name of: SHEREKET AL TAKAFUL AL - 
FALASTENEAH LLTAMEEN 

 Address: RAMALLAH / AL-MSYOUNالعنوان : رام الله / الماصيون 
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عنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ / ط 4 / تلفون 2414188 
 059911174 /

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 

 )477(

 Trade Mark No.: 24742العالمة التجارية رقم : 24742 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 

 In Respect of: INSURANCE-ACTUARLL SERVICESمن اجل : خدمات التأمين 

بأسم : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة 
العامة المحدوده 

In the name of: SHEREKET AL TAKAFUL AL - 
FALASTENEAH LLTAMEEN 

 Address: RAMALLAH / AL-MSYOUNالعنوان : رام الله / الماصيون 

عنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ / ط 4 / تلفون 2414188 
 059911174 /

Address for Services:   

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

 )478(

 Trade Mark No.: 24743العالمة التجارية رقم : 24743 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 

 In Respect of: INSURANCE-ACTUARLL SERVICESمن اجل : خدمات التأمين 



338 2014/11/2العـدد الحادي عشر

بأسم : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة 
العامة المحدوده 

In the name of: SHEREKET AL TAKAFUL AL - 
FALASTENEAH LLTAMEEN 

 Address: RAMALLAH / AL-MSYOUNالعنوان : رام الله / الماصيون 

عنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ / ط 4 / تلفون 2414188 
 059911174 /

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 

 )479(

 Trade Mark No.: 24744العالمة التجارية رقم : 24744 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 

 In Respect of: INSURANCE-ACTUARLL SERVICESمن اجل : خدمات التأمين 

للتأمين  الفلسطينية  التكافل  شركة   : بأسم 
المساهمةالعامة المحدوده 

In the name of: SHEREKET AL TAKAFUL AL - 
FALASTENEAH LLTAMEEN 

 Address: RAMALLAH / AL-MSYOUNالعنوان : رام الله / المصيون 

عنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ / ط 4 / تلفون 2414188 
 059911174 /

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 

 )480(

 Trade Mark No.: 24745العالمة التجارية رقم : 24745 

 In Class: 36في الصنف : 36 
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 Date: 20/04/2014التاريخ : 2014/04/20 

 In Respect of: INSURANCE-ACTUARLL SERVICESمن اجل : خدمات التأمين 

للتأمين  الفلسطينية  التكافل  شركة  بأسم: 
المساهمةالعامة المحدوده 

In the name of: SHEREKET AL TAKAFUL AL - 
FALASTENEAH LLTAMEEN 

 Address: RAMALLAH / AL-MSYOUNالعنوان : رام الله / الماصيون 

عنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ / ط 4 / تلفون 2414188 
 059911174 /

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 

 )481(

 Trade Mark No.: 24746العالمة التجارية رقم : 24746 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 21/04/2014التاريخ : 2014/04/21 

من اجل : وتشمل أجهزة اإلنارة- جهزة التدفئة وتوليد 
وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد  البخار–والطهي 

المياة ولالغراض الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

 In the name of: SHAREKAT AL MAJD DULOFENبأسم : شركة المجد دولفين للمواد االنشائيه 
LELMAWAD AL ENSHAEAH 

 Address: NABLUS - SALEM - TEL: 0599650453العنوان : نابلس - سالم - ت : 0599650453 

 :Address for Services:   NABLUS - SALEM - TELعنوان التبليغ : نابلس - سالم - ت : 0599650453 
0599650453 

 )482(

 Trade Mark No.: 24747العالمة التجارية رقم : 24747 

 In Class: 43في الصنف : 43 
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 Date: 21/04/2014التاريخ : 2014/04/21 

االيواء  والمشروبات-  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
المؤقت. 

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

 In the name of: shareket arkan lelmataemبأسم : شركة اركان للمطاعم واالستثمار السياحي 
walestesmar alseyahe 

 Address: nablusالعنوان : نابلس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- نابلس 

 )483(

 Trade Mark No.: 24748العالمة التجارية رقم : 24748 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 21/04/2014التاريخ : 2014/04/21 

المحالة؛  المقلية  الكعكة  تحديدا:   ، الفئة  عنوان   : اجل  من 
الفطائر  الفطائر؛  الكعك؛  المحلى؛  الكعك  األفران؛  منتجات 
المحالة والمدورة؛ الكعك المقلي العادي والمدهون والمغطى 
والمحشي؛ كعك البيغل على شكل حلقات؛ الشطائر؛ البيتزا؛ 
رقائق  النكهات؛  إضفاء  مستخلصات  الطحين؛  السكر؛ 
الحلويات الخاصة بالخبيز؛ العسل؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ 
الكعك  حشوات  الكاسترد؛  أساسها  التي  الكعك  حشوات 
التي أساسها الشوكوال؛ مستحضرات التغطية التي أساسها 
الشوكوال؛ القهوة والمشروبات التي أساسها القهوة؛ الشاي 
والمشروبات التي أساسها الشاي؛ الكاكاو والمشروبات التي 

أساسها الكاكاو؛ المشروبات المجمدة بنكهة القهوة. 

In Respect of: Class heading namely doughnuts; 
bakery products; cookies; cakes; pies; muffins; 
plain, glazed, coated and filled fried cakes; bagels; 
sandwiches; pizza; sugar; flour; flavoring extracts; 
confectionery chips for baking; honey; yeast; 
baking-powder; custard-based fillings for cakes; 
chocolate-based fillings for cakes; chocolate-based 
topping; coffee and coffee-based beverages; tea 
and tea-based beverages; cocoa and cocoa based 
beverages; coffee-flavored slush-type drinks. 

 In the name of: DD IP Holder LLCبأسم : دي دي آي بي هولدير أل أل سي 

العنوان : 130 رويال ستريت ، كانتون ، ماساشوسيتيس 
02021 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 130 Royall Street, Canton, Massachusetts 
02021, USA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة DONUTS ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة. مالحظة: ان العالمة تشتمل على االلوان البرتقالي والزهري  
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 )484(

 Trade Mark No.: 24749العالمة التجارية رقم : 24749 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 21/04/2014التاريخ : 2014/04/21 

من اجل : عنوان الفئة، تحديدا: خدمات المطاعم؛ خدمات 
الخفيفة؛  الوجبات  تناول  أماكن  خدمات  المقاهي؛ 

خدمات مطاعم الوجبات السريعة. 

In Respect of: Class heading, namely: restaurant 
services; cafe services; snack bar services; fast-
food restaurant services. 

 In the name of: DD IP Holder LLCبأسم : دي دي آي بي هولدير أل أل سي 

العنوان : 130 رويال ستريت ، كانتون ، ماساشوسيتيس 
02021 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 130 Royall Street, Canton, Massachusetts 
02021, USA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )485(

 Trade Mark No.: 24750العالمة التجارية رقم : 24750 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/04/2014التاريخ : 2014/04/21 

 In Respect of: Tobacco; smokers› articles; matchesمن اجل : التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب 

 In the name of: sharekat almiadeen leltasnea›a waltasweeqبأسم : شركة الميادين للتصنيع والتسويق 

 Address: tulkarem sharea natania qurbmasjed almorabteenالعنوان : طولكرم / شارع نتانيا / قرب مسجد المرابطين 

مسجد  قرب   / نتانيا  شارع   / طولكرم   : التبليغ  عنوان 
المرابطين 

Address for Services:   tulkarem sharea natania 
qurbmasjed almorabteen 

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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 )486(

 Trade Mark No.: 24751العالمة التجارية رقم : 24751 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 21/04/2014التاريخ : 2014/04/21 

من اجل : اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 
هالم  ومطهوة،  ومجففة  محفوظة  وخضروات  فواكه  اللحم، 
البيض والحليب  بالسكر،  )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

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

 In the name of: Said Mohammed Obaid Binzagrبأسم : شركة سعيد محمد عبيد بن زقر وشركاه )بن زقر( 
and Partners Company (Binzagr) 

 Address: P.O. Box 54, Jeddah 21411, Saudi Arabiaالعنوان : ص.ب 54، جدة 21411، المملكة العربية السعودية 

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

Address for Services:   

 )487(

 Trade Mark No.: 24754العالمة التجارية رقم : 24754 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 21/04/2014التاريخ : 2014/04/21 

 In Respect of: soapsمن اجل : صابون 

 In the name of: sharekat bet alturath al falasteneبأسم : شركة بيت التراث الفلسطيني 

 Address: nablus _beta_tel_056833888العنوان : نابلس_بيتا_ت 056833888 

 Address for Services:   nablus _beta_tel_056833888عنوان التبليغ : نابلس_بيتا_ت 056833888 

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



343 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )488(

 Trade Mark No.: 24755العالمة التجارية رقم : 24755 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 21/04/2014التاريخ : 2014/04/21 

من اجل : اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 
هالم  ومطهوة،  ومجففة  محفوظة  وخضروات  فواكه  اللحم، 
البيض والحليب  بالسكر،  )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

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

 In the name of: Said Mohammed Obaid Binzagrبأسم : شركة سعيد محمد عبيد بن زقر وشركاه )بن زقر( 
and Partners Company (Binzagr) 

 Address: P.O. Box 54, Jeddah 21411, Saudi Arabiaالعنوان : ص.ب 54، جدة 21411، المملكة العربية السعودية 

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

Address for Services:   

 )489(

 Trade Mark No.: 24756العالمة التجارية رقم : 24756 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 22/04/2014التاريخ : 2014/04/22 

من اجل : الحلويات والشوكوالته ومنتجات الشوكوالته 
المنتجات  لصنع  ومستحضرات  والبوظة  والمعجنات 

المذكورة اعاله المشمولة في الصنف 30. 

In Respect of: Confectionery, chocolate, chocolate 
products, pastries, ice-cream, preparations for making 
the aforementioned products included in class 30 

 In the name of: August Storck KGبأسم : أوغست ستورك كيه جي 

 Address: Waldstrasse 27, D-13403 Berlin, Germanyالعنوان : ولدشتراس 27، دي13403- برلين، المانيا 

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

Address for Services:   
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 )490(

 Trade Mark No.: 24757العالمة التجارية رقم : 24757 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 22/04/2014التاريخ : 2014/04/22 

 In Respect of: Chocolateمن اجل : الشوكوالتة 

 In the name of: Saudi Chocolate Factoryبأسم : مصنع الشوكوالتة السعودي 

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

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

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

Address for Services:   

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

 )491(

 Trade Mark No.: 24758العالمة التجارية رقم : 24758 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

 In Respect of: BUSINESS ADMINISTRATIONمن اجل : ادارة االنشطه التجارية 

 In the name of: yasin mohammed yasin othmanبأسم : ياسين محمد ياسين عثمان 

 Address: BETHLEHEM BEIT SAHOURالعنوان : بيت لحم / بيت ساحور 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ هاتف 2414188 

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



345 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )492(

 Trade Mark No.: 24759العالمة التجارية رقم : 24759 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

 In Respect of: BUSINESS ADMINISTRATIONمن اجل : ادارة االنشطه التجارية 

 In the name of: yasin mohammed yasin othmanبأسم : ياسين محمد ياسين عثمان 

 Address: BETHLEHEM BEIT SAHOURالعنوان : بيت لحم / بيت ساحور 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ هاتف 2414188 

 )493(

 Trade Mark No.: 24760العالمة التجارية رقم : 24760 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

 In Respect of: BUSINESS ADMINISTRATIONمن اجل : ادارة االنشطه التجارية 

 In the name of: yasin mohammed yasin othmanبأسم : ياسين محمد ياسين عثمان 

 Address: BETHLEHEM BEIT SAHOURالعنوان : بيت لحم/ بيت ساحور 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ هاتف 2414188 

 )494(

 Trade Mark No.: 24761العالمة التجارية رقم : 24761 

 In Class: 35في الصنف : 35 
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 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

 In Respect of: RETAIL STORE SERVICESمن اجل : البيع بالتجزئة 

 In the name of: yasin mohammed yasin othmanبأسم : ياسين محمد ياسين عثمان 

 Address: BETHLEHEM BEIT SAHOURالعنوان : بيت لحم / بيت ساحور 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ هاتف 2414188 

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

 )495(

 Trade Mark No.: 24762العالمة التجارية رقم : 24762 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

 In Respect of: CLOTHINGمن اجل : المالبس 

 In the name of: yasin mohammed yasin othmanبأسم : ياسين محمد ياسين عثمان 

 Address: BETHLEHEM BEIT SAHOURالعنوان : بيت لحم / بيت ساحور 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ هاتف 2414188 

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

 )496(

 Trade Mark No.: 24763العالمة التجارية رقم : 24763 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 
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 In Respect of: ADVERTISINمن اجل : خدمات الدعاية واالعالن 

 In the name of: yasin mohammed yasin othmanبأسم : ياسين محمد ياسين عثمان 

 Address: BETHLEHEM BEIT SAHOURالعنوان : بيت لحم / بيت ساحور 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ هاتف 2414188 

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

 )497(

 Trade Mark No.: 24764العالمة التجارية رقم : 24764 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

 In Respect of: CLOTHINGمن اجل : المالبس 

 In the name of: yasin mohammed yasin othmanبأسم : ياسين محمد ياسين عثمان 

 Address: BETHLEHEM BEIT SAHOURالعنوان : بيت لحم / بيت لحم 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ هاتف 2414188 

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

 )498(

 Trade Mark No.: 24765العالمة التجارية رقم : 24765 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 
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 In Respect of: RETAIL STORE SERVICESمن اجل : البيع بالتجزئة 

 In the name of: yasin mohammed yasin othmanبأسم : ياسين محمد ياسين عثمان 

 Address: BETHLEHEM BEIT SAHOURالعنوان : بيت لحم / بيت ساحور 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ هاتف 2414188 

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

 )499(

 Trade Mark No.: 24766العالمة التجارية رقم : 24766 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

 In Respect of: BUSINESS ADMINISTRATIONمن اجل : ادارة االنشطه التجارية 

 In the name of: yasin mohammed yasin othmanبأسم : ياسين محمد ياسين عثمان 

 Address: BETHLEHEM BEIT SAHOURالعنوان : بيت لحم / بيت ساحور 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة برج الشيخ هاتف 2414188 

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

 )500(

 Trade Mark No.: 24767العالمة التجارية رقم : 24767 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 
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الصناعية  أو  التقنية  للغايات  الزيوت   : اجل  من 
وتتضمن زيوت الضاغطات الهوائية وزيوت المسننات 
الشحوم  المزلقات؛  التشحيم؛  زيوت  المحركات؛  وزيوت 
الشمعية؛  البارافين  مادة  التزليق؛  شحوم  الصناعية؛ 
مركبات امتصاص الغبار؛ مركبات ترطيب الغبار؛ مركبات 

تجميع الغبار. 

In Respect of: Oils for technical or industrial 
purposes, including compressor oils, gear oils 
and motor oils; lubricating oils; lubricants; 
industrial greases; lubricating greases; paraffin; 
dust absorbing compositions; dust wetting 
compositions; dust binding compositions./ 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )501(

 Trade Mark No.: 24768العالمة التجارية رقم : 24768 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

الهواء  لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
المضغوط والمفرغ وتدفق الهواء، المتضمنة في الفئة 
الترددية  الضاغطات  وتتضمن  (آالت)،  الضاغطات  7؛ 
والنقل  والتفريغ  الضغط  منافخ  اللولبية؛  والضاغطات 
للغازات؛ آالت النفخ؛ آالت شفط الهواء؛ مضخات تفريغ 
الهواء كآالت؛ أجزاء البضائع المذكورة سابقا (المتضمنة 
في الفئة 7) وتتضمن وحدات الضغط المركزي اللولبي 
الهواء؛  آالت  المتبادل؛  المركزي  الضغط  وحدات  أو 
العاملة  اآلالت  المضغوط؛  بالهواء  العاملة  الناقالت 
بالهواء المضغوط؛ المحركات العاملة بالهواء المضغوط؛ 
الهواء  أوعية  المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المضخات 
كأجزاء  الضغط  صهاريج  اآلالت؛  من  كأجزاء  المضغوط 
الموتورات  و  اآلالت  من  كأجزاء  المضخات  اآلالت؛  من 

والمحركات؛

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum 
and air flow, included in class 07; compressors 
(machines), including reciprocating compressors 
and screw compressors; blowers for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
blowing machines; air suction machines; vacuum 
pumps being machines; parts of the aforesaid 
goods (included in class 07), including central 
screw compressor units or central reciprocating 
compressor units; air machines; pneumatic 
transporters; compressed air machines; compressed 
air motors; compressed air pumps; compressed air 
vessels being parts of machines; pressure tanks 
being parts of machines; pumps being parts of 
machines, motors or engines;
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التوربينات، عدا التي للمركبات البرية؛ عدد اآلالت؛ األدوات 
اآلالت  من  كأجزاء  الفالتر  المضغوط؛  بالهواء  تعمل  التي 
و/ للموتورات  الهواء  فالتر  المحركات؛  أو  الموتورات  أو 

الكيميائي  لالمتصاص  زة 
ّ
المحف المحوالت  الضاغطات؛  أو 

أجهزة  ة)؛ 
َ
المحفز الغاز  (محوالت  الهيدروكربونية  لألبخرة 

ة كأجزاء من 
َ
ط والمحوالت المحفز

َ
امتصاص الكربون المنش

ط لالستخدام في أنظمة الهواء 
َ

اآلالت؛ فالتر الكربون المنش
المضغوط، كأجزاء من اآلالت؛ فالتر الضغط العالي كأجزاء 
من اآلالت؛ فاصالت المكثفات كأجزاء من اآلالت؛ المنظفات 
7؛  الفئة  في  المتضمنة  التبريد،  أجهزة  األوتوماتيكية؛ 
مكثفات  المنافيخ؛  أو  الضاغطات  أو  المحركات  مبردات 
من  كأجزاء  الهواء  مزيالت  التكثيف؛  تجهيزات  الهواء؛ 
وتتضمن  اآلالت،  من  كأجزاء  الزيت  فصل  أجهزة  اآلالت؛ 
التجهيزات  الهواء؛  من  الزيت  لفصل  الزيت  مزيالت 
للضواغط واآلالت؛ التجهيزات لمراجل المحركات؛ الصنابير 
كأجزاء من اآلالت أو المحركات؛ السدادات كأجزاء من اآلالت؛ 
األنظمة الرئيسية لشحن الهواء المضغوط (أجهزة التحكم 
لتنظيم الهواء المضغوط، كأجزاء من اآلالت)؛خزانات الهواء 
المضغوط كأجزاء من اآلالت؛ المنظمات كأجزاء من اآلالت؛ 
منظمات السرعة لآلالت والمحركات؛ أجهزة تنظيم الضغط 
وتتضمن  اآلالت،  من  كأجزاء  الصمامات  اآلالت؛  من  كأجزاء 
من  كأجزاء  الضغط  تخفيف  صمامات  الضغط؛  صمامات 
المحركات،  والمحركات؛  لآلالت  الهوائية  الضوابط  اآلالت؛ 
الكهربائية، عدا  المحركات  البرية؛  للمركبات  التي  عدا عن 
البرية؛ مولدات الكهرباء؛ أوعية اآلالت؛  عن التي للمركبات 
الوصالت  لآلالت؛  طاوالت  لآلالت؛  حماالت  لآلالت؛  مثبتات 
صناديق  البرية؛  للمركبات  التي  عن  عدا  القيادة،  وأحزمة 
الكريات؛  محامل  البرية؛  للمركبات  التي  عن  ،عدا  التروس 
اآلالت؛  من  كأجزاء  التدوير  محاور  كآالت؛  المحاور  وصالت 
محاور التدوير؛ دواليب اآلالت؛ محاور دواليب اآلالت؛ أغشية 
المضخات؛ الشواحن الفائقة؛ الضاغطات التوربينية ؛ مراوح 
المحركات؛ أجهزة مكافحة التلوث للمحركات و/أو الضاغطات 
كأجزاء من اآلالت والمحركات؛ المبادالت الحرارية كأجزاء من 
اآلالت؛ أجزاء جميع البضائع المذكورة سابقا، المتضمنة في 
تحديدا: صمامات  للضاغطات،  األمان  7؛ مستلزمات  الفئة 
المضغوط  الهواء  صهاريج  التنظيم؛  وصمامات  األمان 
كأجزاء من الضاغطات واآلالت والمحركات؛ أجهزة التحكم 
الهواء؛  تفريغ  ومضخات  والمنافيخ  للضاغطات  والتنظيم 
التنظيم  مستلزمات  باآلالت؛  للتحكم  والمعدات  األجهزة 

واألمان للضاغطات. 

turbines, other than for land vehicles; machine 
tools; pneumatic tools; filters being parts of 
machines, motors or engines; air filters for motors 
and/or compressors; catalytic converters for the 
adsorption of hydrocarbon vapors (gas catalytic 
converters); activated carbon absorbers and 
catalytic converters, being parts of machines; 
activated carbon filters for use in compressed air 
systems, being parts of machines; high pressure 
filters being parts of machines; condensate 
separators being parts of machines; automatic 
cleaners; cooling devices, included in class 07; 
coolers for motors, compressors or blowers; air 
condensers; condenser installations; de-aerators 
being parts of machines; oil separators being parts 
of machines, including de-oilers for separating oil 
from air; fittings for compressors and machines; 
fittings for engine boilers; taps being parts of 
machines or motors; seals being parts of machines; 
compressed air main charging systems (control 
devices for the regulation of compressed air, being 
parts of machines); compressed air reservoirs 
being parts of machines; regulators being parts 
of machines; speed governors for machines and 
motors; pressure regulators being parts of machines; 
valves being parts of machines, including pressure 
valves; pressure reduction valves being parts of 
machines; pneumatic controls for machines and 
motors; motors, other than motors for land vehicles; 
electric motors, other than for land vehicles; 
generators of electricity; machine housings; 
mounts for machines; stands for machines; tables 
for machines; couplings and driving belts, other 
than for land vehicles; gear boxes, other than for 
land vehicles; ball-bearings; shaft couplings being 
machines; cranks being parts of machines; crank 
shafts; machine wheels; axles for machines; pump 
diaphragms; superchargers; turbo compressors; 
fans for motors; anti-pollution devices for motors 
and/or compressors, being parts of machines and 
motors; heat exchangers being parts of machines; 
parts of all the aforesaid goods, included in class 
07; safety accessories for compressors, namely 
safety valves, regulating valves; compressed air 
reservoirs being parts of compressors, machines 
and motors; control and regulating devices for 
compressors, blowers or vacuum pumps; apparatus 
and devices for machine control; regulating and 
safety accessories for compressors. 
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 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )502(

 Trade Mark No.: 24769العالمة التجارية رقم : 24769 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

الكهربائية/ والتنظيم  التحكم  أجهزة   : اجل  من 
والمضخات  والمنافيخ  الهواء  لضاغطات  اإللكترونية 
معالجة  ومعدات  الهواء  معالجة  أجهزة  أو  الهوائية 
الكهربائية/اإللكترونية  والمعدات  األجهزة  الهواء؛ 
للتحكم بالعمليات والتحكم باآلالت؛ األجهزة الكهربائية 
الصناعية؛  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  اإللكترونية  و/أو 
لضاغطات  الكهربائية/اإللكترونية  التنظيم  أجهزة 
الهواء والمنافيخ ومضخات الهواء، المتضمنة في الفئة 
و/أو  المنافيخ  و/أو  الهواء  لضاغطات  التحكم  أجهزة  9؛ 
مضخات الهواء، المتضمنة في الفئة 9 ؛ أنظمة الشحن 
لتنظيم  تحكم  كأجهزة  المضغوط  للهواء  الرئيسية 
المكونات  9؛  الفئة  في  المتضمنة  المضغوط،  الهواء 
والوحدات الكهربائية واإللكترونية، المتضمنة في الفئة 
اإللكترونية  والوحدات  المكونات  المتكاملة؛  الدارات  9؛ 
9؛  الفئة  في  المتضمنة  البصرية،  اإللكترونية  و/أو 
تحديدا:  الضعيف،  التيار  لهندسة  والمعدات  األجهزة 
من أجل االتصاالت بعيدة المدى والهندسة عالية التردد 
وهندسة القياس وهندسة التحكم؛ األجهزة والمعدات 
والتحويل  التوصيل  أجل  الطاقة، تحديدا: من  لهندسة 

والتخزين والتنظيم والتحكم؛ 

In Respect of: Electric and/or electronic control 
and regulating devices for compressors, blowers, 
vacuum pumps, or air treatment apparatus and 
air treatment devices; electric and/or electronic 
apparatus and devices for process control and 
machine control; electric and/or electronic devices 
for the remote control of industrial processes; 
electric and/or electronic regulating devices for 
compressors, blowers and/or vacuum pumps, 
included in class 09; electric and/or electronic 
control devices for compressors, blowers and/or 
vacuum pumps, included in class 09; compressed 
air main charging systems being control devices for 
the regulation of compressed air, included in class 
09; electric and electronic components and units, 
included in class 09; integrated circuits; electronic 
and/or optoelectronic components and units, 
included in class 09; apparatus and instruments 
for weak-current engineering, namely for 
telecommunications, high-frequency engineering, 
measurement engineering and control engineering; 
apparatus and instruments for power engineering, 
namely for conducting, transforming, storing, 
regulating and control; 
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األوتوماتيكية  التوقيت  ومفاتيح  القياس  أجهزة 
معالجة  وأجهزة  معدات  األوتوماتيكية؛  والموازين 
وأجهزة  البيانات  اكتساب  معدات  وتتضمن  البيانات 
اكتساب البيانات؛ برامج الحاسوب المسجلة على ناقالت 
والتجهيزات  الحواسيب  البيانات؛  ذاكرات  و/أو  البيانات 
التي تتكون منها بشكل كامل أو بشكل رئيسي؛ معدات 
والمسجالت  الطابعات  وتتضمن  الحواسيب  مخرجات 
ووحدات  والشاشات  الطرفية  والملحقات  والراسمات 
تحديدا:  الحاسوب،  مخرجات  معدات  األخرى؛  العرض 
المتضمنة  إلكترونيا،  بها  المتحكم  المستشعر  وحدات 
البيانات  إلرسال  والمعدات  األجهزة  9؛  الفئة  في 
كامل  بشكل  منها  تتكون  التي  التجهيزات  وتتضمن 
األقراص  تحديدا:  البيانات،  ذاكرات  رئيسي؛  بشكل  أو 
واألشرطة  المغناطيسية  الصلبة  واألقراص  المرنة 
المغناطيسية  الفقاعات  وذاكرات  المغناطيسية 
والذاكرات ذات الحالة الصلبة ومشغالت الشرطة وأنظمة 
و/أو  ؛  بصريا  المرمزة  التخزين  وأشرطة  التخزين  أقراص 
ميكانيكيا؛ األجهزة الكهربائية واإللكترونية، المتضمنة 
الفيزيائية،  الكميات  الحساسات الكتساب   9 الفئة  في 
ونسخ  وإرسال  تسجيل  أجهزة  9؛  الفئة  في  المتضمنة 
البضائع  جميع  قطع  والبيانات؛  والصور  األصوات 

المذكورة، المتضمنة في الفئة 9. 

measuring devices, automatic time switches, 
automatic weighers; data processing devices and 
apparatus, including data acquisition equipment 
and data acquisition apparatus; computer programs 
recorded on data carriers and/or in data memories; 
computers and installations consisting entirely 
or mainly thereof; computer output equipment, 
including printers, recorders, plotters, terminals, 
screens, other visual display and feeler units; 
apparatus and devices for data transmission, 
including installations consisting entirely or mainly 
thereof; data memories, namely floppy discs, 
magnetic hard discs and magnetic tapes, magnetic 
bubble memories, solid-state memories, tape decks, 
optically and/or mechanically encoded storage 
discs and storage tape systems; electrotechnical 
and electronic apparatus and devices, included in 
class 09; sensors for the acquisition of physical 
quantities, included in class 09; devices for the 
recording, transmission and reproduction of sound, 
images and data; parts of all the aforesaid goods, 
included in class 09. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )503(

 Trade Mark No.: 24770العالمة التجارية رقم : 24770 

 In Class: 11في الصنف : 11 
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 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

الهواء  لعالج  واآلالت  والمعّدات  األجهزة   : اجل  من 
وبشكل  المضغوط  الهواء  لتلطيف  هو  ما  ويتضّمن 
أساسي لفصل وترسيب الملوثات الصلبة و/أو السائلة 
من الهواء المضغوط، تجهيزات تنقية الهواء، أجهزة 
المجففات  الهواء،  تعقيم  وآالت  الهواء  تعقيم 
المضغوط،  الهواء  مجففات  وتتضّمن  الهوائية، 
مجففات الهواء (تكثيف)، مجففات التبريد، مجففات 
التجفيف،  وتجهيزات  التجفيف  أجهزة  األغشية، 
التبريد  وآالت  التبريد  أجهزة  التجفيف،  أجهزة 
مكيفات  الهواء،  تكييف  أجهزة  التبريد،  وتجهيزات 
المضغوط،  الهواء  مكيفات  يتضّمن  بما  الهواء، 
المصارف المكثفة لتطبيقات الهواء المضغوط بكونها 
المدرجة  الحرارية،  المبادالت  التبريد،  أجهزة  من  قطع 
المكثف  الماء  لعالج  واآلالت  األجهزة   ،  11 الفئة  في 
لتكييف  الهواء  فالتر  الفلترة،  و/أو  التنقية  بواسطة 
أو  المنزلية  للتجهيزات  قطع  بكونها  الفالتر  الهواء، 
تجهيزات  يتضّمن  بما  الفلترة،  أنظمة  الصناعية، 
فلترة الهواء، فالتر الهواء المضغوط، مصفيات الغبار 
المستخدمة في تجهيزات الهواء المضغوط، مصابيح 
التنقية الهوائية لتأثيرها في القضاء على الجراثيم، 
األجهزة والمعّدات لتنقية الهواء، مستلزمات التنظيم 
والسالمة لألجهزة العاملة بالغازات، حنفيات األنابيب، 
مفاتيح  تحديدا:  للضاغطات،  السالمة  مستلزمات 
والتنظيم  التحكم  وأجهزة  الضغط  ومفاتيح  الحماية 
الهواء  معالجة  ومعدات  الهواء  معالجة  ألجهزة 
البضائع  من  قطع  بكونها  المضغوط  الهواء  وخزانات 
من  ذكره  سبق  ما  قطع   ،  11 الفئة  في  الذكر  سابقة 

بضائع، ضمن الفئة 11. 

In Respect of: Apparatus, devices and machines 
for air treatment, including for compressed air 
conditioning, mainly for the separation and 
deposition of solid and/or liquid contamination of 
the compressed air; air filtering installations; air 
purifying apparatus and air purifying machines; 
air dryers, including compressed air dryers; 
desiccant (adsorption) dryers; refrigeration 
dryers; membrane dryers; drying apparatus and 
drying installations; drying devices; refrigerating 
apparatus, refrigerating machines and refrigerating 
installations; air cooling devices; air coolers, 
including compressed air coolers; condensate 
drains for compressed air applications being 
parts of refrigerating devices; heat exchangers, 
included in class 11; apparatus and machines for 
the treatment of condensate water by means of 
purification and/or filtration; air filters for air 
conditioning; filters being parts of household or 
industrial installations; filter systems, including 
air filtering installations; compressed air filters; 
dust filters for use in compressed air installations; 
air purifying lamps having a germicidal effect; 
apparatus and devices for the sterilization of air; 
regulating and safety accessories for gas devices; 
taps for pipes; safety accessories for compressors, 
namely protective switches, pressure switches; 
control and regulating devices for air treatment 
apparatus and air treatment devices; compressed 
air reservoirs being parts of the aforesaid goods of 
class 11; parts of all the aforesaid goods, included 
in class 11. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

كوبرغ/   96450  ،  26 ستر.  كايسر-   – كارل   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ 
Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة COMPRESSORS ذات 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )504(

 Trade Mark No.: 24771العالمة التجارية رقم : 24771 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

الورق والكرتون والبضائع  التوضيحية؛  : األدلة  من اجل 
؛   16 الفئة  في  والمتضمنة  المواد  هذه  من  المصنوعة 
على  الحاسوب  برامج  الفوتوغرافية؛  الصور  المطبوعات؛ 

شكل مطبوعات. 

In Respect of: Manuals; paper, cardboard and 
goods made from these materials, included in 
class 16; printed matter; photographs; computer 
programs in printed form. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )505(

 Trade Mark No.: 24772العالمة التجارية رقم : 24772 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

لتوليد  واألجهزة  التجهيزات  تأجير  خدمات   : اجل  من 
الهواء  معالجة  و/أو  إطالق  و/أو  تخزين  و/أ  توصيل  و/أ 

المضغوط وأيضا ضمن مجال اتفاقيات التعاقد. 

In Respect of: Leasing of installations and devices 
for the generation, conduction, storing, release 
and/or treatment of compressed air, also within the 
framework of contracting agreements. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 
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 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )506(

 Trade Mark No.: 24773العالمة التجارية رقم : 24773 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

باألجهزة  المتعلقة  المباني  إنشاء  خدمات   : اجل  من 
والمعدات والتجهيزات لتوليد الهواء المضغوط وتوزيع 
خدمات  المضغوط؛  الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء 
المذكورة  بالبضائع  والعناية  وصيانة  وتصليح  تركيب 
المتعلقة  التركيب  خدمات  ؛   11 و   9 و   7 الفئات  في 
المضغوط  الهواء  توليد  وتجهيزات  ومعدات  بأجهزة 
المضغوط؛  الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء  وتوزيع 
وتجهيزات  الضاغطات  وتصليح  تركيب  خدمات 
وصيانة  تركيب  خدمات  السباكة؛  خدمات  الضاغطات؛ 
وتصليح اآلالت من أجل و/أو فيما يتعلق بتوليد الهواء 
الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء  وتوزيع  المضغوط 
وتجهيزات  الضاغطات  تنظيف  خدمات  المضغوط؛ 
األنابيب،  وتصليح  تركيب  خدمات  المضغوط؛  الهواء 

تحديدا: أنابيب الضغط؛ خدمات تأجير الضاغطات. 

In Respect of: Building construction relating to 
apparatus, devices and installations for compressed 
air generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment; installation, repair, 
maintenance and care of the goods mentioned in 
classes 7, 9 and 11; installation services relating to 
apparatus, devices and installations for compressed 
air generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment; installation and repair 
of compressors and compressor installations; 
plumbing; installation, maintenance and repair of 
machines for and/or in connection with compressed 
air generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment; cleaning of compressors 
and compressed air installations; installation and 
repair of pipes, namely of pressure pipes; rental of 
compressors. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

كوبرغ/   96450  ،  26 ستر.  كايسر-   – كارل   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ 
Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة COMPRESSORS ذات 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )507(

 Trade Mark No.: 24774العالمة التجارية رقم : 24774 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

توفير  خدمات  تحديدا:  المقاوالت،  خدمات   : اجل  من 
الهواء المضغوط لآلخرين من حيث التوزيع / التوصيل. 

In Respect of: Contracting, namely provision 
of compressed air for third parties in terms of a 
distribution/delivery. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )508(

 Trade Mark No.: 24775العالمة التجارية رقم : 24775 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

المضغوط؛  والهواء  الطاقة  توليد  خدمات   : اجل  من 
الخدمات االستشارية لآلخرين في مجال توليد الطاقة أو 
الهواء المضغوط؛ خدمات تنقية الهواء؛ خدمات تلطيف 
واستئجار  تأجير  خدمات  الهواء)؛  (تكييف  الهواء 
أو  بالطاقة  التزويد  أو  توليد  تخدم  التي  التجهيزات 
المقاوالت، تحديدا: خدمات  المضغوط؛ خدمات  بالهواء 

توليد الهواء المضغوط لآلخرين. 

In Respect of: Generation of energy and of 
compressed air; consultancy services for third 
parties in the field of generation of energy or of 
compressed air; air purification; air freshening (air 
conditioning); rental and leasing of installations 
serving the generation or supply of energy or of 
compressed air; contracting, namely the generation 
of compressed air for third parties. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 
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 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )509(

 Trade Mark No.: 24776العالمة التجارية رقم : 24776 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

المتقدم  والتدريب  التدريب  خدمات   : اجل  من 
المضغوط  الهواء  مجال  في  يتضمن  بما  للمهندسين 
خدمات  المضغوط؛  الهواء  وتطبيقات  والضاغطات 
التعليم؛ خدمات تقديم التدريب؛ خدمات إنتاج األفالم؛ 

خدمات تنظيم وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية. 

In Respect of: Training and further training of 
engineers, including in the field of compressed 
air, compressors and compressed air applications; 
education; providing of training; film production; 
arranging and conducting of conferences and 
seminars. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )510(

 Trade Mark No.: 24777العالمة التجارية رقم : 24777 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 
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إدارة  بخصوص  التكنولوجية  الخدمات   : اجل  من 
التجهيزات التي تخدم توليد و/أو توصيل و/أو تخزين و/أو 
إطالق و/أو معالجة الهواء المضغوط؛ خدمات االستشارات 
التقنية لآلخرين في مجاالت اقتناء أو توليد أو استخدام 
والصناعية؛  العلمية  األبحاث  خدمات  المضغوط؛  الهواء 
الهندسية؛ خدمات  الخدمات  الحواسيب؛  برمجة  خدمات 
المشاريع  دراسات  خدمات  لإلنشاءات؛  األولية  الرسوم 
آراء  تقديم  خدمات  الجودة؛  ضبط  خدمات  التقنية؛ 
المذكورة  الخدمات  المواد؛ جميع  الخبراء؛ خدمات فحص 
وتوزيع  المضغوط  الهواء  توليد  مجال  في  حصريا  آنفا 
خدمات  المضغوط؛  الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء 
االستشارات التقنية في مجاالت توليد الهواء المضغوط 
؛  المضغوط  الهواء  وتوزيع  المضغوط  الهواء  ومعالجة 
المضغوط  الهواء  توليد  مجاالت  في  األبحاث  خدمات 

ومعالجة الهواء المضغوط وتوزيع الهواء المضغوط. 

In Respect of: Technological services regarding the 
management of installations serving the generation, 
conduction, storing, release and/or treatment of 
compressed air; technical consultancy services 
for third parties in the fields of procurement, 
generation or utilization of compressed air; 
scientific and industrial research; computer 
programming; engineering services; construction 
drafting; technical project studies; quality control; 
providing of expert opinions; material testing; all 
of the aforesaid services exclusively in the fields 
of compressed air generation, compressed air 
distribution and compressed air treatment; technical 
consultancy services in the fields of compressed 
air generation, compressed air treatment and 
compressed air distribution; research in the fields 
of compressed air generation, compressed air 
treatment and compressed air distribution. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )511(

 Trade Mark No.: 24778العالمة التجارية رقم : 24778 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

الزيوت للغايات التقنية أو الصناعية وتتضمن   : من اجل 
وزيوت  المسننات  وزيوت  الهوائية  الضاغطات  زيوت 
المحركات؛ زيوت التشحيم؛ المزلقات؛ الشحوم الصناعية؛ 
شحوم التزليق؛ مادة البارافين الشمعية؛ مركبات امتصاص 

الغبار؛ مركبات ترطيب الغبار؛ مركبات تجميع الغبار. 

In Respect of: Oils for technical or industrial 
purposes, including compressor oils, gear oils 
and motor oils; lubricating oils; lubricants; 
industrial greases; lubricating greases; paraffin; 
dust absorbing compositions; dust wetting 
compositions; dust binding compositions./ 
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 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )512(

 Trade Mark No.: 24779العالمة التجارية رقم : 24779 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

الهواء  لتوليد  الميكانيكية  واألجهزة  اآلالت   : اجل  من 
المضغوط والمفرغ وتدفق الهواء، المتضمنة في الفئة 
الترددية  الضاغطات  وتتضمن  (آالت)،  الضاغطات  7؛ 
والنقل  والتفريغ  الضغط  منافخ  اللولبية؛  والضاغطات 
للغازات؛ آالت النفخ؛ آالت شفط الهواء؛ مضخات تفريغ 
الهواء كآالت؛ أجزاء البضائع المذكورة سابقا (المتضمنة 
في الفئة 7) وتتضمن وحدات الضغط المركزي اللولبي 
الهواء؛  آالت  المتبادل؛  المركزي  الضغط  وحدات  أو 
العاملة  اآلالت  المضغوط؛  بالهواء  العاملة  الناقالت 
بالهواء المضغوط؛ المحركات العاملة بالهواء المضغوط؛ 
الهواء  أوعية  المضغوط؛  بالهواء  العاملة  المضخات 
كأجزاء  الضغط  صهاريج  اآلالت؛  من  كأجزاء  المضغوط 
الموتورات  و  اآلالت  من  كأجزاء  المضخات  اآلالت؛  من 
والمحركات؛ التوربينات، عدا التي للمركبات البرية؛ عدد 
الفالتر  المضغوط؛  بالهواء  تعمل  التي  األدوات  اآلالت؛ 
فالتر  المحركات؛  أو  الموتورات  أو  اآلالت  من  كأجزاء 
زة 

ّ
المحف المحوالت  الضاغطات؛  و/أو  للموتورات  الهواء 

الهيدروكربونية(  لألبخرة  الكيميائي  لالمتصاص 
الكربون  امتصاص  أجهزة  ة)؛ 

َ
المحفز الغاز  محوالت 

ة كأجزاء من اآلالت؛ 
َ
ط والمحوالت المحفز

َ
المنش

In Respect of: Machines and mechanical apparatus 
for the generation of compressed air, vacuum 
and air flow, included in class 07; compressors 
(machines), including reciprocating compressors 
and screw compressors; blowers for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
blowing machines; air suction machines; vacuum 
pumps being machines; parts of the aforesaid 
goods (included in class 07), including central 
screw compressor units or central reciprocating 
compressor units; air machines; pneumatic 
transporters; compressed air machines; compressed 
air motors; compressed air pumps; compressed air 
vessels being parts of machines; pressure tanks 
being parts of machines; pumps being parts of 
machines, motors or engines; turbines, other than 
for land vehicles; machine tools; pneumatic tools; 
filters being parts of machines, motors or engines; 
air filters for motors and/or compressors; catalytic 
converters for the adsorption of hydrocarbon 
vapors (gas catalytic converters); activated carbon 
absorbers and catalytic converters, being parts of 
machines;
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الهواء  أنظمة  في  لالستخدام  ط 
َ

المنش الكربون  فالتر 
العالي  الضغط  فالتر  اآلالت؛  من  كأجزاء  المضغوط، 
اآلالت؛  من  كأجزاء  المكثفات  فاصالت  اآلالت؛  من  كأجزاء 
التبريد، المتضمنة في  المنظفات األوتوماتيكية؛ أجهزة 
المنافيخ؛  أو  الضاغطات  أو  المحركات  مبردات  7؛  الفئة 
الهواء  مزيالت  التكثيف؛  تجهيزات  الهواء؛  مكثفات 
الزيت كأجزاء من اآلالت،  كأجزاء من اآلالت؛ أجهزة فصل 
الهواء؛  من  الزيت  لفصل  الزيت  مزيالت  وتتضمن 
لمراجل  التجهيزات  واآلالت؛  للضواغط  التجهيزات 
المحركات؛  أو  اآلالت  من  كأجزاء  الصنابير  المحركات؛ 
لشحن  الرئيسية  األنظمة  اآلالت؛  من  كأجزاء  السدادات 
الهواء  لتنظيم  التحكم  (أجهزة  المضغوط  الهواء 
المضغوط  الهواء  اآلالت)؛خزانات  من  كأجزاء  المضغوط، 
اآلالت؛ منظمات  المنظمات كأجزاء من  اآلالت؛  كأجزاء من 
الضغط  تنظيم  أجهزة  والمحركات؛  لآلالت  السرعة 
كأجزاء من اآلالت؛ الصمامات كأجزاء من اآلالت، وتتضمن 
من  كأجزاء  الضغط  تخفيف  الضغط؛ صمامات  صمامات 
المحركات،  والمحركات؛  الهوائية لآلالت  الضوابط  اآلالت؛ 
الكهربائية،  المحركات  البرية؛  للمركبات  التي  عن  عدا 
أوعية  الكهرباء؛  مولدات  البرية؛  للمركبات  التي  عن  عدا 
لآلالت؛  طاوالت  لآلالت؛  حماالت  لآلالت؛  مثبتات  اآلالت؛ 
البرية؛  للمركبات  التي  القيادة، عدا عن  وأحزمة  الوصالت 
البرية؛ محامل  للمركبات  التي  ،عدا عن  التروس  صناديق 
كأجزاء  التدوير  محاور  كآالت؛  المحاور  وصالت  الكريات؛ 
دواليب  محاور  اآلالت؛  دواليب  التدوير؛  محاور  اآلالت؛  من 
الضاغطات  الفائقة؛  الشواحن  المضخات؛  أغشية  اآلالت؛ 
التلوث  مكافحة  أجهزة  المحركات؛  مراوح  ؛  التوربينية 
والمحركات؛  اآلالت  الضاغطات كأجزاء من  و/أو  للمحركات 
المبادالت الحرارية كأجزاء من اآلالت؛ أجزاء جميع البضائع 
المذكورة سابقا، المتضمنة في الفئة 7؛ مستلزمات األمان 
للضاغطات، تحديدا: صمامات األمان وصمامات التنظيم؛ 
صهاريج الهواء المضغوط كأجزاء من الضاغطات واآلالت 
للضاغطات  والتنظيم  التحكم  أجهزة  والمحركات؛ 
والمعدات  األجهزة  الهواء؛  تفريغ  ومضخات  والمنافيخ 
للتحكم باآلالت؛ مستلزمات التنظيم واألمان للضاغطات. 

activated carbon filters for use in compressed air 
systems, being parts of machines; high pressure 
filters being parts of machines; condensate 
separators being parts of machines; automatic 
cleaners; cooling devices, included in class 07; 
coolers for motors, compressors or blowers; air 
condensers; condenser installations; de-aerators 
being parts of machines; oil separators being parts 
of machines, including de-oilers for separating oil 
from air; fittings for compressors and machines; 
fittings for engine boilers; taps being parts of 
machines or motors; seals being parts of machines; 
compressed air main charging systems (control 
devices for the regulation of compressed air, being 
parts of machines); compressed air reservoirs 
being parts of machines; regulators being parts 
of machines; speed governors for machines and 
motors; pressure regulators being parts of machines; 
valves being parts of machines, including pressure 
valves; pressure reduction valves being parts of 
machines; pneumatic controls for machines and 
motors; motors, other than motors for land vehicles; 
electric motors, other than for land vehicles; 
generators of electricity; machine housings; 
mounts for machines; stands for machines; tables 
for machines; couplings and driving belts, other 
than for land vehicles; gear boxes, other than for 
land vehicles; ball-bearings; shaft couplings being 
machines; cranks being parts of machines; crank 
shafts; machine wheels; axles for machines; pump 
diaphragms; superchargers; turbo compressors; 
fans for motors; anti-pollution devices for motors 
and/or compressors, being parts of machines and 
motors; heat exchangers being parts of machines; 
parts of all the aforesaid goods, included in class 
07; safety accessories for compressors, namely 
safety valves, regulating valves; compressed air 
reservoirs being parts of compressors, machines 
and motors; control and regulating devices for 
compressors, blowers or vacuum pumps; apparatus 
and devices for machine control; regulating and 
safety accessories for compressors. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 
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   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )513(

 Trade Mark No.: 24780العالمة التجارية رقم : 24780 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

الكهربائية/ والتنظيم  التحكم  أجهزة   : اجل  من 
والمضخات  والمنافيخ  الهواء  لضاغطات  اإللكترونية 
معالجة  ومعدات  الهواء  معالجة  أجهزة  أو  الهوائية 
الكهربائية/اإللكترونية  والمعدات  األجهزة  الهواء؛ 
للتحكم بالعمليات والتحكم باآلالت؛ األجهزة الكهربائية 
الصناعية؛  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  اإللكترونية  و/أو 
لضاغطات  الكهربائية/اإللكترونية  التنظيم  أجهزة 
الهواء والمنافيخ ومضخات الهواء، المتضمنة في الفئة 
و/أو  المنافيخ  و/أو  الهواء  لضاغطات  التحكم  أجهزة  9؛ 
مضخات الهواء، المتضمنة في الفئة 9 ؛ أنظمة الشحن 
لتنظيم  تحكم  كأجهزة  المضغوط  للهواء  الرئيسية 
المكونات  9؛  الفئة  في  المتضمنة  المضغوط،  الهواء 
والوحدات الكهربائية واإللكترونية، المتضمنة في الفئة 
اإللكترونية  والوحدات  المكونات  المتكاملة؛  الدارات  9؛ 
9؛  الفئة  في  المتضمنة  البصرية،  اإللكترونية  و/أو 
تحديدا:  الضعيف،  التيار  لهندسة  والمعدات  األجهزة 
من أجل االتصاالت بعيدة المدى والهندسة عالية التردد 
وهندسة القياس وهندسة التحكم؛ األجهزة والمعدات 
لهندسة الطاقة، تحديدا:  من أجل التوصيل والتحويل 
ومفاتيح  القياس  أجهزة  والتحكم؛  والتنظيم  والتخزين 
األوتوماتيكية؛  والموازين  األوتوماتيكية  التوقيت 
معدات  وتتضمن  البيانات  معالجة  وأجهزة  معدات 

اكتساب البيانات وأجهزة اكتساب البيانات؛

In Respect of: Electric and/or electronic control 
and regulating devices for compressors, blowers, 
vacuum pumps, or air treatment apparatus and 
air treatment devices; electric and/or electronic 
apparatus and devices for process control and 
machine control; electric and/or electronic devices 
for the remote control of industrial processes; 
electric and/or electronic regulating devices for 
compressors, blowers and/or vacuum pumps, 
included in class 09; electric and/or electronic 
control devices for compressors, blowers and/or 
vacuum pumps, included in class 09; compressed 
air main charging systems being control devices 
for the regulation of compressed air, included in 
class 09; electric and electronic components and 
units, included in class 09; integrated circuits; 
electronic and/or optoelectronic components 
and units, included in class 09; apparatus and 
instruments for weak-current engineering, 
namely for telecommunications, high-frequency 
engineering, measurement engineering and control 
engineering; apparatus and instruments for power 
engineering, namely for conducting, transforming, 
storing, regulating and control; measuring devices, 
automatic time switches, automatic weighers; 
data processing devices and apparatus, including 
data acquisition equipment and data acquisition 
apparatus;
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و/أو  البيانات  ناقالت  على  المسجلة  الحاسوب  برامج 
تتكون  التي  والتجهيزات  الحواسيب  البيانات؛  ذاكرات 
مخرجات  معدات  رئيسي؛  بشكل  أو  كامل  بشكل  منها 
والراسمات  والمسجالت  الطابعات  وتتضمن  الحواسيب 
والملحقات الطرفية والشاشات ووحدات العرض األخرى؛ 
معدات مخرجات الحاسوب، تحديدا: وحدات المستشعر 
المتحكم بها إلكترونيا، المتضمنة في الفئة 9؛ األجهزة 
التي  التجهيزات  وتتضمن  البيانات  إلرسال  والمعدات 
ذاكرات  رئيسي؛  بشكل  أو  كامل  بشكل  منها  تتكون 
الصلبة  واألقراص  المرنة  األقراص  تحديدا:  البيانات، 
وذاكرات  المغناطيسية  واألشرطة  المغناطيسية 
الصلبة  الحالة  ذات  والذاكرات  المغناطيسية  الفقاعات 
وأشرطة  التخزين  أقراص  وأنظمة  الشرطة  ومشغالت 
األجهزة  ميكانيكيا؛  و/أو  ؛  بصريا  المرمزة  التخزين 
 9 الفئة  في  المتضمنة  واإللكترونية،  الكهربائية 
المتضمنة  الفيزيائية،  الكميات  الكتساب  الحساسات 
األصوات  ونسخ  وإرسال  تسجيل  أجهزة  9؛  الفئة  في 
المذكورة،  البضائع  جميع  قطع  والبيانات؛  والصور 

المتضمنة في الفئة 9. 

computer programs recorded on data carriers and/
or in data memories; computers and installations 
consisting entirely or mainly thereof; computer 
output equipment, including printers, recorders, 
plotters, terminals, screens, other visual display 
and feeler units; apparatus and devices for data 
transmission, including installations consisting 
entirely or mainly thereof; data memories, 
namely floppy discs, magnetic hard discs and 
magnetic tapes, magnetic bubble memories, 
solid-state memories, tape decks, optically and/or 
mechanically encoded storage discs and storage 
tape systems; electrotechnical and electronic 
apparatus and devices, included in class 09; sensors 
for the acquisition of physical quantities, included 
in class 09; devices for the recording, transmission 
and reproduction of sound, images and data; parts 
of all the aforesaid goods, included in class 09. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

كوبرغ/   96450  ،  26 ستر.  كايسر-   – كارل   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ 
Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )514(

 Trade Mark No.: 24781العالمة التجارية رقم : 24781 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 
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الهواء  لعالج  واآلالت  والمعّدات  األجهزة   : اجل  من 
وبشكل  المضغوط  الهواء  لتلطيف  هو  ما  ويتضّمن 
أساسي لفصل وترسيب الملوثات الصلبة و/أو السائلة 
من الهواء المضغوط، تجهيزات تنقية الهواء، أجهزة 
المجففات  الهواء،  تعقيم  وآالت  الهواء  تعقيم 
المضغوط،  الهواء  مجففات  وتتضّمن  الهوائية، 
مجففات الهواء (تكثيف)، مجففات التبريد، مجففات 
التجفيف،  وتجهيزات  التجفيف  أجهزة  األغشية، 
التبريد  وآالت  التبريد  أجهزة  التجفيف،  أجهزة 
مكيفات  الهواء،  تكييف  أجهزة  التبريد،  وتجهيزات 
المضغوط،  الهواء  مكيفات  يتضّمن  بما  الهواء، 
المصارف المكثفة لتطبيقات الهواء المضغوط بكونها 
المدرجة  الحرارية،  المبادالت  التبريد،  أجهزة  من  قطع 
المكثف  الماء  لعالج  واآلالت  األجهزة   ،  11 الفئة  في 
لتكييف  الهواء  فالتر  الفلترة،  و/أو  التنقية  بواسطة 
أو  المنزلية  للتجهيزات  قطع  بكونها  الفالتر  الهواء، 
تجهيزات  يتضّمن  بما  الفلترة،  أنظمة  الصناعية، 
فلترة الهواء، فالتر الهواء المضغوط، مصفيات الغبار 
المستخدمة في تجهيزات الهواء المضغوط، مصابيح 
التنقية الهوائية لتأثيرها في القضاء على الجراثيم، 
األجهزة والمعّدات لتنقية الهواء، مستلزمات التنظيم 
والسالمة لألجهزة العاملة بالغازات، حنفيات األنابيب، 
مفاتيح  تحديدا:  للضاغطات،  السالمة  مستلزمات 
والتنظيم  التحكم  وأجهزة  الضغط  ومفاتيح  الحماية 
الهواء  معالجة  ومعدات  الهواء  معالجة  ألجهزة 
البضائع  من  قطع  بكونها  المضغوط  الهواء  وخزانات 
من  ذكره  سبق  ما  قطع   ،  11 الفئة  في  الذكر  سابقة 

بضائع، ضمن الفئة 11. 

In Respect of: Apparatus, devices and machines 
for air treatment, including for compressed air 
conditioning, mainly for the separation and 
deposition of solid and/or liquid contamination of 
the compressed air; air filtering installations; air 
purifying apparatus and air purifying machines; 
air dryers, including compressed air dryers; 
desiccant (adsorption) dryers; refrigeration 
dryers; membrane dryers; drying apparatus and 
drying installations; drying devices; refrigerating 
apparatus, refrigerating machines and refrigerating 
installations; air cooling devices; air coolers, 
including compressed air coolers; condensate 
drains for compressed air applications being 
parts of refrigerating devices; heat exchangers, 
included in class 11; apparatus and machines for 
the treatment of condensate water by means of 
purification and/or filtration; air filters for air 
conditioning; filters being parts of household or 
industrial installations; filter systems, including 
air filtering installations; compressed air filters; 
dust filters for use in compressed air installations; 
air purifying lamps having a germicidal effect; 
apparatus and devices for the sterilization of air; 
regulating and safety accessories for gas devices; 
taps for pipes; safety accessories for compressors, 
namely protective switches, pressure switches; 
control and regulating devices for air treatment 
apparatus and air treatment devices; compressed 
air reservoirs being parts of the aforesaid goods of 
class 11; parts of all the aforesaid goods, included 
in class 11. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

كوبرغ/   96450  ،  26 ستر.  كايسر-   – كارل   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ 
Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة kompressoren ذات 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )515(

 Trade Mark No.: 24782العالمة التجارية رقم : 24782 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

الورق والكرتون والبضائع  التوضيحية؛  : األدلة  من اجل 
؛   16 الفئة  في  والمتضمنة  المواد  هذه  من  المصنوعة 
على  الحاسوب  برامج  الفوتوغرافية؛  الصور  المطبوعات؛ 

شكل مطبوعات. 

In Respect of: Manuals; paper, cardboard and 
goods made from these materials, included in 
class 16; printed matter; photographs; computer 
programs in printed form. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

كوبرغ/   96450  ،  26 ستر.  كايسر-   – كارل   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ 
Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )516(

 Trade Mark No.: 24783العالمة التجارية رقم : 24783 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

لتوليد  واألجهزة  التجهيزات  تأجير  خدمات   : اجل  من 
الهواء  معالجة  و/أو  إطالق  و/أو  تخزين  و/أ  توصيل  و/أ 

المضغوط وأيضا ضمن مجال اتفاقيات التعاقد. 

In Respect of: Leasing of installations and devices 
for the generation, conduction, storing, release 
and/or treatment of compressed air, also within the 
framework of contracting agreements. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 
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كوبرغ/   96450  ،  26 ستر.  كايسر-   – كارل   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ 
Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )517(

 Trade Mark No.: 24784العالمة التجارية رقم : 24784 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

باألجهزة  المتعلقة  المباني  إنشاء  خدمات   : اجل  من 
والمعدات والتجهيزات لتوليد الهواء المضغوط وتوزيع 
خدمات  المضغوط؛  الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء 
المذكورة  بالبضائع  والعناية  وصيانة  وتصليح  تركيب 
المتعلقة  التركيب  خدمات  ؛   11 و   9 و   7 الفئات  في 
المضغوط  الهواء  توليد  وتجهيزات  ومعدات  بأجهزة 
المضغوط؛  الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء  وتوزيع 
وتجهيزات  الضاغطات  وتصليح  تركيب  خدمات 
وصيانة  تركيب  خدمات  السباكة؛  خدمات  الضاغطات؛ 
وتصليح اآلالت من أجل و/أو فيما يتعلق بتوليد الهواء 
الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء  وتوزيع  المضغوط 
وتجهيزات  الضاغطات  تنظيف  خدمات  المضغوط؛ 
األنابيب،  وتصليح  تركيب  خدمات  المضغوط؛  الهواء 

تحديدا: أنابيب الضغط؛ خدمات تأجير الضاغطات. 

In Respect of: Building construction relating to 
apparatus, devices and installations for compressed 
air generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment; installation, repair, 
maintenance and care of the goods mentioned in 
classes 7, 9 and 11; installation services relating to 
apparatus, devices and installations for compressed 
air generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment; installation and repair 
of compressors and compressor installations; 
plumbing; installation, maintenance and repair of 
machines for and/or in connection with compressed 
air generation, compressed air distribution and 
compressed air treatment; cleaning of compressors 
and compressed air installations; installation and 
repair of pipes, namely of pressure pipes; rental of 
compressors. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

باستخدام كلمة kompressorenذات  المطلق  الحماية  العالمة اليعطي اصحابها حق  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )518(

 Trade Mark No.: 24785العالمة التجارية رقم : 24785 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

توفير  خدمات  تحديدا:  المقاوالت،  خدمات   : اجل  من 
الهواء المضغوط لآلخرين من حيث التوزيع / التوصيل. 

In Respect of: Contracting, namely provision 
of compressed air for third parties in terms of a 
distribution/delivery. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )519(

 Trade Mark No.: 24786العالمة التجارية رقم : 24786 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

المضغوط؛  والهواء  الطاقة  توليد  خدمات   : اجل  من 
الخدمات االستشارية لآلخرين في مجال توليد الطاقة أو 
الهواء المضغوط؛ خدمات تنقية الهواء؛ خدمات تلطيف 
واستئجار  تأجير  خدمات  الهواء)؛  (تكييف  الهواء 
أو  بالطاقة  التزويد  أو  توليد  تخدم  التي  التجهيزات 
المقاوالت، تحديدا: خدمات  المضغوط؛ خدمات  بالهواء 

توليد الهواء المضغوط لآلخرين. 

In Respect of: Generation of energy and of 
compressed air; consultancy services for third 
parties in the field of generation of energy or of 
compressed air; air purification; air freshening (air 
conditioning); rental and leasing of installations 
serving the generation or supply of energy or of 
compressed air; contracting, namely the generation 
of compressed air for third parties. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 
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 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )520(

 Trade Mark No.: 24787العالمة التجارية رقم : 24787 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

المتقدم  والتدريب  التدريب  خدمات   : اجل  من 
المضغوط  الهواء  مجال  في  يتضمن  بما  للمهندسين 
خدمات  المضغوط؛  الهواء  وتطبيقات  والضاغطات 
التعليم؛ خدمات تقديم التدريب؛ خدمات إنتاج األفالم؛ 

خدمات تنظيم وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية. 

In Respect of: Training and further training of 
engineers, including in the field of compressed 
air, compressors and compressed air applications; 
education; providing of training; film production; 
arranging and conducting of conferences and 
seminars. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )521(

 Trade Mark No.: 24788العالمة التجارية رقم : 24788 

 In Class: 42في الصنف : 42 
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 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

إدارة  بخصوص  التكنولوجية  الخدمات   : اجل  من 
و/أو تخزين  و/أو توصيل  توليد  التي تخدم  التجهيزات 
خدمات  المضغوط؛  الهواء  معالجة  و/أو  إطالق  و/أو 
أو  اقتناء  مجاالت  في  لآلخرين  التقنية  االستشارات 
األبحاث  خدمات  المضغوط؛  الهواء  استخدام  أو  توليد 
العلمية والصناعية؛ خدمات برمجة الحواسيب؛ الخدمات 
خدمات  لإلنشاءات؛  األولية  الرسوم  خدمات  الهندسية؛ 
دراسات المشاريع التقنية؛ خدمات ضبط الجودة؛ خدمات 
تقديم آراء الخبراء؛ خدمات فحص المواد؛ جميع الخدمات 
المذكورة آنفا حصريا في مجال توليد الهواء المضغوط 
المضغوط؛  الهواء  ومعالجة  المضغوط  الهواء  وتوزيع 
الهواء  توليد  مجاالت  في  التقنية  االستشارات  خدمات 
الهواء  وتوزيع  المضغوط  الهواء  ومعالجة  المضغوط 
الهواء  توليد  مجاالت  في  األبحاث  خدمات  ؛  المضغوط 
الهواء  وتوزيع  المضغوط  الهواء  ومعالجة  المضغوط 

المضغوط. 

In Respect of: Technological services regarding the 
management of installations serving the generation, 
conduction, storing, release and/or treatment of 
compressed air; technical consultancy services 
for third parties in the fields of procurement, 
generation or utilization of compressed air; 
scientific and industrial research; computer 
programming; engineering services; construction 
drafting; technical project studies; quality control; 
providing of expert opinions; material testing; all 
of the aforesaid services exclusively in the fields 
of compressed air generation, compressed air 
distribution and compressed air treatment; technical 
consultancy services in the fields of compressed 
air generation, compressed air treatment and 
compressed air distribution; research in the fields 
of compressed air generation, compressed air 
treatment and compressed air distribution. 

 In the name of: KAESER KOMPRESSOREN SEبأسم : كايسر كومبريسورين أس إي 

 Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/ Germanyالعنوان : كارل – كايسر- ستر. 26 ، 96450 كوبرغ/ ألمانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

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

 )522(

 Trade Mark No.: 24789العالمة التجارية رقم : 24789 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

 In Respect of: PREPARATIONS MADE FROMمن اجل : المستحضرات المصنوعةمن الحبوب 
GRAINS 
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 In the name of: Sharekat Nays LILMAWADبأسم : شركة نايس للمواد الغذائية 
ALGHITHEYA 

 Address: SHOQBA / RAMALLAHالعنوان : شقبا / رام الله 

 Address for Services:   SHOQBA / RAMALLAHعنوان التبليغ : شقبا / رام الله 

 )523(

 Trade Mark No.: 24790العالمة التجارية رقم : 24790 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 23/04/2014التاريخ : 2014/04/23 

 In Respect of: Services for providing food and drinkمن اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات 

 In the name of: SHARIKIT MAT›IM ALF LAILAبأسم : شركة مطاعم ألف ليلة وليله 
WALALIA 

 : Address: NABLUS - SHAR›E YUNIS - TELالعنوان : نابلس - شارع تونس ، تلفون : 0597219222 
0597219222 

 : تلفون   ، تونس  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0597219222

Address for Services:   NABLUS - SHAR›E 
YUNIS - TEL : 0597219222 

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

 )524(

 Trade Mark No.: 24791العالمة التجارية رقم : 24791 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 
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المهمات  االعمال  ادارة   ، والنشر  االعالن   : اجل  من 
المكتبية 

In Respect of: Advertising and Publishing, Business 
Administration office tasks 

 In the name of: sharekat al fareed llelesteerad weبأسم : شركة محالت الفريد لالستيراد والتسويق 
al tasweeq 

 Address: jenin - ajjaالعنوان : جنين - عجة 

 : رقم  جوال  بكر  ابو  شارع   - جنين   : التبليغ  عنوان 
 0599743980

Address for Services:   

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

 )525(

 Trade Mark No.: 24792العالمة التجارية رقم : 24792 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

المدبوغة  الجلود  وتقليد  المدبوغة  الجلود   : اجل  من 
الواردة  غير  المواد  هذه  من  المصنوعة  والمنتجات 
المدبوغة,  أو  الخام  الحيوانات  جلود   , أخرى  فئات  في 
الرياضية  الحقائب  السفرية,  والحقائب  الصناديق 
لجميع األغراض, حقائب الظهر, حقائب الظهر لألطفال, 
وأجربة]  [أكياس  حقائب  اليد,  حقائب  الجيم,  حقائب 
جلدية للتعبئة, المظالت والشماسي والعصي, السياط 
القدم  ولباس  المالبس  والسروج,  الحيوانات  وأطقم 

وأغطية الرأس, 

In Respect of: Apparatus for leather and imitations 
of leather, and goods made from these materials 
and not included in other classes; animals skins, 
hides; trunks and travelling bags; all purpose sport 
bags , backpacks; baby backpacks; book bags; 
fanny packs; gym bags; handbags, bags [envelopes, 
pouches] of leather, for packaging, umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddler . clothing, footwear, headgear . 

 In the name of: Kamal Edwar Tabryبأسم : كمال إدوار تابري. 

عيليت(،  )نتسيرت  عيليت  الناصرة  اسرائيل،   : العنوان 
شارع دوليف8. 

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, Israel 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   
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 )526(

 Trade Mark No.: 24793العالمة التجارية رقم : 24793 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

المدبوغة  الجلود  وتقليد  المدبوغة  الجلود   : اجل  من 
في  الواردة  غير  المواد  هذه  من  المصنوعة  والمنتجات 
فئات أخرى , جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة, الصناديق 
األغراض,  لجميع  الرياضية  الحقائب  السفرية,  والحقائب 
الجيم,  حقائب  لألطفال,  الظهر  حقائب  الظهر,  حقائب 
للتعبئة,  جلدية  وأجربة]  [أكياس  حقائب  اليد,  حقائب 
الحيوانات  وأطقم  السياط  والعصي,  والشماسي  المظالت 

والسروج, المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس, 

In Respect of: Apparatus for leather and imitations 
of leather, and goods made from these materials 
and not included in other classes; animals skins, 
hides; trunks and travelling bags; all purpose sport 
bags , backpacks; baby backpacks; book bags; 
fanny packs; gym bags; handbags, bags [envelopes, 
pouches] of leather, for packaging, umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddler . clothing, footwear, headgear . 

 In the name of: Kamal Edwar Tabryبأسم : كمال إدوار تابري. 

عيليت(،  )نتسيرت  عيليت  الناصرة  اسرائيل،   : العنوان 
شارع دوليف8. 

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, Israel 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   

 )527(

 Trade Mark No.: 24794العالمة التجارية رقم : 24794 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 
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الرياضية  والمقاالت  الجمباز  والدمى؛  األلعاب   : اجل  من 
الميالد؛  عيد  أشجار  زينة  أخرى؛  أصناف  في  الواردة  غير 
ومكمالتها  التوضيحية  الرسوم  التصرف؛  مهارة  العاب 
المخصصة لذلك الغرض؛ ألعاب الطاولة؛ ألعاب الورق؛ لعب 
البالونات؛  الريشة،  تنس  طقم  النشاط؛  متعددة  األطفال 
كرات السلة؛ لعب الحمام؛ كرات البيسبول؛ كرات الشاطئ؛ 
أكياس مضبوطة محكمة االغالق مليئة بالحبوب المجففة؛ 
بناء؛  قطع  الطاولة؛  لعب  المجففة؛  بالحبوب  محشّوة  دمى 
فقاعة؛ طقم  لصنع  والمحلول  العصا  طقم  البولينغ؛  كرات 
المصّنعة  والماكياج  التجميل  مستحضرات  الشطرنج؛ 
كلعب لألطفال؛ جوارب عيد الميالد)تستخدم للزينة(؛ لعبة 
سرير  لعب  الطفل؛  لسرير  هواتف  والحروف؛  الرموز  جمع 
الطفل؛ لعب اسطوانية للرمي والقذف؛ دمى؛ مالبس دمية؛ 
تعمل  لعب  الدمية؛  ألعاب  مجموعة  الدمية؛  اكسسوارات 
الورق؛  لعبة  مباراة  للعب  كوحدة  تباع  معدات  بالكهرباء؛ 
الغولف؛محّدد  قفازات  الغولف؛  كرات  السمك؛  صيد  آلة 
كرة الغولف؛ آلة يدوية للعب األلعاب اإللكترونية؛ أقراص 
المتقطعة؛  الصور  لعبة  للنفخ؛  قاباة  ألعاب  الهوكي؛  لعبة 
حبال القفز؛ طائرات ورقية؛ ألعاب الخفة؛ كرات من الرخام؛ 
الصناديق  لعب  ميكانيكية/آلية؛  دمى  تشغيلية؛  لعب 
خدمة  منزلية؛  ألعاب  الموسيقية؛  األلعاب  الموسيقية؛ 
بالحفالت؛  خاصة  ألعاب  صغيرة؛  لعب  بطبيعة  الحفالت 
المزلجات؛  متحركة؛  دمى  مخملّية؛  دمى  اللعب؛  بطاقات 
دّوامة/ القدم؛  كرة  كرات  التزلج؛  لوحات  مطاطية؛  كرات 
حذروف/صّياح؛ لعب ضغط؛ لعب محشّوة؛ طاوالت التنس؛ 
ألعاب المستهدفة؛ دمية الدب؛ كرات التنس؛ لعبة الرسوم 
لعبة؛  على شكل  ودلو  مجرفة  الحروف؛ طقم  التوضيحية/ 
لعبة  الدراجات؛  لعبة  العربة؛  لعبة  النقالة؛  الهواتف  لعبة 
بشكل  كهواية  حرفة  للمارسة  تصميم  عدة  السيارات؛ 
البنوك؛  لعبة  التوضيحية؛  الرسوم  الحروف/  لعبة  لعبة؛ 
تعمل  لعب  لعبة؛  بشكل  ساعات  لعبة؛  بشكل  شاحنات 
بتقنية معينة عن طريق شّد الزنبرك ثم تركه؛ لعبة اليو يو. 

In Respect of: Games and playthings; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees; action skill games; 
action figures and accessories therefore; board 
games; card games; children’s multiple activity 
toys; badminton sets, balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag 
dolls; board games; building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; chess sets; 
children’s play cosmetics and makeup; Christmas 
stockings; collectable toy figures; crib mobiles; 
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; 
manipulative games; mechanical toys; music box 

 In the name of: Kamal Edwar Tabryبأسم : كمال إدوار تابري. 

عيليت(،  )نتسيرت  عيليت  الناصرة  اسرائيل،   : العنوان 
شارع دوليف8. 

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, Israel 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   
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 )528(

 Trade Mark No.: 24795العالمة التجارية رقم : 24795 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

الرياضية  والمقاالت  الجمباز  والدمى؛  األلعاب   : اجل  من 
غير الواردة في أصناف أخرى؛ زينة أشجار عيد الميالد؛ 
ومكمالتها  التوضيحية  الرسوم  التصرف؛  مهارة  العاب 
الورق؛  ألعاب  الطاولة؛  ألعاب  الغرض؛  لذلك  المخصصة 
الريشة،  تنس  طقم  النشاط؛  متعددة  األطفال  لعب 
البيسبول؛  كرات  الحمام؛  لعب  السلة؛  كرات  البالونات؛ 
مليئة  االغالق  محكمة  أكياس مضبوطة  الشاطئ؛  كرات 
بالحبوب المجففة؛ دمى محشّوة بالحبوب المجففة؛ لعب 
الطاولة؛ قطع بناء؛ كرات البولينغ؛ طقم العصا والمحلول 
التجميل  مستحضرات  الشطرنج؛  طقم  فقاعة؛  لصنع 
عيد  جوارب  لألطفال؛  كلعب  المصّنعة  والماكياج 
والحروف؛  الرموز  جمع  لعبة  للزينة(؛  الميالد)تستخدم 
هواتف لسرير الطفل؛ لعب سرير الطفل؛ لعب اسطوانية 
للرمي والقذف؛ دمى؛ مالبس دمية؛ اكسسوارات الدمية؛ 
معدات  بالكهرباء؛  تعمل  لعب  الدمية؛  ألعاب  مجموعة 
السمك؛  آلة صيد  الورق؛  لعبة  مباراة  للعب  تباع كوحدة 
آلة  الغولف؛  كرة  الغولف؛محّدد  قفازات  الغولف؛  كرات 
يدوية للعب األلعاب اإللكترونية؛ أقراص لعبة الهوكي؛ 
القفز؛  المتقطعة؛ حبال  الصور  لعبة  للنفخ؛  قاباة  ألعاب 
لعب  الرخام؛  من  كرات  الخفة؛  ألعاب  ورقية؛  طائرات 
الصناديق  لعب  ميكانيكية/آلية؛  دمى  تشغيلية؛ 
خدمة  منزلية؛  ألعاب  الموسيقية؛  األلعاب  الموسيقية؛ 
الحفالت بطبيعة لعب صغيرة؛ ألعاب خاصة بالحفالت؛ 
المزلجات؛  اللعب؛ دمى مخملّية؛ دمى متحركة؛  بطاقات 
دّوامة/ القدم؛  كرة  كرات  التزلج؛  لوحات  مطاطية؛  كرات 
طاوالت  محشّوة؛  لعب  ضغط؛  لعب  حذروف/صّياح؛ 
التنس؛  الدب؛ كرات  المستهدفة؛ دمية  ألعاب  التنس؛ 

لعبة الرسوم التوضيحية/ الحروف؛

In Respect of: Games and playthings; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees; action skill games; 
action figures and accessories therefore; board 
games; card games; children’s multiple activity 
toys; badminton sets, balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag 
dolls; board games; building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; chess sets; 
children’s play cosmetics and makeup; Christmas 
stockings; collectable toy figures; crib mobiles; 
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; 
manipulative games; mechanical toys; music box
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طقم مجرفة ودلو على شكل لعبة؛ لعبة الهواتف النقالة؛ 
لعبة العربة؛ لعبة الدراجات؛ لعبة السيارات؛ عدة تصميم 
الحروف/  لعبة  لعبة؛  بشكل  كهواية  حرفة  للمارسة 
الرسوم التوضيحية؛ لعبة البنوك؛ شاحنات بشكل لعبة؛ 
عن  معينة  بتقنية  تعمل  لعب  لعبة؛  بشكل  ساعات 

طريق شّد الزنبرك ثم تركه؛ لعبة اليو يو. 

 In the name of: Kamal Edwar Tabryبأسم : كمال إدوار تابري. 

عيليت(،  )نتسيرت  عيليت  الناصرة  اسرائيل،   : العنوان 
شارع دوليف8. 

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, Israel 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   

 )529(

 Trade Mark No.: 24796العالمة التجارية رقم : 24796 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

من اجل : الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 
النشاط المكتبي. الخدمات التي يؤديها أفراد أو منظمات 
الهدف األساسي لها هو : المساعدة في تفعيل أو إدارة 
أو  اإلدارية  الشؤون  توجيه  المساعدة في  أو  تجاري,  عمل 
أو عالقات  تجاري  أو  لمشروع صناعي  التجارية  الفعاليات 
دعاية  مؤسسات  تؤديها  التي  الخدمات  وكذلك   ، عامة 
اإلشهار  أو  اإلعالن  أو  بالجماهير  االتصال  تمارس  وإعالن 
بكل وسائل اإلعالم فيما يتعلق بكافة السلع أو الخدمات, 
وذلك  الغير  لصالح  السلع  من  تشكيلية  تجميع  خدمات 
لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة, 
يمكن أن توفر مثل هذه الخدمات من خالل محالت تجزئة 
البريدية  الطلبات  كاتالوغات  وعبر  بالجملة  البيع  ومنافذ 
المواقع  كثل  االلكترونية,  االتصال  وسائل  خالل  من  أو 

الشبكية أو برامج التسوق التلفزيونية ووسائل أخرى. 

In Respect of: Apparatus for advertising; business 
management; business administration; office 
functions .services rendered by persons or 
organizations principally with the object of : help 
in the working or management of a commercial 
undertaking, or help in the management of the 
business affairs or commercial functions of an 
industrial or commercial enterprise or public 
relations , as well as services rendered by 
advertising establishments primarily undertaking 
communications to the public, declarations or 
announcements by all means of diffusion and 
concerning all kinds of goods or services. ; 
the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods via 
television, the internet, mail order or any other 
media. 
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 In the name of: Kamal Edwar Tabryبأسم : كمال إدوار تابري. 

عيليت(،  )نتسيرت  عيليت  الناصرة  اسرائيل،   : العنوان 
شارع دوليف8. 

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, Israel 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   

 )530(

 Trade Mark No.: 24797العالمة التجارية رقم : 24797 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

من اجل : الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 
النشاط المكتبي. الخدمات التي يؤديها أفراد أو منظمات 
الهدف األساسي لها هو : المساعدة في تفعيل أو إدارة 
عمل تجاري, أو المساعدة في توجيه الشؤون اإلدارية أو 
الفعاليات التجارية لمشروع صناعي أو تجاري أو عالقات 
دعاية  مؤسسات  تؤديها  التي  الخدمات  وكذلك   ، عامة 
أو اإلعالن أو اإلشهار  وإعالن تمارس االتصال بالجماهير 
بكل وسائل اإلعالم فيما يتعلق بكافة السلع أو الخدمات, 
وذلك  الغير  لصالح  السلع  من  خدمات تجميع تشكيلية 
لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة, 
يمكن أن توفر مثل هذه الخدمات من خالل محالت تجزئة 
البريدية  الطلبات  كاتالوغات  وعبر  بالجملة  البيع  ومنافذ 
المواقع  كثل  االلكترونية,  االتصال  وسائل  خالل  من  أو 

الشبكية أو برامج التسوق التلفزيونية ووسائل أخرى. 

In Respect of: Apparatus for advertising; business 
management; business administration; office 
functions .services rendered by persons or 
organizations principally with the object of : help 
in the working or management of a commercial 
undertaking, or help in the management of the 
business affairs or commercial functions of an 
industrial or commercial enterprise or public 
relations , as well as services rendered by 
advertising establishments primarily undertaking 
communications to the public, declarations or 
announcements by all means of diffusion and 
concerning all kinds of goods or services. ; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods via television, the 
internet, mail order or any other media. 

 In the name of: Kamal Edwar Tabryبأسم : كمال إدوار تابري. 

عيليت(،  )نتسيرت  عيليت  الناصرة  اسرائيل،   : العنوان 
شارع دوليف8. 

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, Israel 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   
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 )531(

 Trade Mark No.: 24798العالمة التجارية رقم : 24798 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

التدريب،  توفير  التعليم؛  خدمات  التعليم؛   : اجل  من 
التدريس؛ خدمات التدريس؛ األنشطة الترفية والرياضية 
البرامج  وتأجير  وتوزيع  وعرض  وإنتاج  إعداد  والثقافية؛ 
التلفزيونية المستمرة التي تعرض رسوم متحركة؛ إعداد 
إعداد  السينمائية؛  األفالم  وتأجير  وتوزيع  وعرض  وإنتاج 
وإنتاج وعرض وتوزيع وتأجيرالبرامج التلفزيونية واإلذاعية؛ 
إعداد وإنتاج وعرض وتوزيع وتأجير التسجيالت الصوتية 
والفيديو؛ معلومات الترفيه؛ إعداد وإنتاج عروض ترفيهية 
والكابل  التلفزيون  طريق  عن  لتوزيعها  تفاعلية  وبرامج 
والمّصورة  السمعية  االعالم  ووسائل  الصناعية  واألقمار 
والوسائل  الكمبيوتر  وأقراص  الليزر  وأقراص  والخراطيش 
اإللكترونية؛ إعداد وإنتاج وتوفير وسائل الترفيه واألخبار 
الحاسوبية  والشبكات  االتصاالت  طريق  عن  والمعلومات 
العالمية؛ خدمات حديقة مالهي وحديقة ألعاب؛ الخدمات 
بالحدائق؛  المتعلقة  أو  المقدمة  والترفيهية  التعليمية 
تقديم  والمباشرة؛  الحية  المسرحية  االستعراضات 
وخدمات  المسرحي؛  االنتاج  والمباشرة؛  الحية  العروض 
الترفيهية  والعروض  األفالم  تنظيم  والتسلية،  الترفيه 
الحية والمباشرة، وإنتاج األفالم والعروض الترفيهية الحية 
والمباشرة؛ إنتاج الرسوم المتحركة والعروض التلفزيونية 
والبرامج  التلفزيونية  العروض  نشر  الترفيهية؛  والبرامج 
المتحركة  بالرسوم  المتعلقة  الخدمات  الترفيهية، 
والعروض  االلسينما  التلفزيوني  والترفيه  الترفيهية 
الخدمات  والمباشرة؛  الحية  الترفيهية  واالستعراضات 
جميعها  والدوريات؛  والمجالت  الكتب  بإنتاج  المتعلقة 

متعلقة بالعاب ورياضة األطفال. 

In Respect of: Education; Education services; 
providing of training, teaching; teaching service; 
Entertainment, sporting and cultural activities; 
preparation, production, presentation, distribution, 
and rental of on-going television programs featuring 
animation; preparation, production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; 
preparation, production, presentation, distribution, 
and rental of television and radio programs; 
preparation, production, presentation, distribution, 
and rental of sound and video recordings; 
entertainment information; preparation, production 
of entertainment shows and interactive programs 
for distribution via television, cable, satellite, 
audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; preparation, 
production and provision of entertainment, news 
and information via communication and global 
computer networks; amusement park and theme 
park services; educational and entertainment 
services rendered in or relating to theme parks; live 
stage shows; presentation of live performances; 
theater productions; entertainer services, 
organizing of films and live 
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 In the name of: Kamal Edwar Tabryبأسم : كمال إدوار تابري. 

عيليت(،  )نتسيرت  عيليت  الناصرة  اسرائيل،   : العنوان 
شارع دوليف8. 

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, Israel 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   

 )532(

 Trade Mark No.: 24799العالمة التجارية رقم : 24799 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

التدريب،  توفير  التعليم؛  خدمات  التعليم؛   : اجل  من 
التدريس؛ خدمات التدريس؛ األنشطة الترفية والرياضية 
البرامج  وتأجير  وتوزيع  وعرض  وإنتاج  إعداد  والثقافية؛ 
متحركة؛  رسوم  تعرض  التي  المستمرة  التلفزيونية 
إعداد وإنتاج وعرض وتوزيع وتأجير األفالم السينمائية؛ 
التلفزيونية  وتأجيرالبرامج  وتوزيع  وعرض  وإنتاج  إعداد 
وتأجير  وتوزيع  وعرض  وإنتاج  إعداد  واإلذاعية؛ 
التسجيالت الصوتية والفيديو؛ معلومات الترفيه؛ إعداد 
عن  لتوزيعها  تفاعلية  وبرامج  ترفيهية  عروض  وإنتاج 
ووسائل  الصناعية  واألقمار  والكابل  التلفزيون  طريق 
وأقراص  والخراطيش  والمّصورة  السمعية  االعالم 
إعداد  اإللكترونية؛  والوسائل  الكمبيوتر  وأقراص  الليزر 
والمعلومات  واألخبار  الترفيه  وسائل  وتوفير  وإنتاج 
العالمية؛  الحاسوبية  والشبكات  االتصاالت  طريق  عن 
الخدمات  ألعاب؛  وحديقة  مالهي  حديقة  خدمات 
بالحدائق؛  المتعلقة  أو  المقدمة  والترفيهية  التعليمية 
تقديم  والمباشرة؛  الحية  المسرحية  االستعراضات 
وخدمات  المسرحي؛  االنتاج  والمباشرة؛  الحية  العروض 

الترفيه والتسلية،

In Respect of: Education; Education services; 
providing of training, teaching; teaching service; 
Entertainment, sporting and cultural activities; 
preparation, production, presentation, distribution, 
and rental of on-going television programs featuring 
animation; preparation, production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; 
preparation, production, presentation, distribution, 
and rental of television and radio programs; 
preparation, production, presentation, distribution, 
and rental of sound and video recordings; 
entertainment information; preparation, production 
of entertainment shows and interactive programs 
for distribution via television, cable, satellite, 
audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; preparation, 
production and provision of entertainment, news 
and information via communication and global 
computer networks; amusement park and theme 
park services; educational and entertainment 
services rendered in or relating to theme parks; live 
stage shows; presentation of live performances; 
theater productions; entertainer services, 
organizing of films and live
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والمباشرة،  الحية  الترفيهية  والعروض  األفالم  تنظيم   
والمباشرة؛  الحية  الترفيهية  والعروض  األفالم  وإنتاج 
والبرامج  التلفزيونية  المتحركة والعروض  الرسوم  إنتاج 
والبرامج  التلفزيونية  العروض  نشر  الترفيهية؛ 
المتحركة  بالرسوم  المتعلقة  الخدمات  الترفيهية، 
والعروض  االلسينما  التلفزيوني  والترفيه  الترفيهية 
الخدمات  والمباشرة؛  الحية  الترفيهية  واالستعراضات 
جميعها  والدوريات؛  والمجالت  الكتب  بإنتاج  المتعلقة 

متعلقة بالعاب ورياضة األطفال. 

 In the name of: Kamal Edwar Tabryبأسم : كمال إدوار تابري. 

عيليت(،  )نتسيرت  عيليت  الناصرة  اسرائيل،   : العنوان 
شارع دوليف8. 

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, Israel 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   

 )533(

 Trade Mark No.: 24800العالمة التجارية رقم : 24800 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

والبضائع  المقوى)الكرتون(  والورق  الورق   : اجل  من 
المصنوعة من هذه المواد، غير الواردة في أصناف أخرى؛ 
الهدايا؛  لف  ورق  المغلفات؛  القرطاسية؛  الكتابة؛  ورق 
لف الهدايا المثّنى الورقي؛ زينة الكعك الورقية؛ أكياس 
الحفالت  زينة  ز؛ 

ّ
المرك التزين  ورق  الورقية؛  الحفالت 

المائدة  مفارش  الورقية؛  الحفالت  قبعات  الورقية؛ 
الورق  مادة  ورقية؛  ممسة  الورقية؛  المناديل  الورقية؛ 
بطاقات  بريدية؛  بطاقات  ملصقات؛  صور؛  والمطبوعات؛ 
الرسوم؛  المعايدة؛  بطاقات  الهدايا؛  بطاقات  تجارية؛ 

كتب فكاهية مصّورة؛

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; writing paper; stationery; envelopes; 
gift wrapping paper; paper gift wrap bows; paper 
cake decorations; paper party bags; decorative 
paper centerpieces; paper party decorations; paper 
party hats; paper tablecloths; paper napkins; paper 
mats; paper matter and publications; photographs; 
posters; postcards; trading cards; gift cards; 
greeting cards; cartoons; comic books;
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أشرطة فكاهية؛ الصحف؛ المجالت؛ الدوريات؛ الكتب؛ 
التلوين؛  كتب  لألطفال؛  حيوية  كتب  األطفال؛  كتب 
كتب  الصور؛  البوم  المواعيد؛  كتب  العناوين؛  كتب 
للقرطاسية  الكتب؛ مواد الصقة  ؛ مواد تجليد  توقيع 
طقم  طالء؛  فرشاة  الفنانين؛  مواد  منزلية؛  ألغراض  أو 
طالء للفنون والحرف؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية 
)عدا األثاث(؛ مواد التعليم والتدريس )عدا األجهزة(؛ 
المطبعية  الحروف  وطقم  المطبعية  والحروف  الرموز 
الزخارف  الملصقات؛  الطباعة؛  قالب  للطابعات؛ 
ملفات؛  المدرسية؛  اللوازم  اللصائق؛  شكل  في 
بين صفحات  توضع  تأشيرة  للكتب؛  دفات  مجلدات؛ 
الكتب؛  أغلفة  بالقراءة(؛  وصلت  حيث  الكتب)دالة 
أقالم حبر ورصاص؛ طباشير؛  التقاويم)روزمانة(؛ علب 
صلصال نموذجي؛ يوميات؛ أقالم حبر؛ أقالم رصاص؛ 
الطباشير الملونة؛ دفاتر المالحظات؛ مذكرة مالحظات؛ 
االت األوراق؛ 

ّ
محايات؛ مباري أقالم رصاص؛ دباسات؛ ثق

غير  مساطر  والكؤوس(؛  )للفناجين  ورقية  وقايات 
محددة؛ مزيل الطوابع؛ مواد بالستيكية للتعبئة )غير 

الواردة في أصناف أخرى(. 

comic strips; newspapers; magazines; periodicals; 
books; baby books; activity books for children; 
coloring books; address books; appointment books; 
photograph albums; autograph books; bookbinding 
materials; adhesives for stationery or household 
purposes; artists materials; paint brushes; arts and 
craft paint kits; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching 
materials (except apparatus); type and type fonts for 
printers; printing blocks; stickers; appliques in the 
form of decals; school supplies; folders; binders; 
bookends; bookmarks; book covers; calendars; pen 
and pencil cases; 

 In the name of: Kamal Edwar Tabryبأسم : كمال إدوار تابري. 

عيليت(،  )نتسيرت  عيليت  الناصرة  اسرائيل،   : العنوان 
شارع دوليف8. 

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, Israel 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   

 )534(

 Trade Mark No.: 24801العالمة التجارية رقم : 24801 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 
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والبضائع  المقوى)الكرتون(  والورق  الورق   : اجل  من 
أصناف  في  الواردة  غير  المواد،  هذه  من  المصنوعة 
لف  ورق  المغلفات؛  القرطاسية؛  الكتابة؛  ورق  أخرى؛ 
الكعك  زينة  الورقي؛  المثّنى  الهدايا  لف  الهدايا؛ 
ز؛ 

ّ
المرك التزين  الورقية؛ ورق  الحفالت  أكياس  الورقية؛ 

الورقية؛  الحفالت  قبعات  الورقية؛  الحفالت  زينة 
ممسة  الورقية؛  المناديل  الورقية؛  المائدة  مفارش 
ملصقات؛  صور؛  والمطبوعات؛  الورق  مادة  ورقية؛ 
الهدايا؛  بطاقات  تجارية؛  بطاقات  بريدية؛  بطاقات 
مصّورة؛  فكاهية  كتب  الرسوم؛  المعايدة؛  بطاقات 
أشرطة فكاهية؛ الصحف؛ المجالت؛ الدوريات؛ الكتب؛ 
التلوين؛  كتب  لألطفال؛  حيوية  كتب  األطفال؛  كتب 
كتب  الصور؛  البوم  المواعيد؛  كتب  العناوين؛  كتب 
للقرطاسية  الصقة  مواد  الكتب؛  تجليد  مواد  ؛  توقيع 
طقم  طالء؛  فرشاة  الفنانين؛  مواد  منزلية؛  ألغراض  أو 
طالء للفنون والحرف؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية 
األجهزة(؛  )عدا  والتدريس  التعليم  مواد  األثاث(؛  )عدا 
المطبعية  الحروف  وطقم  المطبعية  والحروف  الرموز 
في  الزخارف  الملصقات؛  الطباعة؛  قالب  للطابعات؛ 
مجلدات؛  ملفات؛  المدرسية؛  اللوازم  اللصائق؛  شكل 
دفات للكتب؛ تأشيرة توضع بين صفحات الكتب)دالة 
حيث وصلت بالقراءة(؛ أغلفة الكتب؛ التقاويم)روزمانة(؛ 
نموذجي؛  صلصال  طباشير؛  ورصاص؛  حبر  أقالم  علب 
الملونة؛  الطباشير  رصاص؛  أقالم  حبر؛  أقالم  يوميات؛ 
مباري  محايات؛  مالحظات؛  مذكرة  المالحظات؛  دفاتر 
االت األوراق؛ وقايات ورقية 

ّ
أقالم رصاص؛ دباسات؛ ثق

مزيل  محددة؛  غير  مساطر  والكؤوس(؛  )للفناجين 
في  الواردة  )غير  للتعبئة  بالستيكية  مواد  الطوابع؛ 

أصناف أخرى(. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; writing paper; stationery; envelopes; 
gift wrapping paper; paper gift wrap bows; paper 
cake decorations; paper party bags; decorative 
paper centerpieces; paper party decorations; paper 
party hats; paper tablecloths; paper napkins; paper 
mats; paper matter and publications; photographs; 
posters; postcards; trading cards; gift cards; 
greeting cards; cartoons; comic books; comic strips; 
newspapers; magazines; periodicals; books; baby 
books; activity books for children; coloring books; 
address books; appointment books; photograph 
albums; autograph books; bookbinding materials; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists materials; paint brushes; arts and craft paint 
kits; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching materials 
(except apparatus); type and type fonts for printers; 
printing blocks; stickers; appliques in the form of 
decals; school supplies; folders; binders; bookends; 
bookmarks; book covers; calendars; pen and pencil 
cases; 

 In the name of: Kamal Edwar Tabryبأسم : كمال إدوار تابري. 

عيليت(،  )نتسيرت  عيليت  الناصرة  اسرائيل،   : العنوان 
شارع دوليف8. 

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, Israel 

_نابلس_رفيديا_فوق  العقاد  غسان   : التبليغ  عنوان 
معرض جوال 

Address for Services:   
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 )535(

 Trade Mark No.: 24802العالمة التجارية رقم : 24802 

 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

والصناعية  الطبيعة  والحجارة  البناء  مواد   : اجل  من 
والحصى  والقصارة  والجبصين  والكلس  واالسمنت 
ومواد  االسمنت  او  الفخار  من  المصنوعة  والقساطل 
تعبيد الطرق واالسفلت والقار والحمر واالنشاءات القابلة 

النقل والنصب الحجرية والمداخن 

In Respect of: building materials and stones 
nature,industrial,cement,lime,gypsum and 
plastering,gravel and water pipes made of clay 
or cement materials and paving,asphalt and 
bitumen,reds and construction vible transport and 
stone monuments and chimneys. 

 In the name of: manaseer company for import andبأسم : شركة المناصير لإلستيراد والتسويق 
marketing 

 Address: rammalh-alarsal- tiger bulding- 5 florالعنوان : رام الله - االرسال - عمارة التايجر - ط 5 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله-االرسال-عمارةتايجر-طابق7 

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

 )536(

 Trade Mark No.: 24803العالمة التجارية رقم : 24803 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

زيون  السوالر،  الكاز,  البنزين,  الخام,  النفط   : اجل  من 
للمركبات،  البنزين  لمحركات  الزيوت  فيها  بما  النزليق، 
الزيوت لمحركات سوالر للمركبات، وزيوت محركات سفن، 

زيوت التزليق لغايات الصناعية، الوقود، الفحم. 

In Respect of: Crude oil, gasoline, kerosene, diesel 
Oil, lubricating oil, namely gasoline engine oils for 
cars diesel engines oil for cars, and engine oils for 
ships lube base oil for industrial purposes , fuel oil 
,and coal 

 In the name of: manaseer company for import andبأسم : شركة المناصير لإلستيراد والتسويق 
marketing 
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 Address: rammalh-alarsal- tiger bulding- 5 florالعنوان : رام الله - االرسال - عمارة التايجر - ط 5 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله-االرسال-عمارةتايجر-طابق7 

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

 )537(

 Trade Mark No.: 24804العالمة التجارية رقم : 24804 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

وللمطبخ،  المنزلية  واألوعية  واألواني  األدوات   : اجل  من 
األمشاط واإلسفنج، الفراشي )عدا فراشي التلوين أو الدهان( 
للجلي،  ، سلك صلب  التنظيف  ،أدوات  الفراشي  مواد صنع 
زجاج غير مشغول، أو نصف مشغول )عدا الزجاج المستعمل 
في المباني( األواني الزجاجية وأواني الخزف الصيني وأواني 

الخزفية الغير واردة في الفئات األخرى. 

In Respect of: house hold or kitchen utensils and 
containers , combs and sponges, brushers (expect 
paint brushers) brush-making materials, articles 
for cleaning purpose, steel wood, un worked or 
semi-worked glass (expect glass used in building) 
glassware, porcelain and earthenware not including 
in other classes. 

 In the name of: manaseer company for import andبأسم : شركة المناصير لإلستيراد والتسويق 
marketing 

 Address: rammalh-alarsal- tiger bulding- 5 florالعنوان : رام الله - االرسال - عمارة التايجر - ط 5 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله-االرسال-عمارةتايجر-طابق7 

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

 )538(

 Trade Mark No.: 24805العالمة التجارية رقم : 24805 

 In Class: 35في الصنف : 35 
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 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

من اجل : ادارة األنشطة التجارية وخدمات البيع بالجملة 
وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد  والتجزئة 
االعمال  وإدارة  االعالن  إلى  باإلضافة  البضائع  توزيع 

واإلعمال اإلدارية. 

In Respect of: management of commercial 
activities; wholesale and retail services supply 
of goods and marketing services and good 
distribution activates in addition to advertising 
and business management and administrative 
work. 

 In the name of: manaseer company for import andبأسم : شركة المناصير لإلستيراد والتسويق 
marketing 

 Address: rammalh-alarsal- tiger bulding- 5 florالعنوان : رام الله - االرسال - عمارة التايجر - ط 5 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله-االرسال-عمارةتايجر-طابق7 

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

 )539(

 Trade Mark No.: 24806العالمة التجارية رقم : 24806 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 24/04/2014التاريخ : 2014/04/24 

من اجل : الخدمات االذاعية واالعالمية والبث التلفزيوني 
والفضائي 

In Respect of: Telecommunications 

 In the name of: sharikat alwaad for radio tv andبأسم : شركة الوعد لالذاعة والتلفزيون واالستثمار 
investment 

 Address: hebronالعنوان : الخليل دائرة السير ت 2224957 

 Address for Services:   hebronعنوان التبليغ : الخليل دائرة السير ت 2224957 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 
الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )540(

 Trade Mark No.: 24807العالمة التجارية رقم : 24807 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/04/2014التاريخ : 2014/04/27 

من اجل : حليب، مسحوق الحليب، حليب هالمي ومنكه 
لبن  الحليب،  حلوى  وخاصة  الحليب  منتجات  ومخفوق، 
زبادي وشراب وشراب لبن الزبادي وجبنة حلوم، مشروبات 
حليب  مشروبات  الحليب،  منتجات  أو  الحليب  أساسها 
أساسها 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: milk 
desserts, yoghurts, yoghurt drinks, cottage cheese; 
beverages made mainly of milk or milk products, 
milk beverages mainly made of milk, milky 
beverages comprising fruit. Fermented plain or 
flavoured milky products. 

 In the name of: Campagnie Gervais Danoneبأسم : كومباني جيرفيس دانون 

 Address: 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Franceالعنوان : 17 بوليفارد هاوسمان، 75009 باريس ، فرنسا 

 219 ب  ص  الفكرية  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
نابلس _فلسطبن 

Address for Services:   

 )541(

 Trade Mark No.: 24808العالمة التجارية رقم : 24808 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/04/2014التاريخ : 2014/04/27 
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من اجل : بسكويت، كسترد، موس الشوكوالتة، حلويات 
على شكل موس ]حلويات[، حلويات، سكاكر، شوكوالتة، 
السميد،  كعك  األرز،  كعك  فطائر،  بالحليب،  عصيدة 
بالحليب،  األرز  حلوى  الحبوب،  من  مصنوعة  حلويات 
أو  الشوكوالتة  أو  القهوة  أو  الكاكاو  أساسها  مشروبات 
لألكل  صالحة  مثلجات  لألكل،  صالحة  مثلجات  الشاي، 
)آيسكريم(،  بوظة  الرائب،  اللبن  من  أساسًا  مصنوعة 
مثلجات مائية )مثلجات صالحة لألكل(، لبن رائب مجمد 

هة. 
َّ
)مثلجات صالحة لألكل(، حلوى مثلجة منك

In Respect of: Biscuits; custard; chocolate mousses, 
desserts as mousses [confectionery], confectionery, 
sweets, chocolate, milk-base gruel, pastries, rice 
cakes, semolina cakes, desserts made from cereals, 
rice pudding; cocoa, coffee, chocolate or tea-based 
beverages; edible ices, edible ices essentially made 
of yoghurt, ice creams, water ices (edibles ices), 
frozen yoghurts (edible ices), flavoured ices. 

 In the name of: Compagnie Gervais Danoneبأسم : : كومباني جيرفيس دانون 

 Address: 17,boulevard Haussmann 75009 Paris, Franceالعنوان : 17 بوليفارد هاوسمان، 75009 باريس، فرنسا 

 219 ب  ص  الفكرية  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
نابلس _فلسطبن 

Address for Services:   

 )542(

 Trade Mark No.: 24809العالمة التجارية رقم : 24809 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 27/04/2014التاريخ : 2014/04/27 

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

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

 In the name of: Compagnie Gervais Danoneبأسم : : كومباني جيرفيس دانون 

 Address: 17,boulevard Haussmann 75009 Paris, Franceالعنوان : 17 بوليفارد هاوسمان، 75009 باريس، فرنسا 

 219 ب  ص  الفكرية  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
نابلس _فلسطبن 

Address for Services:   
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 )543(

 Trade Mark No.: 24810العالمة التجارية رقم : 24810 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 27/04/2014التاريخ : 2014/04/27 

 In Respect of: Services for providing food andمن اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات 
drink 

 In the name of: Jamal Mahmoud Basher Sharae›ahبأسم : جمال محمود بشير شرايعه 

 Address: Nablus - TEL: 0599373175العنوان : نابلس- ت : 0599373175 

 Address for Services:   Nablus - TEL: 0599373175عنوان التبليغ : نابلس- ت : 0599373175 

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

 )544(

 Trade Mark No.: 24811العالمة التجارية رقم : 24811 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

 In Respect of: paint brushes and roller brushesمن اجل : فراشي دهان وروالت دهان 

 In the name of: samer maher hasan herbawiبأسم : سامر ماهر حسن حرباوي 

 Address: alkhalil nimraالعنوان : الخليل نمرة 

الجعبري  برهان  عمارة  الخليل   : التبليغ  عنوان 
 0599594605

Address for Services:   
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 )545(

 Trade Mark No.: 24813العالمة التجارية رقم : 24813 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

من اجل : مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل 
وصقل  تنظيف  المالبس,مستحضرات  وكي  غسل  في 
,مستحضرات  ,زيوت عطرية  وجلي وكشط صابون عطور 

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 

 In the name of: sudqi rashed sadeq mashaqiبأسم : صدقي راشد صادق مشاقي 

 Address: nablus_ alsuq altejare tel_0595233455العنوان : نابلس_السوق التجاري ت_0595233455 

 Address for Services:   nablus_ alsuq altejareعنوان التبليغ : نابلس_السوق التجاري ت_0595233455 
tel_0595233455 

 )546(

 Trade Mark No.: 24814العالمة التجارية رقم : 24814 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

من  وغيرها  الغازية  و  المعدنية  المياه   : اجل  من 
وعصائر  الفواكه  الكحولية؛مشروبات  غير  المشروبات 

الفواكه؛ شراب ومستحضرات أخرى لصنع المشروبات. 

In Respect of: Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 

 .In the name of: PepsiCo, Incبأسم : بيبسيكو ، إنك. 

العنوان : 700 أندرسون هيل روود ، بيورجيس ، نيويورك 
10577،الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 
10577, United States of America (USA) 
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   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

المطلق باستخدام والرسومات ذات االستخدام  الحماية  : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق  مالحظة 
العام بمعزل عن العالمة. مالحظة : العالمة تشتمل على االلوان االزرق الغامق و االزرق الفاتح واالحمر واالبيض 

  )547(

 Trade Mark No.: 24815العالمة التجارية رقم : 24815 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

من  وغيرها  الغازية  و  المعدنية  المياه   : اجل  من 
وعصائر  الفواكه  الكحولية؛مشروبات  غير  المشروبات 

الفواكه؛ شراب ومستحضرات أخرى لصنع المشروبات. 

In Respect of: Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 

 .In the name of: PepsiCo, Incبأسم : بيبسيكو ، إنك. 

العنوان : 700 أندرسون هيل روود ، بيورجيس ، نيويورك 
10577،الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 
10577, United States of America (USA) 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدامالكلمات والعبارات والرسومات 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة مالحظة: العالمة تشتمل على االلوان االزرق واالبيض. 

 )548(

 Trade Mark No.: 24816العالمة التجارية رقم : 24816 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 
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من اجل : التبغ , السجائر والسيجار , ادوات المدخنين 
والكبريت 

In Respect of: Tobacco, cigarettes and cigars, 
smokers’ articles and matches 

 In the name of: Jerusalem Cigarette Co. PLCبأسم : شركة سجائر القدس المساهمة العامة 

العيزرية,   ,91194 القدس   19594 ب:  ص   : العنوان 
الضفة الغربية 

Address: P.O. Box: 19594 Jerusalem 91194, 
Aizariyeh, The West Bank 

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

Address for Services:   

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

 )549(

 Trade Mark No.: 24817العالمة التجارية رقم : 24817 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
العطرية  والزيوت  العطرية  المواد   ، الصابون   ، والكشط 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 In the name of: Nazih Saudi Company Forبأسم : شركة نزيه السعودية لمواد التجميل )المحدودة( 
Cosmetics Ltd. 

العنوان : ص ب 3095, الخبر 31952, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 3095, Khobar 31952, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   
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 )550(

 Trade Mark No.: 24818العالمة التجارية رقم : 24818 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس والبسة القدم واغطية الراس 

 In the name of: Nazih Saudi Company Forبأسم : شركة نزيه السعودية لمواد التجميل )المحدودة( 
Cosmetics Ltd. 

العنوان : ص ب 3095, الخبر 31952, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 3095, Khobar 31952, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

 )551(

 Trade Mark No.: 24819العالمة التجارية رقم : 24819 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 

 In the name of: Next Group Plcبأسم : نيكست غروب بي ال سي 

ليشيستر,  انديربي,  رود,  ديسفورد   : العنوان 
ليشيسترشاير, ال اي 19 4ايه تي, المملكة المتحدة 

Address: Desford Road, Enderby, Leicester, 
Leicestershire, LE19 4AT, United Kingdom 

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

Address for Services:   



391 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )552(

 Trade Mark No.: 24820العالمة التجارية رقم : 24820 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

من اجل : خدمات الدعاية واالعالن, ادارة االعمال, 
المكتبية,  االعمال  التجارية,  االنشطة  ادارة 
خدمات البيع بالتجزئة في مجال المالبس والبسة 
واكسسوارات  والمجوهرات  الراس  واغطية  القدم 
والمناشف  المنزلية  واالوعية  واالدوات  المالبس 
االنارة  واجهزة  واالثاث  والمنسوجات  والفراش 
التجميل  ومواد  الكهربائية  والمنتجات  وااللعاب 
والنظارات  الطبية  غير  الحمام  ومستحضرات 
انواع  وكافة  اليد  وحقائب  المحمولة  والعلب 
الحائط  وورق  واللوحات  المطبخ  وادوات  الحقائب 
الصور  واطارات  المنازل  لزينة  االخرى  والمنتجات 
واالجهزة الكهربائية والكميرات وتجميع منتجات 
متنوعة بهدف معاينتها وشرائها من قبل الغير, 
خدمات البيع بالتجزئة من خالل محالت على الطرق 
السريعة ومن خالل الكتالوجات البريدية ومن خالل 
االنترنت, تقديم خدمات البيع بالتجزئة المباشرة 
المعلومات  تقديم  الذكر,  سابقة  المجاالت  في 
بالتجزئة  البيع  بخدمات  المتعلقة  واالستشارات 
ادارة  استشارات  الذكر,  سابقة  المجاالت  في 
واالستشارة  المساعدة  تقديم  فيها  بما  االعمال 
المجاالت  في  بالتجزئة  البيع  محالت  لتاسيس 

سابقة الذكر 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; retail 
services in the fields of clothing, headgear and 
footwear, jewellery, fashion accessories, household 
articles, towels, bedding, textiles, furniture, 
lighting apparatus, toys, electrical products, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, 
eyewear, carrying cases, handbags and all manner 
of bags, kitchenware, paints, wallpaper and other 
products for decorating the home, pictures, picture 
frames, electrical products, cameras; the bringing 
together for the benefit of others a variety of 
goods including the aforesaid products; enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
goods; services for the retail of products through 
high street stores, via mail order catalogues or over 
the internet; providing on-line retail store services 
in the field of the aforesaid goods; information 
and advice in relation to retail services relating 
to the aforesaid goods; business management 
consultancy including giving assistance and advice 
in the establishment of retail stores in the field of 
the aforesaid goods 

 In the name of: Next Group Plcبأسم : نيكست غروب بي ال سي 

ليشيستر,  انديربي,  رود,  ديسفورد   : العنوان 
ليشيسترشاير, ال اي 19 4ايه تي, المملكة المتحدة 

Address: Desford Road, Enderby, Leicester, 
Leicestershire, LE19 4AT, United Kingdom 

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

Address for Services:   
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 )553(

 Trade Mark No.: 24821العالمة التجارية رقم : 24821 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

األنشطة  الترفيه،  التدريب،  توفير  التعليم،   : اجل  من 
الرياضية والثقافية, إعداد وعقد المحاضرات, إعداد وعقد 
الجامعة,  العامة  االجتماعات  وعقد  إعداد  المؤتمرات, 
إعداد  الملتقيات,  وعقد  إعداد  المنتديات,  وعقد  إعداد 
الكتب(,  )نشر  الكتب  ]التدريب[,  العمل  ورشات  وعقد 
محاضرات )إعداد وعقد المحاضرات(, دروس ومحاضرات 

بالمراسلة, اختبارات تعليمية 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities, 
Academies [education], Arranging and conducting 
of colloquiums, Arranging and conducting of 
conferences, Arranging and conducting of congresses, 
Arranging and conducting of seminars, Arranging and 
conducting of symposiums, Arranging and conducting 
of workshops [training], Books (Publication of 
–), Colloquiums (Arranging and conducting of –), 
Correspondence courses, Educational examination 

 In the name of: The International Arab Society Ofبأسم : المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين 
Certified Accountants (IASCA) 

 Address: P.O. Box 921100, Amman 11192, Jordanالعنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 

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

Address for Services:   

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

 )554(

 Trade Mark No.: 24822العالمة التجارية رقم : 24822 

 In Class: 35في الصنف : 35 
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 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

من اجل : خدمات الدعاية واالعالن وتوجية االعمال تفعيل 
النشاط المكتبي ، خدمات االستشارات والمعلومات 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions, 
information and consultancy services 

 In the name of: International Centre For Sportبأسم : المركز الدولي لالمن الرياضي 
Security 

 Address: P.O. Box 64163, Doha - Qatarالعنوان : ص ب 64163, الدوحة - قطر 

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

Address for Services:   

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

 )555(

 Trade Mark No.: 24823العالمة التجارية رقم : 24823 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

من اجل : خدمات التعليم والتهذيب والتدريب و الترفيه 
واالنشطه الرياضيه والثقافية 

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

 In the name of: International Centre For Sportبأسم : المركز الدولي لالمن الرياضي 
Security 

 Address: P.O. Box 64163, Doha - Qatarالعنوان : ص ب 64163, الدوحة - قطر 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدامالكلمات والعبارات والرسومات 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )556(

 Trade Mark No.: 24824العالمة التجارية رقم : 24824 

 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 28/04/2014التاريخ : 2014/04/28 

لحماية  امنية  خدمات  قانونية,  خدمات   : اجل  من 
اخري  واجتماعية  واالفراد، خدمات شخصية  الممتلكات 

لتلبية حاجات االفراد 

In Respect of: Legal services; security services for 
the protection of property and individuals; personal 
and social services to meet the needs of individuals 

 In the name of: International Centre For Sport Securityبأسم : المركز الدولي لالمن الرياضي 

 Address: P.O. Box 64163, Doha - Qatarالعنوان : ص ب 64163, الدوحة - قطر 

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

Address for Services:   

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

 )557(

 Trade Mark No.: 24825العالمة التجارية رقم : 24825 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 29/04/2014التاريخ : 2014/04/29 

 In Respect of: tea,rice، Coffeeمن اجل : شاي ، رز ، قهوة 

 In the name of: SHARIKAT ALWALD ALTIGRIHAبأسم : شركة الولد التجارية 

 Address: JENIN-SHAREG ABU BAKERالعنوان : جنين- شارع ابو بكر ص . ب . 36 

 Address for Services:   JENIN-SHAREG ABU BAKERعنوان التبليغ : جنين- شارع ابو بكر ص . ب . 36 
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 )558(

 Trade Mark No.: 24826العالمة التجارية رقم : 24826 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/04/2014التاريخ : 2014/04/29 

 In Respect of: insect terminatorمن اجل : مبيد حشرات 

-In the name of: SHARIKAT TARGET ALبأسم : شركة تارجت االستثمارية 
ESTETHMARIYEH 

 - Address: ALKHALIL - SHARE› EIN SARAHالعنوان : الخليل - شارع عين ساره - تلفون : 02-2211133 
TEL :02-2211133 

 : تلفون   - ساره  عين  شارع   - الخليل   : التبليغ  عنوان 
 02-2211133

Address for Services:   ALKHALIL - SHARE› EIN 
SARAH - TEL :02-2211133 

 )559(

 Trade Mark No.: 24827العالمة التجارية رقم : 24827 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 29/04/2014التاريخ : 2014/04/29 

من اجل : الزيوت والدهون المعدة لألكل، الحليب و منتجات 
المجفف,  اللبن  مصل  )بودرة(,  المجفف  الحليب  الحليب، 
ولحوم  اللحوم واألسماك  المركز؛  الحليب  المكثف،  الحليب 
وخضروات  فواكه  اللحم؛  خالصات  والصيد،  الدواجن 
محفوظة ومجففة ومطهوة؛ البيض، هالم )جيلي( ومربيات؛ 
والطماطم المعلبة, والطماطم المكثفة, الطماطم المطبوخة 
مسبقا كأساس االطعمة, حساء الطماطم المطبوخ مسبقا, 
عصائر  )معجون(،  الطماطم  مركزات  المحفوظة,  الطماطم 
الطماطم للطبخ، محفوظات الطماطم، معجون البندورة, رب 

البندورة, الطماطم )المطبوخة(, الطماطم )المجففة(. 

In Respect of: Edible oils & fats & shortening; milk 
and milk products, milk powder, whey powder, 
evaporated milk, condensed milk; meat, fish, 
poultry and game, meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; eggs, jellies, 
jams; canned tomatoes, condensed tomatoes, pre-
cooked tomato based foods, pre-cooked tomato 
soups, preserved tomatoes, tomato concentrates 
(puree), tomato juices for cooking, tomato 
preserves, tomato puree, tomato paste, tomato 
(cooked) tomatoes (dried). 
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 In the name of: Mewah Brands (S) Pte Ltdبأسم : ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 

العنوان : نمبر. 5 انترناشيونال بيزنيس بارك، # 00-05 
ميواه بيلدينغ، سنغافورة 609914 

Address: No. 5 International Business Park, #05-00 
Mewah Building, Singapore 609914 

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

Address for Services:   

 )560(

 Trade Mark No.: 24828العالمة التجارية رقم : 24828 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 29/04/2014التاريخ : 2014/04/29 

الحليب  لألكل،  المعدة  والدهون  الزيوت   : اجل  من 
)بودرة(, مصل  المجفف  الحليب  الحليب،  و منتجات 
المركز؛  الحليب  المكثف،  الحليب  المجفف,  اللبن 
الدواجن والصيد، خالصات  اللحوم واألسماك ولحوم 
اللحم؛ فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة؛ 
المعلبة,  والطماطم  ومربيات؛  )جيلي(  هالم  البيض، 
مسبقا  المطبوخة  الطماطم  المكثفة,  والطماطم 
مسبقا,  المطبوخ  الطماطم  حساء  االطعمة,  كأساس 
)معجون(،  الطماطم  مركزات  المحفوظة,  الطماطم 
الطماطم،  محفوظات  للطبخ،  الطماطم  عصائر 
معجون البندورة, رب البندورة, الطماطم )المطبوخة(, 

الطماطم )المجففة(. 

In Respect of: Edible oils & fats & shortening; milk 
and milk products, milk powder, whey powder, 
evaporated milk, condensed milk; meat, fish, 
poultry and game, meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; eggs, jellies, 
jams; canned tomatoes, condensed tomatoes, pre-
cooked tomato based foods, pre-cooked tomato 
soups, preserved tomatoes, tomato concentrates 
(puree), tomato juices for cooking, tomato 
preserves, tomato puree, tomato paste, tomato 
(cooked) tomatoes (dried). 

 In the name of: Mewah Brands (S) Pte Ltdبأسم : ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 

العنوان : نمبر. 5 انترناشيونال بيزنيس بارك، # 00-05 
ميواه بيلدينغ، سنغافورة 609914 

Address: No. 5 International Business Park, #05-00 
Mewah Building, Singapore 609914 

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

Address for Services:   
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 )561(

 Trade Mark No.: 24829العالمة التجارية رقم : 24829 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 29/04/2014التاريخ : 2014/04/29 

 In Respect of: Satellite transmissionمن اجل : البث او االرسال عبر االقمار الصناعية 

 In the name of: Sharikat Al-Bo`d El-rabi`e Lilentajبأسم : شركة البعد الرابع لالنتاج و االستشارات االعالمية 
Walestisharat Al-e`elamiya 

 Address: Al-Biera-sharea alqoudsالعنوان : البيرة – شارع القدس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة –رام الله جوال رقم 0599528445 

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

 )562(

 Trade Mark No.: 24830العالمة التجارية رقم : 24830 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 29/04/2014التاريخ : 2014/04/29 

 In Respect of: shoesمن اجل : احذية 

 In the name of: shareket alyamama le tejara alبأسم : شركة اليمامة للتجارة العامة واالستيراد 
ammeh wa isterad 

 Address: Ramallah alshrea al raessyالعنوان : رام الله الشارع الرئيسي 
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/جوال  المنارة  الرئيسي  الشارع  الله  رام   : التبليغ  عنوان 
رقم 0599969394 

Address for Services:   

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

 )563(

 Trade Mark No.: 24832العالمة التجارية رقم : 24832 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

اخرى  ومواد  االقمشة  تبيض  مستحضرات   : اجل  من 
تنظيف  مستحضرات  المالبس  وكي  غسل  في  تستعمل 
عطرية,  وزيوت  ,عطور  صابون  وكشط,  وجلي  وصقل 
,منظفات  للشعر   ) )لوشن  تجميل,غسول  مستحضرات 
بعد  لما  )لوشن(  التجميل,غسول  الغراض  لواصق  اسنان, 
للعرق)مواد  مضادات  الجو  تعطير  الحالقة,مستحضرات 
تواليت(,اصباغ اللحي ,اقنعةتجميلية ,مستحضرات تنظيف 
تجميل  االلوان,اطقم  ازالة  ,مستحضرات  االسنان  اطقم 
,مزيالت  الكريهة  الروائح  الزالة  ,صابون  تجميلية  كريمات 
الشامبو  .مستحضرات  ماءالكولونيا   , ,اصباغ تجميلية  شعر 
الحواجب  اقالم   , الحواجب  تجميل  مستحضرات   , الجاف 
 . للشعر(  )سبراي  ,رذاذ  مستعارة  .اظافر  مستعارة  رموش   ,
مستحضرات تجعيد الشعر .بخور ,مواد ملمعة للشفاهطالء 
 , تجميلية  لوشن  بغسوالت  مشربة  ورقية  ,مناديل  الشفاه 
المكياج  ازالة  .مستحضرات  مكياج  مستحضرات   , مكياج 
مستحضرات   , للشوارب  تجميليةشمع  ,اقنعة  ,مسكارة 
,معاجين لشحذ  اظافر  . ملمع  اظافر  , طالء  باالظافر  العناية 
امواس الحالقة , اقالم تجميلية . اقالم حواجب ,عطور ملمعات 
اطقم االسنان , مستحضرات صقل , ماء معطرمستحضرات 
للعناية  تجميل  مستحضرات   , لالحذية  ملمعات   , حالقة 
بالبشرة صابون الزالة الروائح الكريهة , مستحضرات الوقاية 

من الشمس , اعواد قطن )مواد تواليت ( 

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; After-shave lotion, Air fragrancing 
preparations, Antiperspirants [toiletries Adhesives 
for cosmetic purposes Beard dyes , Beauty masks, 
Cleaning dentures (Preparations for Cosmetic kits 
Color-removing preparation , Creams (Cosmetic 
Deodorant soap , Depilatories , Dyes (Cosmetic Eau 
de Cologne , Dry shampoos , Eyebrow cosmetics , 
Eyebrow pencils Eyelashes (False-) 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 , Nail polish , Pastes for razor strops 
, Pencils (Cosmetic Pencils (Eyebrow , Perfumes , 
Polishes (Denture , Polishing preparations Scented 
water , Shaving preparations , Shoe polish , Skin 
care (Cosmetic preparations for , Soap (Deodorant 
, Sunscreen preparations , Swabs [toiletries 

بأسم : ( شركة العميد لالستيراد والتسويق ) مستودع 
ايليت كوزمتكس( 

In the name of: sharekat al ameed llesterad w 
tasweeq( elite cosmetics) 
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بالقرب  _عمارة عشتار  االرسال  الله_شارع  رام   : العنوان 
من الجميل سنتر 

Address: : ramalah _sharea elersal_emaret eshtar_
al jameel center 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : _____ 

 )564(

 Trade Mark No.: 24833العالمة التجارية رقم : 24833 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

اخرى  ومواد  االقمشة  تبيض  مستحضرات   : اجل  من 
تستعمل في غسل وكي المالبس مستحضرات تنظيف 
عطرية,  وزيوت  ,عطور  صابون  وكشط,  وجلي  وصقل 
,منظفات  للشعر   ) )لوشن  تجميل,غسول  مستحضرات 
)لوشن(  التجميل,غسول  الغراض  لواصق  اسنان, 
مضادات  الجو  تعطير  الحالقة,مستحضرات  بعد  لما 
,اقنعةتجميلية  اللحي  تواليت(,اصباغ  للعرق)مواد 
,مستحضرات  االسنان  اطقم  تنظيف  ,مستحضرات 
,صابون  تجميلية  كريمات  تجميل  االلوان,اطقم  ازالة 
 , الروائح الكريهة ,مزيالت شعر ,اصباغ تجميلية  الزالة 
ماءالكولونيا .مستحضرات الشامبو الجاف , مستحضرات 
مستعارة  رموش   , الحواجب  اقالم   , الحواجب  تجميل 
مستحضرات   . للشعر(  )سبراي  ,رذاذ  مستعارة  .اظافر 
الشفاه  للشفاهطالء  ملمعة  ,مواد  .بخور  الشعر  تجعيد 
 , تجميلية  لوشن  بغسوالت  مشربة  ورقية  ,مناديل 
مكياج , مستحضرات مكياج .مستحضرات ازالة المكياج 
,اقنعة تجميليةشمع للشوارب , مستحضرات  ,مسكارة 
,معاجين  اظافر  ملمع   . اظافر  طالء   , باالظافر  العناية 
اقالم حواجب   . اقالم تجميلية   , الحالقة  امواس  لشحذ 
صقل  مستحضرات   , االسنان  اطقم  ملمعات  ,عطور 
 , لالحذية  ملمعات   , حالقة  معطرمستحضرات  ماء   ,
الزالة  صابون  بالبشرة  للعناية  تجميل  مستحضرات 
 , الشمس  من  الوقاية  مستحضرات   , الكريهة  الروائح 

اعواد قطن )مواد تواليت ( . 

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; After-shave lotion, Air fragrancing 
preparations, Antiperspirants [toiletries Adhesives 
for cosmetic purposes Beard dyes , Beauty masks, 
Cleaning dentures (Preparations for Cosmetic kits 
Color-removing preparation , Creams (Cosmetic 
Deodorant soap , Depilatories , Dyes (Cosmetic Eau 
de Cologne , Dry shampoos , Eyebrow cosmetics , 
Eyebrow pencils Eyelashes (False-) 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 , Nail polish , Pastes for razor strops 
, Pencils (Cosmetic Pencils (Eyebrow , Perfumes , 
Polishes (Denture , Polishing preparations Scented 
water , Shaving preparations , Shoe polish , Skin 
care (Cosmetic preparations for , Soap (Deodorant 
, Sunscreen preparations , Swabs [toiletries 
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 In the name of: abedalla ahmad abedalla baniبأسم : عبدالله احمد عبدالله بني مفلح 
mofleh 

 Address: nablus-rafidiaالعنوان : نابلس -رفيديا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : __________ 

 )565(

 Trade Mark No.: 24834العالمة التجارية رقم : 24834 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

اخرى  ومواد  االقمشة  تبيض  مستحضرات   )  : اجل  من 
تستعمل في غسل وكي المالبس مستحضرات تنظيف 
عطرية,  وزيوت  ,عطور  صابون  وكشط,  وجلي  وصقل 
,منظفات  للشعر   ) )لوشن  تجميل,غسول  مستحضرات 
لما  )لوشن(  التجميل,غسول  الغراض  لواصق  اسنان, 
بعد الحالقة,مضادات للعرق)مواد تواليت(,اصباغ اللحي 
االسنان  اطقم  تنظيف  ,مستحضرات  ,اقنعةتجميلية 
كريمات  تجميل  االلوان,اطقم  ازالة  ,مستحضرات 
,مزيالت  الكريهة  الروائح  الزالة  ,صابون  تجميلية 
.مستحضرات  ماءالكولونيا   , تجميلية  ,اصباغ  شعر 
الشامبو الجاف , مستحضرات تجميل الحواجب , اقالم 
,رذاذ  مستعارة  .اظافر  مستعارة  رموش   , الحواجب 
.بخور  الشعر  تجعيد  مستحضرات   . للشعر(  )سبراي 
,مواد ملمعة للشفاهطالء الشفاه ,مناديل ورقية مشربة 
مستحضرات   , مكياج   , تجميلية  لوشن  بغسوالت 
,اقنعة  ,مسكارة  المكياج  ازالة  .مستحضرات  مكياج 
تجميليةشمع للشوارب , مستحضرات العناية باالظافر , 
طالء اظافر . ملمع اظافر ,معاجين لشحذ امواس الحالقة 
اطقم  ملمعات  ,عطور  حواجب  اقالم   . تجميلية  اقالم   ,
معطرمستحضرات  ماء   , صقل  مستحضرات   , االسنان 
حالقة , ملمعات لالحذية , مستحضرات تجميل للعناية 
مستحضرات   , الكريهة  الروائح  الزالة  صابون  بالبشرة 

الوقاية من الشمس , اعواد قطن )مواد تواليت ( 

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; After-shave lotion, Antiperspirants 
[toiletries Adhesives for cosmetic purposes 
Beard dyes , Beauty masks, Cleaning dentures 
(Preparations for Cosmetic kits Color-removing 
preparation , Creams (Cosmetic Deodorant soap 
, Depilatories , Dyes (Cosmetic Eau de Cologne 
, Dry shampoos , Eyebrow cosmetics , Eyebrow 
pencils Eyelashes (False-) 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 , Nail polish , Pastes for razor strops 
, Pencils (Cosmetic Pencils (Eyebrow , Perfumes , 
Polishes (Denture , Polishing preparations Scented 
water , Shaving preparations , Shoe polish , Skin 
care (Cosmetic preparations for , Soap (Deodorant 
, Sunscreen preparations , Swabs [toiletries 
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 In the name of: abedalla ahmad abedalla bani moflehبأسم : عبدالله احمد عبدالله بني مفلح 

 Address: nablus-rafidiaالعنوان : نابلس -رفيديا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : _____ 

 )566(

 Trade Mark No.: 24835العالمة التجارية رقم : 24835 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

 In Respect of: INDUSTRIAL MACHINEمن اجل : معدان صناعية 

 In the name of: SHAREKAT AL-MASRI FORبأسم : شركة المصري الهندسية للمعدات الصناعيه 
INDUSTRIAL MACHINES 

 Address: QALQILYA DEWAR ALSHIMAالعنوان : قلقيلية-دوار الشيماء 

الصناعية  المنطقه  -بيتونيا-  الله  رام   : التبليغ  عنوان 
جوال 059787873 

Address for Services:   

 )567(

 Trade Mark No.: 24836العالمة التجارية رقم : 24836 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

 In Respect of: INDUSRIAL MACHINEمن اجل : معدات صناعية 

 In the name of: SHAREKAT AL-MASRI FORبأسم : شركة المصري الهندسية للمعدات الصناعيه 
INDUSTRIAL MACHINES 
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 Address: QALQILYA DEWAR ALSHIMAالعنوان : قلقيلية-دوار الشيماء 

الصناعية  المنطقه  -بيتونيا-  الله  رام   : التبليغ  عنوان 
جوال 059787873 

Address for Services:   

 )568(

 Trade Mark No.: 24837العالمة التجارية رقم : 24837 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

 In Respect of: WATER PUMPSمن اجل : مضخات مياه 

 In the name of: SHAREKAT AL-MASRI FORبأسم : شركة المصري الهندسية للمعدات الصناعيه 
INDUSTRIAL MACHINES 

 Address: QALQILYA DEWAR ALSHIMAالعنوان : قلقيلية-دوار الشيماء 

الصناعية  المنطقه  -بيتونيا-  الله  رام   : التبليغ  عنوان 
جوال 059787873 

Address for Services:   

 )569(

 Trade Mark No.: 24838العالمة التجارية رقم : 24838 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

الشوكوالته,  كريمة  شوكوالتة،  كاتو،  كاكاو،   : اجل  من 
البسكويت، البسكويت و كاتو مع حليب الكاكاو وكريمة 

الشوكوالته. 

In Respect of: Cocoa, cakes, chocolates, chocolate 
creams, biscuits, biscuits and cakes with cocoa 
milk and chocolate cream. 
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تيكاريت  في  سانايي  غيدا  سيكوالتا  سولين   : بأسم 
أنونيم سيركيتي 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

نولو   83412  ، بولغيزي  سنايي  اورغنايز   .4  : العنوان 
كادي رقم: 4, سهيتكاميل غازيانتيب , تركيا 

Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu 
Cad. No: 4 Sehitkamil Gaziantep, Turkey 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

مالحظة: العالمة تشتمل على االلوان البني الداكن والبني الفاتح واالخضر والبرتقالي واالزرق الداكن واالزرق الفاتح 
واالحمر والسكني . 

 )570(

 Trade Mark No.: 24839العالمة التجارية رقم : 24839 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

من اجل : الخدمات التي تؤدي لتدبير المساكن والغرف 
- تقديم خدمات  المطاعم   ، الفنادق  والوجبات بواسطة 
 ، الموسيقية  الحفالت  وإقامة  تنظيم   ، التسلية  قاعات 
 ، االجتماعات  وإدارة  تنظيم   ، المؤتمرات  وإدارة  تنظيم 
العمل  ورشات  وإدارة  تنظيم   ، الندوات  وإدارة  تنظيم 
المعارض  تنظيم   ، المسابقات  تنظيم   ،  ) )تدريب 

لألغراض الثقافية او التعلمية، تنظيم حفالت . 

In Respect of: Provide services related to 
housekeeping of rooms and providing meals through 
hotels and restaurants. Providing amusement halls, 
organizing and arranging concerts and musicals, 
organizing and managing conferences, meetings , 
workshops and trainings, organizing competitions 
in addition to cultural and educational exhibitions. 

 In the name of: Shareket Area D Lil Khadmat Alبأسم : شركة ايريا دي للخدمات الفندقية السياحية. 
fondoqea Al Syahea. 

 .Address: Ramallah- Al Birehالعنوان : رام الله - البيرة 

عنوان التبليغ : اتقان للخدمات االستشارية، رام الله، برج 
رام الله التجاري/ ط 3 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 
الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )571(

 Trade Mark No.: 24840العالمة التجارية رقم : 24840 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

االيواء   ، والمشروبات  األطعمة  : خدمات توفير  اجل  من 
المؤقت . 

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

 In the name of: Shareket Area D Lil Khadmat Alبأسم : شركة ايريا دي للخدمات الفندقية السياحية. 
fondoqea Al Syahea. 

 .Address: Ramallah- Al Birehالعنوان : رام الله - البيرة 

عنوان التبليغ : اتقان للخدمات االستشارية، رام الله، برج 
رام الله التجاري/ ط 3 

Address for Services:   

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

 )572(

 Trade Mark No.: 24841العالمة التجارية رقم : 24841 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
العطرية  والزيوت  العطرية  المواد   ، الصابون   ، والكشط 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices 
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 .In the name of: FARMEC S.Aبأسم : فارميك اس.ايه. 

كلوج-نابوكا,  ستر.,  باروسي  هينري   16  : العنوان 
جوديتول كلوج, رومانيا 

Address: 16 Henri Barbusse Str., Cluj-Napoca, 
Judetul Cluj, ROMANIA 

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

Address for Services:   

 )573(

 Trade Mark No.: 24842العالمة التجارية رقم : 24842 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

من اجل : مواد الحمية الغذائية وبدائل االغذية, اغذية 
االطفال  حليب  والرضع,  لالطفال  تركيبات  االطفال, 

ومسحوق حليب االطفال 

In Respect of: Dietetic food and substances, food 
for babies, baby and infant formula, baby milk, 
baby milk powder 

 In the name of: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 

العنوان : ص ب 8524, الرياض 11492, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

 )574(

 Trade Mark No.: 24844العالمة التجارية رقم : 24844 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 
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واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
 ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو  والتابيوكا 
 ، الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق 
 ، المثلجة  والحلوى   ، والحلويات  والمعجنات  الخبز 
الخبازة  ومسحوق  الخميرة  السكر،  ودبس  العسل 
 ، )التوابل(  الصلصات  والخل  والخردل  الملح   ،

البهارات، الثلج 

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

 In the name of: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 

العنوان : ص ب 8524, الرياض 11492, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

 )575(

 Trade Mark No.: 24845العالمة التجارية رقم : 24845 

 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

البساتين  ومنتجات  الزراعية  الحاصالت   : اجل  من 
أخرى(  فئات  في  المصنفة  )غير  والحبوب  والغابات 
 ، الطازجة  والخضروات  الفواكه   ، الحية  الحيوانات   ،
البذور ، النباتات والزهور الطبيعية ، علف الحيوانات 

والشعير 

In Respect of: Agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt 

 In the name of: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 

العنوان : ص ب 8524, الرياض 11492, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   
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 )576(

 Trade Mark No.: 24846العالمة التجارية رقم : 24846 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

من اجل : البيرة غير الكحولية ، المياه المعدنية والغازية 
الفواكه  شراب   ، الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير 

األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, 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: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 

العنوان : ص ب 8524, الرياض 11492, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

 )577(

 Trade Mark No.: 24849العالمة التجارية رقم : 24849 

 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

البساتين  ومنتجات  الزراعية  الحاصالت   : اجل  من 
 ، أخرى(  فئات  في  المصنفة  )غير  والحبوب  والغابات 
الحيوانات الحية ، الفواكه والخضروات الطازجة ، البذور 
، النباتات والزهور الطبيعية ، علف الحيوانات والشعير 

In Respect of: Agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt 

 In the name of: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 
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العنوان : ص ب 8524, الرياض 11492, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

 )578(

 Trade Mark No.: 24850العالمة التجارية رقم : 24850 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 

من اجل : البيرة غير الكحولية ، المياه المعدنية والغازية 
الفواكه  شراب   ، الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير 

األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, 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: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 

العنوان : ص ب 8524, الرياض 11492, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

 )579(

 Trade Mark No.: 24851العالمة التجارية رقم : 24851 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 30/04/2014التاريخ : 2014/04/30 
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 In Respect of: tractorsمن اجل : جرارات 

 In the name of: TUMOSAN MOTOR TRAKTORبأسم : توموسان موتور في تراكتور سان ايه اس 
SAN A.S 

العنوان : يسيلكوي ماه أتاتورك كاد رقم 10/2 كات : 8 
34149 باكير كوي أستانبول تركيا 

Address: YESILKOY MAN . ATATURK CAD NO 
. : 10/2 KAT: 8 34149 BAKIRKOY / ISTANBUL 
/ TURKEY 

العجاوي  عمارة   - - شارع فيصل  : جنين  التبليغ  عنوان 
جوال 0599657486 

Address for Services:   

 )580(

 Trade Mark No.: 24852العالمة التجارية رقم : 24852 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

 In Respect of: soft drinks and juices and mineral waterمن اجل : مشروبات غازيةوعصائر ومياة معدنية 

 In the name of: SHARIKAT AL JUMANAHبأسم : شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH 

 Address: AL KHALIL - AL JALADEH TAFFOUHالعنوان : الخليل - الجلدة طريق تفوح 
ROAD 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : 0599253931 

 )581(

 Trade Mark No.: 24853العالمة التجارية رقم : 24853 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 
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 In Respect of: oil and cannesمن اجل : زيوت ومعلبات 

 In the name of: SHARIKAT AL JUMANAHبأسم : شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL 
DAWLIAH 

 Address: AL KHALIL - AL JALADEH TAFFOUHالعنوان : الخليل - الجلدة طريق تفوح 
ROAD 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : 0599253931 

 )582(

 Trade Mark No.: 24854العالمة التجارية رقم : 24854 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

 In Respect of: sweets and candiesمن اجل : حلويات وسكاكر 

 In the name of: SHARIKAT AL JUMANAHبأسم : شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL 
DAWLIAH 

 Address: AL KHALIL - AL JALADEH TAFFOUHالعنوان : الخليل - الجلدة طريق تفوح 
ROAD 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : 0599253931 

 )583(

 Trade Mark No.: 24855العالمة التجارية رقم : 24855 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 
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من اجل : خدمات أعمال تتعلق بلوجستيات نقل وتسليم 
وتسليم  الحاسوب  بواسطة  والتتبع  التعقب  البضائع؛ 
النقل  قيد  التي  )الحموالت(  والشحنات  والطرود  الوثائق 
)الترانزيت(؛ ادارة اللوجستيات؛ التعقب واالدارة الموحدان 
للمعامالت التجارية؛ خدمات الدعاية واالعالن؛ خدمات توجيه 
المكاتب؛  أعمال  خدمات  األعمال؛  ادارة  خدمات  األعمال؛ 
ادارة  ادارية؛  استشارية  خدمات  االدارة؛  مساعدة  خدمات 
المستودعات؛ معالجة وثائق االستيراد والتصدير، وخدمات 
التسويق المباشر والطلبيات البريدية على الكاتالوج، بما في 
ذلك ولكن مع عدم االقتصار على تشغيل معارض كاتالوج 

وخدمة تسوق بواسطة التلفزيون أو االنترنت 

In Respect of: Business services relating to the 
logistics for the transportation and delivery of 
goods; computerized tracking, tracing and handling 
of documents, packages and freight in transit; 
logistics management; integrated tracking and 
management of commercial transactions; advertising 
services; business management services; business 
administration services; office functions services; 
management assistance services; management 
consulting services; warehouse management; 
processing of import and export documentation, direct 
marketing and mail order catalog services, including 
but not limited to, the operation of catalog showrooms 
and a television or internet shopping service 

 In the name of: Aramex International L.L.Cبأسم : أرامكس انترناشونال ش.ذ.م.م 

 Address: P.O Box 95946, Dubai, the United Arabالعنوان : ص.ب 95946، دبي، االمارات العربية المتحدة 
Emirates 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

 )584(

 Trade Mark No.: 24856العالمة التجارية رقم : 24856 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

والدولي  المحلي  السريع  التسليم  خدمة   : اجل  من 
للطرود؛ خدمات شحن الحموالت وجميع الخدمات الواردة 
الجوي  البضائع  شحن  ذلك  في  بما  الصنف،  هذا  في 
في  وااليداع  الحمولة  )ضم(  توحيد  وخدمات  والبحري 
الحمولة؛  وتوزيع  الجمركي  والتخليص  المستودعات 
خدمات الطلبيات البريدية على الكاتالوج؛ خدمات النقل 
االيداع  مستودعات  ادارة  اللوجستيات؛  ادارة  البري؛ 

وادارة الجرد؛ النقل والتوزيع المتعدد األشكال 

In Respect of: Domestic and international parcel 
express delivery service; freight forwarding 
services and all services included in this class, 
including air and ocean freight forwarding, 
consolidation, warehousing, customs clearance 
and break bulk services; mail order cataloger 
serviced; ground transportation services; 
logistics management; warehousing warehouse 
management and inventory management; multi-
modal transportation and distribution 

 In the name of: Aramex International L.L.Cبأسم : أرامكس انترناشونال ش.ذ.م.م 

 Address: P.O Box 95946, Dubai, the United Arabالعنوان : ص.ب 95946، دبي، االمارات العربية المتحدة 
Emirates 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 



412 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )585(

 Trade Mark No.: 24857العالمة التجارية رقم : 24857 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 05/04/2014التاريخ : 2014/04/05 

من اجل : شفرات ماكينات الحالقة المباعة كجزء مكون 
متمم لخرطوشة ماكينة الحالقة 

In Respect of: Razor blades sold as an integrated 
component part of a razor cartridge 

 In the name of: The Gillette Companyبأسم : ذا جيليت كومباني 

ماساشوسيتس  بوسطن،  بارك،  جيليت  وان   : العنوان 
02127، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

 )586(

 Trade Mark No.: 24858العالمة التجارية رقم : 24858 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

من اجل : أدوات حالقة وشفرات ماكينات الحالقة؛ أوعية 
توزيع وعلب كاسيت وحامالت وعلب كارتريدج وجميعها 
مصممة على وجه التعيين من أجل وتحتوي على شفرات 
السلع  لجميع  والتجهيزات  القطع  الحالقة؛  ماكينات 

السالفة الذكر 

In Respect of: Razors and razor blades; dispensers, 
cassettes, holders and cartridges, all specifically 
designed for and containing razor blades; parts and 
fittings for all the aforesaid goods 

 In the name of: The Gillette Companyبأسم : ذا جيليت كومباني 

ماساشوسيتس  بوسطن،  بارك،  جيليت  وان   : العنوان 
02127، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 



413 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )587(

 Trade Mark No.: 24859العالمة التجارية رقم : 24859 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

من اجل : خدمات توفير األطعمة والمشروبات، وخدمات 
اإليواء المؤقت 

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

 In the name of: Saraya Holdings Limitedبأسم : سرايا هولدينجز ليميتد 

العربية  اإلمارات   – دبي   ،500751 ص.ب   : العنوان 
المتحدة 

Address: P.O. Box 500751, Dubai – U.A.E 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

 )588(

 Trade Mark No.: 24860العالمة التجارية رقم : 24860 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

من اجل : خدمات توفير األطعمة والمشروبات، وخدمات 
اإليواء المؤقت 

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

 In the name of: Saraya Holdings Limitedبأسم : سرايا هولدينجز ليميتد 

 Address: P.O. Box 500751, Dubai – U.A.Eالعنوان : ص.ب 500751، دبي – اإلمارات العربية المتحدة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 
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 )589(

 Trade Mark No.: 24861العالمة التجارية رقم : 24861 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

من اجل : خدمات توفير األطعمة والمشروبات، وخدمات 
اإليواء المؤقت 

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

 In the name of: Saraya Holdings Limitedبأسم : سرايا هولدينجز ليميتد 

 Address: P.O. Box 500751, Dubai – U.A.Eالعنوان : ص.ب 500751، دبي – اإلمارات العربية المتحدة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

 )590(

 Trade Mark No.: 24862العالمة التجارية رقم : 24862 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

من اجل : خدمات توفير األطعمة والمشروبات، وخدمات 
اإليواء المؤقت 

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

 In the name of: Saraya Holdings Limitedبأسم : سرايا هولدينجز ليميتد 

 Address: P.O. Box 500751, Dubai – U.A.Eالعنوان : ص.ب 500751، دبي – اإلمارات العربية المتحدة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 



415 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )591(

 Trade Mark No.: 24863العالمة التجارية رقم : 24863 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

من اجل : خدمات توفير األطعمة والمشروبات، وخدمات 
اإليواء المؤقت 

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

 In the name of: Saraya Holdings Limitedبأسم : سرايا هولدينجز ليميتد 

 Address: P.O. Box 500751, Dubai – U.A.Eالعنوان : ص.ب 500751، دبي – اإلمارات العربية المتحدة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

 )592(

 Trade Mark No.: 24864العالمة التجارية رقم : 24864 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

مغطاة  بسكويت  رقائق  بسكويت،  رقائق   : اجل  من 
بالشوكوالته، شوكوالتة، رقائق فيينا محشوة بالبسكويت 
والبندق والكاكاو والكريما، رقائق فيينا، كرواسان، عجينة 
حلويات،  بالبثق،  مشكلة  حلوى  علكة،  بسكويت،  بندق، 
شوكوالتة صغيرة، حلوى اللوز وشوكوالته اللوز المحلى، 
حبوب،  محلى،  كعك  شوكوالتة،  أصابع  مجعدة،  حلوى 

أصابع حبوب، حليب بالكاكاو. 

In Respect of: Wafers, wafers covered with 
chocolate, chocolates, Viennese wafers with 
hazelnut and cocoa cream, Viennese wafers, 
croissants, hazelnut spread, biscuits, chewing 
gums, extruded products, confectionaries, little 
chocolates, pralines, praline chocolates, com curls, 
chocolate bars, cookies, cereals, cereal bars, milk 
with cocoa. 

 In the name of: BINGO S.Aبأسم : بينجو اس.ايه 

العنوان : 131-139 نيو سباتون افينيو، جي آر 153 44 
جيراكاس، أثينا، اليونان 

Address: New Spaton Avenue 131-139, GR 153 44 
Gerakas, Greece 

 219 ب  ص  الفكرية  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
نابلس _فلسطبن 

Address for Services:   



416 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )593(

 Trade Mark No.: 24865العالمة التجارية رقم : 24865 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

 In Respect of: saussagesمن اجل : المرتديال 

بأسم : شركة مؤسسة السنابل ال نتاج المواد الغذائية 
المساهمة الخصوصية المحدوده 

In the name of: sharket mouassaset alsanabel leintaj 
almwad alghthaeya almousahimah alkhosuseh 
almahdoudah 

 Address: nablus - almantekah alsenaeyaالعنوان : نابلس /المنطقة الصناعية 

االنبياء_ص  دياب_نابلس_شارع  باسم   : التبليغ  عنوان 
ب _)227( 

Address for Services:   

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

 )594(

 Trade Mark No.: 24866العالمة التجارية رقم : 24866 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

 In Respect of: SAUSSAGESمن اجل : المرتديال 

بأسم : شركة مؤسسة السنابل ال نتاج المواد الغذائية 
المساهمة الخصوصية المحدوده 

In the name of: sharket mouassaset alsanabel leintaj 
almwad alghthaeya almousahimah alkhosuseh 
almahdoudah 

 Address: nablus - almantekah alsenaeyaالعنوان : نابلس /المنطقة الصناعية 



417 2014/11/2العـدد الحادي عشر

االنبياء_ص  دياب_نابلس_شارع  باسم   : التبليغ  عنوان 
ب _)227( 

Address for Services:   

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

 )595(

 Trade Mark No.: 24867العالمة التجارية رقم : 24867 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

 In Respect of: saussagesمن اجل : المرتديال 

بأسم : شركة مؤسسة السنابل ال نتاج المواد الغذائية 
المساهمة الخصوصية المحدوده 

In the name of: sharket mouassaset alsanabel leintaj 
almwad alghthaeya almousahimah alkhosuseh 
almahdoudah 

 Address: nablus - almantekah alsenaeyaالعنوان : نابلس /المنطقة الصناعية 

االنبياء_ص  دياب_نابلس_شارع  باسم   : التبليغ  عنوان 
ب _)227( 

Address for Services:   

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

 )596(

 Trade Mark No.: 24868العالمة التجارية رقم : 24868 

 In Class: 43في الصنف : 43 



418 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Date: 04/05/2014التاريخ : 2014/05/04 

 In Respect of: services for providing food and drinkمن اجل : خدمات توفير االطعمه والمشروبات ) االيواء المؤقت( 

مساهمة  والتسويق  لالستثمار  غوريال  شركة   : بأسم 
خصوصية محدودة 

In the name of: sharekat gorilla lilistterad 
waltaswek 

 Address: ramallahالعنوان : رام الله 

عنوان التبليغ : رام الله - شارع مسجد جمال عبد الناصر 
- بجانب مجمع بلدي التجاري 

Address for Services:   

 )597(

 Trade Mark No.: 24869العالمة التجارية رقم : 24869 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 05/05/2014التاريخ : 2014/05/05 

المعدنية  الشعير(والمياة  )شراب  البيرة   : اجل  من 
والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ,مشروبات 
,شراب  الفواكة  وعصائر  الفواكة  من  مستخلصة 

ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات. 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks;fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

والتسويق  لالستيراد  جروب  يوني  شركة   : بأسم 
المساهمه خصوصية 

In the name of: SHAREKAT YONY GROOB 
LLESTERAD WA TASWEK ALMOSAHMA 
HOSOSEA 

 Address: RAMALLAH - SAMERAMESالعنوان : رام الله - سميراميس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : انور دويكات _شارع سفيان _عمارة عنتر 

 )598(

 Trade Mark No.: 24870العالمة التجارية رقم : 24870 

 In Class: 3في الصنف : 3 



419 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Date: 05/05/2014التاريخ : 2014/05/05 

من اجل : مستحضرات تبيض االقمشة وغيرها من المواد 
المستخدمة لغسل المالبس، مواد التنظيف، مواد التلميع، 
بودرة مطهرة ومستحضرات كاشط وإزالة، الصابون، العطور، 
مستحضرات  التجميل،  مستحضرات  العطرية،  الزيوت 

للشعر، مستحضرات العناية باالسنان. 

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: Sharekat Hygel Lemwad Altantheefبأسم : شركة هايجل أكتيفيا لمواد التنظيف والتجميل. 
wa Altagmeel. 

 .Address: aleesaria,Alquds,Palestineالعنوان : العيزرية, القدس ,فلسطين. 

الله،  رام  االستشارية،  للخدمات  اتقان   : التبليغ  عنوان 
مركز رام الله التجاري/ ط3 

Address for Services:   

 )599(

 Trade Mark No.: 24871العالمة التجارية رقم : 24871 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 05/05/2014التاريخ : 2014/05/05 

من اجل : التبغ؛ السيجار والسجائر وسيجاريللوس( سيجار 
علبة  السجائر،  منافض  ؛  المدخنين  ؛لوازم   ( ورفيع  طويل 

السجائر، والوالعات، وأوراق السجائر و الكبريت (الثقاب ). 

In Respect of: Tobacco; cigars, cigarettes, 
cigarillos; smokers’ articles; ashtrays, cigarette 
cases, lighters, cigarette papers and matches. 

 .In the name of: Karelia Tobacco Company, Incبأسم : كارليا توباكو كومباني، إنك. 

 Address: Athinon Street, GR-24100 Kalamata, Greeceالعنوان : أثينون ستريت ، جي آر 24100- كاالماتا ، اليونان 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )600(

 Trade Mark No.: 24872العالمة التجارية رقم : 24872 

 In Class: 30في الصنف : 30 



420 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Date: 05/05/2014التاريخ : 2014/05/05 

من اجل : الحلويات والشوكوالته ومنتجات الشوكوالته 
المنتجات  لصنع  ومستحضرات  والبوظة  والمعجنات 

المذكورة اعاله المشمولة في الصنف 30. 

In Respect of: Confectionery, chocolate, chocolate 
products, pastries, ice-cream, preparations for 
making the aforementioned products included in 
class 30. 

 In the name of: August Storck KGبأسم : أوغست ستورك كيه جي 

 ,Address: Waldstrasse 27, D-13403 Berlinالعنوان : ولدشتراس 27، دي13403- برلين، المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

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

 )601(

 Trade Mark No.: 24873العالمة التجارية رقم : 24873 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/05/2014التاريخ : 2014/05/05 

والتابيوكا  األرز  والكاكاو؛  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق  اإلصطناعية،  والقهوة  والساغو 
والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من  المصنوعة 
الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة 
والصلصات  الخل  الخردل؛  الملح؛  الخبيز؛  ومسحوق 

)التوابل(؛ البهارات؛ الزعفران، الثلج. 

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

 In the name of: Valgosa, S.Lبأسم : فالجوسا، أس. ال 

برشلونة،   ،4/08017 لوكال   21 فليمنغ،  د.   : العنوان 
أسبانيا 

Address: Dr. Flemming, 21 local 4, 08017 
Barcelona, Spain 

 219 ب  ص  الفكرية  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
نابلس _فلسطبن 

Address for Services:   



421 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 )602(

 Trade Mark No.: 24874العالمة التجارية رقم : 24874 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

الهواء،  تبريد  أجهزة  الهواء،  تكييف  أجهزة   : اجل  من 
تبريد  أجهزة  الهواء، شوايات،  تنقية  وماكينات  أجهزة 
طبية،  لغايات  ليست  كهربائية  بطانيات  المشروبات، 
صنع  ماكينات  خبز،  محمصات  للخبز،  ماكينات  مراجل، 
الخبز، مواقد، طباخات، ماكينات كهربائية لصنع القهوة، 
أوعية  بن،  للقهوة(، محمصات  غاليات)أباريق كهربائية 
كهربائية  تدفئة  وسائد  طهو،  ومعدات  أجهزة  طهو، 
ليست لغايات طبية، مقالي عميقة كهربائية، مجففات 
هواء، مجففات شعر، أجهزة شفط للمطابخ، مروحة، مواقد 
نار منزلية، شوايات، أفران الهواء الساخن، أطباق ساخنة، 
أفران  أفران،  كهربائية،  غاليات  الساخن،  الماء  قوارير 
ميكرويف، طناجر ضغط كهربائية، ثالجات، محمصات، 
أفران، محمصات كهربائية لكعكة الوفلز، فريزر، نشافة 

In Respect of: Air Conditioning, Air Cooling, 
Air Purifying Machines, Barbeques, Beverages 
Cooling, Electric Blankets not for medical purposes, 
Boilers , Bread Baking Machines, Bread Toasters, 
Bread Making Machines, Burners, Hops, Electric 
Coffee Machines, Electric Coffee Percolators, 
Coffee Roasters, Cookers, Cooking apparatus 
and Installations, Electric Cautions, Electric Deep 
Fryer, Air Dryers, Hair Dryers, Hoods for Kitchens, 
Fan, Domestic Fire Places, Grills, Hot Air Ovens, 
Hot Plates, Hot Water Bottles, Electric Kettles, 
Ovens, Microwave Ovens, Electric Pressures 
Cookers, Refrigerators, Roasters, Stoves, Electric 
Waffles Irons, Freezer, Clothes Dryer. 

 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Al Quds- shofatالعنوان : القدس - شعفاط 

 Address for Services:   Al Quds- shofatعنوان التبليغ : القدس - شعفاط 

 )603(

 Trade Mark No.: 24875العالمة التجارية رقم : 24875 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 
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الهواء،  تبريد  أجهزة  الهواء،  تكييف  أجهزة   : اجل  من 
تبريد  أجهزة  الهواء، شوايات،  تنقية  وماكينات  أجهزة 
طبية،  لغايات  ليست  كهربائية  بطانيات  المشروبات، 
صنع  ماكينات  خبز،  محمصات  للخبز،  ماكينات  مراجل، 
الخبز، مواقد، طباخات، ماكينات كهربائية لصنع القهوة، 
أوعية  بن،  للقهوة(، محمصات  غاليات)أباريق كهربائية 
كهربائية  تدفئة  وسائد  طهو،  ومعدات  أجهزة  طهو، 
ليست لغايات طبية، مقالي عميقة كهربائية، مجففات 
هواء، مجففات شعر، أجهزة شفط للمطابخ، مروحة، مواقد 
نار منزلية، شوايات، أفران الهواء الساخن، أطباق ساخنة، 
أفران  أفران،  كهربائية،  غاليات  الساخن،  الماء  قوارير 
ميكرويف، طناجر ضغط كهربائية، ثالجات، محمصات، 
أفران، محمصات كهربائية لكعكة الوفلز، فريزر، نشافة 

In Respect of: Air Conditioning, Air Cooling, 
Air Purifying Machines, Barbeques, Beverages 
Cooling, Electric Blankets not for medical purposes, 
Boilers , Bread Baking Machines, Bread Toasters, 
Bread Making Machines, Burners, Hops, Electric 
Coffee Machines, Electric Coffee Percolators, 
Coffee Roasters, Cookers, Cooking apparatus 
and Installations, Electric Cautions, Electric Deep 
Fryer, Air Dryers, Hair Dryers, Hoods for Kitchens, 
Fan, Domestic Fire Places, Grills, Hot Air Ovens, 
Hot Plates, Hot Water Bottles, Electric Kettles, 
Ovens, Microwave Ovens, Electric Pressures 
Cookers, Refrigerators, Roasters, Stoves, Electric 
Waffles Irons, Freezer, Clothes Dryer. 

 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Al Quds- shofatالعنوان : القدس - شعفاط 

 Address for Services:   Al Quds- shofatعنوان التبليغ : القدس - شعفاط 

 )604(

 Trade Mark No.: 24876العالمة التجارية رقم : 24876 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

من اجل : أجهزة تكييف الهواء، أجهزة تبريد الهواء، أجهزة 
المشروبات،  تبريد  أجهزة  شوايات،  الهواء،  تنقية  وماكينات 
ماكينات  مراجل،  طبية،  لغايات  ليست  كهربائية  بطانيات 
طباخات،  مواقد،  الخبز،  صنع  ماكينات  خبز،  محمصات  للخبز، 
كهربائية  غاليات)أباريق  القهوة،  لصنع  كهربائية  ماكينات 
طهو،  ومعدات  أجهزة  طهو،  أوعية  بن،  محمصات  للقهوة(، 
لغايات طبية، مقالي عميقة  ليست  وسائد تدفئة كهربائية 
كهربائية، مجففات هواء، مجففات شعر، أجهزة شفط للمطابخ، 
مروحة، مواقد نار منزلية، شوايات، أفران الهواء الساخن، أطباق 
ساخنة، قوارير الماء الساخن، غاليات كهربائية، أفران، أفران 
ميكرويف، طناجر ضغط كهربائية، ثالجات، محمصات، أفران، 

محمصات كهربائية لكعكة الوفلز، فريزر، نشافة 

In Respect of: Air Conditioning, Air Cooling, 
Air Purifying Machines, Barbeques, Beverages 
Cooling, Electric Blankets not for medical purposes, 
Boilers , Bread Baking Machines, Bread Toasters, 
Bread Making Machines, Burners, Hops, Electric 
Coffee Machines, Electric Coffee Percolators, 
Coffee Roasters, Cookers, Cooking apparatus 
and Installations, Electric Cautions, Electric Deep 
Fryer, Air Dryers, Hair Dryers, Hoods for Kitchens, 
Fan, Domestic Fire Places, Grills, Hot Air Ovens, 
Hot Plates, Hot Water Bottles, Electric Kettles, 
Ovens, Microwave Ovens, Electric Pressures 
Cookers, Refrigerators, Roasters, Stoves, Electric 
Waffles Irons, Freezer, Clothes Dryer. 
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 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Shuafat - Al Qudsالعنوان : شعفاط القدس 

 Address for Services:   Shuafat - Al Qudsعنوان التبليغ : شعفاط القدس 

 )605(

 Trade Mark No.: 24877العالمة التجارية رقم : 24877 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

الهواء،  تبريد  أجهزة  الهواء،  تكييف  أجهزة   : اجل  من 
تبريد  أجهزة  الهواء، شوايات،  تنقية  وماكينات  أجهزة 
طبية،  لغايات  ليست  كهربائية  بطانيات  المشروبات، 
صنع  ماكينات  خبز،  محمصات  للخبز،  ماكينات  مراجل، 
الخبز، مواقد، طباخات، ماكينات كهربائية لصنع القهوة، 
أوعية  بن،  للقهوة(، محمصات  غاليات)أباريق كهربائية 
كهربائية  تدفئة  وسائد  طهو،  ومعدات  أجهزة  طهو، 
ليست لغايات طبية، مقالي عميقة كهربائية، مجففات 
هواء، مجففات شعر، أجهزة شفط للمطابخ، مروحة، مواقد 
نار منزلية، شوايات، أفران الهواء الساخن، أطباق ساخنة، 
أفران  أفران،  كهربائية،  غاليات  الساخن،  الماء  قوارير 
ميكرويف، طناجر ضغط كهربائية، ثالجات، محمصات، 
أفران، محمصات كهربائية لكعكة الوفلز، فريزر، نشافة 

In Respect of: Air Conditioning, Air Cooling, 
Air Purifying Machines, Barbeques, Beverages 
Cooling, Electric Blankets not for medical purposes, 
Boilers , Bread Baking Machines, Bread Toasters, 
Bread Making Machines, Burners, Hops, Electric 
Coffee Machines, Electric Coffee Percolators, 
Coffee Roasters, Cookers, Cooking apparatus 
and Installations, Electric Cautions, Electric Deep 
Fryer, Air Dryers, Hair Dryers, Hoods for Kitchens, 
Fan, Domestic Fire Places, Grills, Hot Air Ovens, 
Hot Plates, Hot Water Bottles, Electric Kettles, 
Ovens, Microwave Ovens, Electric Pressures 
Cookers, Refrigerators, Roasters, Stoves, Electric 
Waffles Irons, Freezer, Clothes Dryer. 

 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Shuafat - Al Qudsالعنوان : شعفاط القدس 

 Address for Services:   Shuafat - Al Qudsعنوان التبليغ : شعفاط القدس 

 )606(

 Trade Mark No.: 24878العالمة التجارية رقم : 24878 

 In Class: 11في الصنف : 11 
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 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

: أجهزة تكييف الهواء، أجهزة تبريد الهواء، أجهزة  من اجل 
المشروبات،  تبريد  أجهزة  شوايات،  الهواء،  تنقية  وماكينات 
بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية، مراجل، ماكينات للخبز، 
محمصات خبز، ماكينات صنع الخبز، مواقد، طباخات، ماكينات 
للقهوة(،  كهربائية  غاليات)أباريق  القهوة،  لصنع  كهربائية 
محمصات بن، أوعية طهو، أجهزة ومعدات طهو، وسائد تدفئة 
كهربائية،  عميقة  مقالي  طبية،  لغايات  ليست  كهربائية 
مروحة،  للمطابخ،  أجهزة شفط  مجففات هواء، مجففات شعر، 
مواقد نار منزلية، شوايات، أفران الهواء الساخن، أطباق ساخنة، 
قوارير الماء الساخن، غاليات كهربائية، أفران، أفران ميكرويف، 
طناجر ضغط كهربائية، ثالجات، محمصات، أفران، محمصات 

كهربائية لكعكة الوفلز، فريزر، نشافة 

In Respect of: Air Conditioning, Air Cooling, 
Air Purifying Machines, Barbeques, Beverages 
Cooling, Electric Blankets not for medical purposes, 
Boilers , Bread Baking Machines, Bread Toasters, 
Bread Making Machines, Burners, Hops, Electric 
Coffee Machines, Electric Coffee Percolators, 
Coffee Roasters, Cookers, Cooking apparatus 
and Installations, Electric Cautions, Electric Deep 
Fryer, Air Dryers, Hair Dryers, Hoods for Kitchens, 
Fan, Domestic Fire Places, Grills, Hot Air Ovens, 
Hot Plates, Hot Water Bottles, Electric Kettles, 
Ovens, Microwave Ovens, Electric Pressures 
Cookers, Refrigerators, Roasters, Stoves, Electric 
Waffles Irons, Freezer, Clothes Dryer. 

 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Shuafat - Al Qudsالعنوان : شعفاط القدس 

 Address for Services:   Shuafat - Al Qudsعنوان التبليغ : شعفاط القدس 

 )607(

 Trade Mark No.: 24879العالمة التجارية رقم : 24879 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

: أجهزة تكييف الهواء، أجهزة تبريد الهواء، أجهزة  من اجل 
المشروبات،  تبريد  أجهزة  شوايات،  الهواء،  تنقية  وماكينات 
ماكينات  مراجل،  طبية،  لغايات  ليست  كهربائية  بطانيات 
طباخات،  مواقد،  الخبز،  صنع  ماكينات  خبز،  محمصات  للخبز، 
كهربائية  غاليات)أباريق  القهوة،  لصنع  كهربائية  ماكينات 
طهو،  ومعدات  أجهزة  طهو،  أوعية  بن،  محمصات  للقهوة(، 
عميقة  مقالي  طبية،  لغايات  ليست  كهربائية  تدفئة  وسائد 
كهربائية، مجففات هواء، مجففات شعر، أجهزة شفط للمطابخ، 
مروحة، مواقد نار منزلية، شوايات، أفران الهواء الساخن، أطباق 
أفران  أفران،  الساخن، غاليات كهربائية،  الماء  قوارير  ساخنة، 
ميكرويف، طناجر ضغط كهربائية، ثالجات، محمصات، أفران، 

محمصات كهربائية لكعكة الوفلز، فريزر، نشافة 

In Respect of: Air Conditioning, Air Cooling, 
Air Purifying Machines, Barbeques, Beverages 
Cooling, Electric Blankets not for medical purposes, 
Boilers , Bread Baking Machines, Bread Toasters, 
Bread Making Machines, Burners, Hops, Electric 
Coffee Machines, Electric Coffee Percolators, 
Coffee Roasters, Cookers, Cooking apparatus 
and Installations, Electric Cautions, Electric Deep 
Fryer, Air Dryers, Hair Dryers, Hoods for Kitchens, 
Fan, Domestic Fire Places, Grills, Hot Air Ovens, 
Hot Plates, Hot Water Bottles, Electric Kettles, 
Ovens, Microwave Ovens, Electric Pressures 
Cookers, Refrigerators, Roasters, Stoves, Electric 
Waffles Irons, Freezer, Clothes Dryer. 
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 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Shuafat - Al Qudsالعنوان : شعفاط القدس 

 Address for Services:   Shuafat - Al Qudsعنوان التبليغ : شعفاط القدس 

 )608(

 Trade Mark No.: 24880العالمة التجارية رقم : 24880 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

خالطات  خفق،  آالت  كهربائية،  خفاقات   : اجل  من 
الخبز،آالت  تقطيع  آالت  المنزلية،  لألغراض  كهربائية 
وأجهزة كعربائية لغسل السجاد بالشامبو، أدوات تنظيف 
باستخدام البخار، آالت وأجهزة تنظيف كهربائية، مطاحن 
مولدات  صحون،  غساالت  قطاعات،  باليد،  تدار  ال  قهوة 
طاقة للطوارئ، عصائر فواكه طبيعية لألغراض المنزلية، 
آالت بشر أو خرط الخضراوات، مطاحن أو مجارش كهربائية 
المطبخ  آالت  كي،  آالت  طحن،  آالت  المنزلية،  لألغراض 
لألغراض  مطاحن   ، حياكة  آالت  عجن،  أالت  الكهربائية، 
ماء،  سخانات  غساالت،  كهربائية،  مكانس  المنزلية، 
خفاقات كهربائية لألغراض المنزلية، آالت عصر للغسيل، 

محضر طعام، خالط، خفاق، فرن توستر، نشافة، جالية. 

In Respect of: Electric beaters, Beating Machines, 
Electric Blenders for household purposes, Bread 
Cutting Machines, Electric Carpet Shampooing 
Machines and apparatus, Cleaning Appliances Utilizing 
Steam, Electric Cleaning machines and apparatus, 
Coffee Grinders other than hand operated, Cutters, Dish 
Washers, Emergency Power Generators, Electric Fruit 
Presses for household purposes, Grating Machines for 
Vegetables, Electric Grinders of crushers for household 
purposes, Grinding Machines, Ironing Machines, 
Electric Kitchen Machines, Kneading Machines, 
Knitting Machines, Mills for household purpose, 
Vacuum Cleaner, Washing Machines, Water Heaters, 
Electric Whisks for household purposes, Wringing 
Machines for laundry, Food Processor, Blender, Mixer, 
Steam Iron, Clothes Dryer, Dish Washer. 

 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Shuafat - Al Qudsالعنوان : شعفاط القدس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عطروت القدس 

 )609(

 Trade Mark No.: 24881العالمة التجارية رقم : 24881 

 In Class: 7في الصنف : 7 
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 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

خالطات  خفق،  آالت  كهربائية،  خفاقات   : اجل  من 
الخبز،آالت  تقطيع  آالت  المنزلية،  لألغراض  كهربائية 
أدوات  بالشامبو،  السجاد  لغسل  كعربائية  وأجهزة 
تنظيف  وأجهزة  آالت  البخار،  باستخدام  تنظيف 
كهربائية، مطاحن قهوة ال تدار باليد، قطاعات، غساالت 
طبيعية  فواكه  عصائر  للطوارئ،  طاقة  مولدات  صحون، 
لألغراض المنزلية، آالت بشر أو خرط الخضراوات، مطاحن 
أو مجارش كهربائية لألغراض المنزلية، آالت طحن، آالت 
 ، آالت حياكة  أالت عجن،  الكهربائية،  المطبخ  آالت  كي، 
المنزلية، مكانس كهربائية، غساالت،  مطاحن لألغراض 
سخانات ماء، خفاقات كهربائية لألغراض المنزلية، آالت 
عصر للغسيل، محضر طعام، خالط، خفاق، فرن توستر، 

نشافة، جالية. 

In Respect of: Electric beaters, Beating Machines, 
Electric Blenders for household purposes, Bread 
Cutting Machines, Electric Carpet Shampooing 
Machines and apparatus, Cleaning Appliances 
Utilizing Steam, Electric Cleaning machines 
and apparatus, Coffee Grinders other than hand 
operated, Cutters, Dish Washers, Emergency Power 
Generators, Electric Fruit Presses for household 
purposes, Grating Machines for Vegetables, 
Electric Grinders of crushers for household 
purposes, Grinding Machines, Ironing Machines, 
Electric Kitchen Machines, Kneading Machines, 
Knitting Machines, Mills for household purpose, 
Vacuum Cleaner, Washing Machines, Water 
Heaters, Electric Whisks for household purposes, 
Wringing Machines for laundry, Food Processor, 
Blender, Mixer, Steam Iron, Clothes Dryer, Dish 
Washer. 

 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Shuafat - Al Qudsالعنوان : شعفاط القدس 

 Address for Services:   Shuafat - Al Qudsعنوان التبليغ : شعفاط القدس 

 )610(

 Trade Mark No.: 24882العالمة التجارية رقم : 24882 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

من اجل : أجهزة تلفزيون، مشغالت األقراص الفيديوية 
، نظام سينمائي  الرقمية، مستقبالت سمعية وبصرية 
بيتي، أدوات وزن ، وأدوات قياس، أجهزة اطفاء الحرائق. 

In Respect of: Televisions Apparatus, DVD Players, 
Audio and Video Receivers, Home Theaters, 
Measuring Instruments, Weighing Instruments, 
Fire Extinguishing Apparatus. 

 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Al Quds- shofatالعنوان : القدس - شعفاط 

 Address for Services:   Al Quds- shofatعنوان التبليغ : القدس - شعفاط 
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 )611(

 Trade Mark No.: 24883العالمة التجارية رقم : 24883 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

خالطات  خفق،  آالت  كهربائية،  خفاقات   : اجل  من 
الخبز،آالت  تقطيع  آالت  المنزلية،  لألغراض  كهربائية 
أدوات  بالشامبو،  السجاد  لغسل  كعربائية  وأجهزة 
تنظيف  وأجهزة  آالت  البخار،  باستخدام  تنظيف 
كهربائية، مطاحن قهوة ال تدار باليد، قطاعات، غساالت 
طبيعية  فواكه  عصائر  للطوارئ،  طاقة  مولدات  صحون، 
لألغراض المنزلية، آالت بشر أو خرط الخضراوات، مطاحن 
أو مجارش كهربائية لألغراض المنزلية، آالت طحن، آالت 
 ، آالت حياكة  أالت عجن،  الكهربائية،  المطبخ  آالت  كي، 
المنزلية، مكانس كهربائية، غساالت،  مطاحن لألغراض 
سخانات ماء، خفاقات كهربائية لألغراض المنزلية، آالت 
عصر للغسيل، محضر طعام، خالط، خفاق، فرن توستر، 

نشافة، جالية. 

In Respect of: Electric beaters, Beating Machines, 
Electric Blenders for household purposes, Bread 
Cutting Machines, Electric Carpet Shampooing 
Machines and apparatus, Cleaning Appliances 
Utilizing Steam, Electric Cleaning machines 
and apparatus, Coffee Grinders other than hand 
operated, Cutters, Dish Washers, Emergency Power 
Generators, Electric Fruit Presses for household 
purposes, Grating Machines for Vegetables, 
Electric Grinders of crushers for household 
purposes, Grinding Machines, Ironing Machines, 
Electric Kitchen Machines, Kneading Machines, 
Knitting Machines, Mills for household purpose, 
Vacuum Cleaner, Washing Machines, Water 
Heaters, Electric Whisks for household purposes, 
Wringing Machines for laundry, Food Processor, 
Blender, Mixer, Steam Iron, Clothes Dryer, Dish 
Washer. 

 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Shuafat - Al Qudsالعنوان : شعفاط القدس 

 Address for Services:   Shuafat - Al Qudsعنوان التبليغ : شعفاط القدس 

 )612(

 Trade Mark No.: 24885العالمة التجارية رقم : 24885 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 
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من اجل : أجهزة تلفزيون، مشغالت األقراص الفيديوية 
، نظام سينمائي  الرقمية، مستقبالت سمعية وبصرية 
بيتي، أدوات وزن ، وأدوات قياس، أجهزة اطفاء الحرائق. 

In Respect of: Televisions Apparatus, DVD Players, 
Audio and Video Receivers, Home Theaters, 
Measuring Instruments, Weighing Instruments, 
Fire Extinguishing Apparatus. 

 In the name of: shrekat akram sbaitan wawladeh ltdبأسم : شركة اكرم سبيتاني واوالده م خ م 

 Address: Shuafat - Al Qudsالعنوان : شعفاط القدس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عطروت القدس 

 )613(

 Trade Mark No.: 24886العالمة التجارية رقم : 24886 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

أسنان  وطب  وطبية  جراحية  وأدوات  أجهزة   : اجل  من 
أدوات  اصطناعية،  وأسنان  وعيون  أطراف  وبيطرية، 

تجبير، مواد خياطة أو درز الجروح. 

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments,artifical limbs, 
eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials 

 In the name of: shareket abnaa abed alhadiبأسم : شركة ابناء عبد الهادي النتشة للتجارة والصناعة 
alnatsheh leltejara w alsenaa 

العربي ت  البنك  الخليل- شارع السالم مقابل   : العنوان 
 0599228008

Address: hebron alsalam street in front of alarabi 
bank 

عنوان التبليغ : الخليل- شارع السالم مقابل البنك العربي 
ت 0599228008 

Address for Services:   hebron alsalam street in 
front of alarabi bank 

 )614(

 Trade Mark No.: 24887العالمة التجارية رقم : 24887 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 
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والمواد  البيطري  والطب  الصيدلة  مواد   : اجل  من 
الصحية– أغذية األطفال والمرضى– اللصق الطبية ومواد 
الشمع  األسنان–  بحشوات  الخاصة  المواد  للتضميد 
المستخدم في طب األسنان- المواد المطهرة والمعقمة- 
والحشرات  األعشاب  بإبادة  الخاصة  المستحضرات 
فوط  للطفيليات-–  المضادة  المستحضرات  الضارة- 

نسائية. 

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: shareket abnaa abed alhadiبأسم : شركة ابناء عبد الهادي النتشة للتجارة والصناعة 
alnatsheh leltejara w alsenaa 

العربي ت  البنك  الخليل- شارع السالم مقابل   : العنوان 
 0599228008

Address: hebron alsalam street in front of alarabi 
bank 

عنوان التبليغ : الخليل- شارع السالم مقابل البنك العربي 
ت 0599228008 

Address for Services:   hebron alsalam street in 
front of alarabi bank 

 )615(

 Trade Mark No.: 24888العالمة التجارية رقم : 24888 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

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: shareket abnaa abed alhadiبأسم : شركة ابناء عبد الهادي النتشة للتجارة والصناعة 
alnatsheh leltejara w alsenaa 

العربي ت  البنك  الخليل- شارع السالم مقابل   : العنوان 
 0599228008

Address: hebron alsalam street in front of alarabi 
bank 

عنوان التبليغ : الخليل- شارع السالم مقابل البنك العربي 
ت 0599228008 

Address for Services:   hebron alsalam street in 
front of alarabi bank 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة centerذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 
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 )616(

 Trade Mark No.: 24889العالمة التجارية رقم : 24889 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 06/05/2014التاريخ : 2014/05/06 

الجراحة  في  تستخدم  التي  واألجهزة  العدد   : اجل  من 
في  بما  البيطري  والطب  األسنان  وطب  البشري  والطب 
االصطناعية،  واألسنان  والعيون  الجسم  أطراف  ذلك 

األجهزة الخاصة باألطفال. 

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments,artifical 
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture 
materials 

 In the name of: shareket abnaa abed alhadiبأسم : شركة ابناء عبد الهادي النتشة للتجارة والصناعة 
alnatsheh leltejara w alsenaa 

العربي ت  البنك  الخليل- شارع السالم مقابل   : العنوان 
 0599228008

Address: hebron alsalam street in front of alarabi 
bank 

عنوان التبليغ : الخليل- شارع السالم مقابل البنك العربي 
ت 0599228008 

Address for Services:   hebron alsalam street in 
front of alarabi bank 

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

 )617(

 Trade Mark No.: 24893العالمة التجارية رقم : 24893 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

من اجل : زعتر وتوابل , قهوة , عسل , بهارات , دبس 
السكر , كاكاو . 

In Respect of: Thyme and oregano , coffe , honey , 
spices . treacle . cocoa 
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 In the name of: sharekat taibat alemarat leltasweeqبأسم : شركة طيبات االمارات للتسويق 

 Address: ramallah - om alsharait - palestineالعنوان : رام الله - ام الشرايط - فلسطين 

 Address for Services:   ramallah - om alsharait - palestineعنوان التبليغ : رام الله - ام الشرايط - فلسطين 

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

 )618(

 Trade Mark No.: 24894العالمة التجارية رقم : 24894 

 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

 In Respect of: Grain fruits and vegetablesمن اجل : الحبوب ، خضار وفواكه 

 In the name of: Shareket Tayyebat AL Emarat Lel Tasweeqبأسم : شركة طيبات االمارات للتسويق 

 Address: Em AL Sharayet - Ramallah - Palestineالعنوان : ام الشرايط / رام الله / فلسطين 

 Address for Services:   Em AL Sharayet - Ramallahعنوان التبليغ : ام الشرايط / رام الله / فلسطين 
- Palestine 

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

 )619(

 Trade Mark No.: 24895العالمة التجارية رقم : 24895 

 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

 , بالسكر  مطبوخة  وفواكه   , مربيات  و  زيوت   : اجل  من 
فواكه مجففه , زيوت معدة لالكل 

In Respect of: Oils . jams . dried fruits . edible oil 

 In the name of: sharekat taibat alemarat leltasweeqبأسم : شركة طيبات االمارات للتسويق 

 Address: ramallah - om alsharait – Palestineالعنوان : رام الله - ام الشرايط – فلسطين 

 Address for Services:   ramallah - om alsharait – Palestineعنوان التبليغ : رام الله - ام الشرايط – فلسطين 

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

 )620(

 Trade Mark No.: 24897العالمة التجارية رقم : 24897 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

االيواء  والمشروبات-  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
المؤقت. 

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

 In the name of: sharekat partner for saks lilmataamبأسم : شركة بارتنير فور ساكس للمطاعم 

 Address: ramallah - almasyounالعنوان : رام الله - الماصيون 

 Address for Services:   ramallah - almasyounعنوان التبليغ : رام الله - الماصيون 

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

 )621(

 Trade Mark No.: 24898العالمة التجارية رقم : 24898 

 In Class: 16في الصنف : 16 
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 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

من  المصنوعة  والسلع  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
هذه المواد وغير المشمولة في فئات أخرى؛ المطبوعات؛ 
القرطاسية؛  الفوتوغرافية؛  الصور  الكتب؛  تجليد  مواد 
مواد اللصق المستعملة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية؛ 
مواد الستخدام الفنانين؛ فرش الدهان أو الرسم؛ اآلالت 
التدريس  مواد  األثاث(؛  )عدا  المكتبية  واللوازم  الكاتبة 
والتعليم )عدا األجهزة(؛ المواد البالستيكية المستخدمة 
للتغليف )غير المشمولة في فئات أخرى(؛ حروف الطباعة 

في اآلالت الطابعة؛ كليشيهات الطباعة 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes, printed matter, bookbinding materials, 
photographs, stationery, adhesives for stationery 
or household purposes, artists’ materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites (except 
furniture) instructional and teaching material 
(except apparatus) plastic materials for packaging 
(not included in other classes) printers’ type, 
printing blocks 

 In the name of: Alsharekah Aloula Altarfeheyaبأسم : الشركة األولى الترفيهية االختصاصية م.خ.م 
Alekhtesaseya 

 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico House Buildingالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

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

 )622(

 Trade Mark No.: 24899العالمة التجارية رقم : 24899 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية   : اجل  من 
واألنشطة المكتبية 

In Respect of: Advertising, business management, 
business administrations, office functions 

 In the name of: Alsharekah Aloula Altarfeheyaبأسم : الشركة األولى الترفيهية االختصاصية م.خ.م 
Alekhtesaseya 

 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico House Buildingالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , 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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 )623(

 Trade Mark No.: 24900العالمة التجارية رقم : 24900 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

واألنشطة  والترفيه  والتدريب  التعليم،   : اجل  من 
الرياضية والثقافية 

In Respect of: Education, roviding of training, 
entertainment, sporting and cultural activities 

 In the name of: Alsharekah Aloula Altarfeheyaبأسم : الشركة األولى الترفيهية االختصاصية م.خ.م 
Alekhtesaseya 

 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico House Buildingالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

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

 )624(

 Trade Mark No.: 24901العالمة التجارية رقم : 24901 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

واإلقامة  والمشروبات  : خدمات توفير األطعمة  من اجل 
المؤقتة 

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

 In the name of: Alsharekah Aloula Altarfeheyaبأسم : الشركة األولى الترفيهية االختصاصية م.خ.م 
Alekhtesaseya 
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 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico Houseالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 
Building 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

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

 )625(

 Trade Mark No.: 24902العالمة التجارية رقم : 24902 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

المصنوعة  والسلع  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
أخرى؛  فئات  في  المشمولة  وغير  المواد  هذه  من 
المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ 
أو  للقرطاسية  المستعملة  اللصق  مواد  القرطاسية؛ 
فرش  الفنانين؛  الستخدام  مواد  المنزلية؛  لألغراض 
الدهان أو الرسم؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية )عدا 
األثاث(؛ مواد التدريس والتعليم )عدا األجهزة(؛ المواد 
المشمولة  )غير  للتغليف  المستخدمة  البالستيكية 
الطابعة؛  اآلالت  في  الطباعة  حروف  أخرى(؛  فئات  في 

كليشيهات الطباعة 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes, printed matter, bookbinding materials, 
photographs, stationery, adhesives for stationery 
or household purposes, artists’ materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites (except 
furniture) instructional and teaching material 
(except apparatus) plastic materials for packaging 
(not included in other classes) printers’ type, 
printing blocks 

 In the name of: Alsharekah Aloula Altarfeheyaبأسم : الشركة األولى الترفيهية االختصاصية م.خ.م 
Alekhtesaseya 

 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico Houseالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 
Building 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , 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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 )626(

 Trade Mark No.: 24903العالمة التجارية رقم : 24903 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية   : اجل  من 
واألنشطة المكتبية 

In Respect of: Advertising, business management, 
business administrations, office functions. 

 In the name of: Alsharekah Aloula Altarfeheyaبأسم : الشركة األولى الترفيهية االختصاصية م.خ.م 
Alekhtesaseya 

 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico House Buildingالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

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

 )627(

 Trade Mark No.: 24904العالمة التجارية رقم : 24904 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

واإلقامة  والمشروبات  : خدمات توفير األطعمة  من اجل 
المؤقتة 

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

 In the name of: Alsharekah Aloula Altarfeheyaبأسم : الشركة األولى الترفيهية االختصاصية م.خ.م 
Alekhtesaseya 
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 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico House Buildingالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

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.: 24905العالمة التجارية رقم : 24905 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

من  المصنوعة  والسلع  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
هذه المواد وغير المشمولة في فئات أخرى؛ المطبوعات؛ 
القرطاسية؛  الفوتوغرافية؛  الصور  الكتب؛  تجليد  مواد 
مواد اللصق المستعملة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية؛ 
مواد الستخدام الفنانين؛ فرش الدهان أو الرسم؛ اآلالت 
التدريس  مواد  األثاث(؛  )عدا  المكتبية  واللوازم  الكاتبة 
والتعليم )عدا األجهزة(؛ المواد البالستيكية المستخدمة 
للتغليف )غير المشمولة في فئات أخرى(؛ حروف الطباعة 

في اآلالت الطابعة؛ كليشيهات الطباعة 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes, printed matter, bookbinding materials, 
photographs, stationery, adhesives for stationery 
or household purposes, artists’ materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites (except 
furniture) instructional and teaching material 
(except apparatus) plastic materials for packaging 
(not included in other classes) printers’ type, 
printing blocks 

 In the name of: Alsharekah Aloula Altarfeheyaبأسم : الشركة األولى الترفيهية االختصاصية م.خ.م 
Alekhtesaseya 

 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico House Buildingالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

 )629(

 Trade Mark No.: 24906العالمة التجارية رقم : 24906 

 In Class: 35في الصنف : 35 
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 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية   : اجل  من 
واألنشطة المكتبية 

In Respect of: Advertising, business management, 
business administrations, office functions 

 In the name of: Alsharekah Aloula Altarfeheyaبأسم : الشركة األولى الترفيهية االختصاصية م.خ.م 
Alekhtesaseya 

 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico House Buildingالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

 )630(

 Trade Mark No.: 24907العالمة التجارية رقم : 24907 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

واإلقامة  والمشروبات  : خدمات توفير األطعمة  من اجل 
المؤقتة 

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

 In the name of: Alsharekah Aloula Altarfeheyaبأسم : الشركة األولى الترفيهية االختصاصية م.خ.م 
Alekhtesaseya 

 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico House Buildingالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

 )631(

 Trade Mark No.: 24908العالمة التجارية رقم : 24908 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 
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المصنوعة  والسلع  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
أخرى؛  فئات  في  المشمولة  وغير  المواد  هذه  من 
المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ 
أو  للقرطاسية  المستعملة  اللصق  مواد  القرطاسية؛ 
فرش  الفنانين؛  الستخدام  مواد  المنزلية؛  لألغراض 
الدهان أو الرسم؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية )عدا 
األثاث(؛ مواد التدريس والتعليم )عدا األجهزة(؛ المواد 
المشمولة  )غير  للتغليف  المستخدمة  البالستيكية 
الطابعة؛  اآلالت  في  الطباعة  حروف  أخرى(؛  فئات  في 

كليشيهات الطباعة 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes, printed matter, bookbinding materials, 
photographs, stationery, adhesives for stationery 
or household purposes, artists’ materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites (except 
furniture) instructional and teaching material 
(except apparatus) plastic materials for packaging 
(not included in other classes) printers’ type, 
printing blocks 

-In the name of: Sharekat Al-Quds Lel-Ee’mar Walبأسم : شركة القدس لالعمار واالستثمار المحدودة 
Estethmar Almahdoda 

 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico Houseالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 
Building 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

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

 )632(

 Trade Mark No.: 24909العالمة التجارية رقم : 24909 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

 In Respect of: Telecommunications line and wirlessمن اجل : االتصاالت سلكية وال سلكية 

-In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya Alبأسم : شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 
Falastiniah Lel–Etisalat 

العنوان : سطح مرحبا – البيرة، تراي فتنس سنتر، ص.ب 
 4236

Address: Sharikat Mobile Al-Wataniya Al-
Falastiniah Lel–Etisalat 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 
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 )633(

 Trade Mark No.: 24910العالمة التجارية رقم : 24910 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

الترفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم   : اجل  من 
]للتربية  األكاديميات  والثقافية  الرياضية  األنشطة 
المباريات  تنظيم  ]التدريب[،  التمرين  والتعليم[، 
النوادي  خدمات  بدنية،  لياقة  حصص  إقامة  الرياضية، 
الصحة[،  والحفاظ على  البدنية  للياقة  ]تدريب  الصحية 
البدنية[،  للياقة  ]تدريب  الشخصي  المدرب  خدمات 
توفير  الرياضية،  المعسكرات  خدمات  البدنية،  التربية 
إنتاج  الفوتوغرافي،  التصوير  رياضية.  تسهيالت 
الموسيقى، إنتاج برامج الراديو والتلفزيون، إنتاج عروض 
مسرحية وعروض تلفزيونية، الترفيه التلفزيوني، إنتاج 
األفالم السينمائية، إنتاج التسجيالت الصوتية، اختبار 

األداء لمسابقات المواهب التلفزيونية 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Academies [education], Coaching [training], 
Competitions (Organization of sports—), 
Conducting fitness classes, Health club services 
[health and fitness training], Personal trainer 
services [fitness training], Physical education, 
Sport camp services, providing sports facilities. 
Photography, Production of music, Production 
of radio and television programs, Production of 
shows and TV Shows, Television entertainment, 
Cine-film production, Sound recording production, 
auditioning for TV talent contests. 

 In the name of: The Victorious Art Production L.L.Cبأسم : ذا فيكتوريس لالنتاج الفني ش.ذ.م.م 

العنوان : مكتب رقم 303 ملك محمد بن الزبير بن علي، 
ديرة، القرهود، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 

Address: Office No 303 Mohammad Bin al Zoubair Bin 
Ali, Deira, Al Garhoud, Dubai, ,United Arab Emirates 

نابلس   - الفكرية  للملكية  اتيرة  فراس   : التبليغ  عنوان 
-ص.ب : 768 

Address for Services:   

 )634(

 Trade Mark No.: 24911العالمة التجارية رقم : 24911 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 08/05/2014التاريخ : 2014/05/08 
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من اجل : معادن غير نفيسه وكل خليط منها، مواد بناء 
معدنيه ، مباني متنقله معدنيه ، مواد معدنيه لخطوط 
السكك الحديديه ) كبالت ( ، حبال واسالك غير كهربائيه 
خردوات   ، حداده  مصنوعات   ، نفيسه  غير  معادن  من 
معدنيه صغيره ، مواسير وانابيب معدنيه ، خزائن حفظ 
الوثائق واالشياء الثمينه ، منتجات مصنوعه من معادن 
غير نفيسه غير وارده في فئات اخرى - خامات معادن . 

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: SHAREKAT AL KUFFASH lelبأسم : شركة الخفش لتجارة ومواد البناء 
tejarah wa mawad al benaa› 

 Address: NABLUS- share› hiteen - tell : 092311396العنوان : نابلس - شارع حطين - تلفون 2311396-09 

-09 تلفون   - حطين  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 2311396

Address for Services:   NABLUS- share› hiteen - 
tell : 092311396 

 )635(

 Trade Mark No.: 24912العالمة التجارية رقم : 24912 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 08/05/2014التاريخ : 2014/05/08 

من اجل : معادن غير نفيسه وكل خليط منها، مواد بناء 
معدنيه ، مباني متنقله معدنيه ، مواد معدنيه لخطوط 
السكك الحديديه ) كبالت ( ، حبال واسالك غير كهربائيه 
خردوات   ، حداده  مصنوعات   ، نفيسه  غير  معادن  من 
معدنيه صغيره ، مواسير وانابيب معدنيه ، خزائن حفظ 
الوثائق واالشياء الثمينه ، منتجات مصنوعه من معادن 
غير نفيسه غير وارده في فئات اخرى - خامات معادن . 

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: SHAREKAT AL KUFFASH lelبأسم : شركة الخفش لتجارة ومواد البناء 
tejarah wa mawad al benaa› 

 Address: NABLUS- share› hiteen - tell : 092311396العنوان : نابلس - شارع حطين - تلفون 2311396-09 

-09 تلفون   - حطين  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 2311396

Address for Services:   NABLUS- share› hiteen - 
tell : 092311396 
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 )636(

 Trade Mark No.: 24914العالمة التجارية رقم : 24914 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 08/05/2014التاريخ : 2014/05/08 

المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  واردة  وغير  المواد  هذه  من 
 ، القرطاسية   ، الفوتوغرافية  الصور   ، الكتب  تجليد  مواد   ،
منزلية  لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة  اللصق  مواد 
، مواد الفنانين ، فراشي الدهان أو التلوين ، اآلالت الكاتبة 
والتدريس  التوجيه  مواد   ، األثاث(  )عدا  المكتبية  واللوازم 
)عدا األجهزة( ، مواد التغليف البالستيكية )غير الواردة في 
 ، )الراسمات(  الكليشيهات   ، الطباعة  ، حروف  أخرى(  فئات 
الكتب )معدات مكتبية(  ، أجهزة وآالت تجليد  ورق نشاف 
للكتب  مؤشرات   ، كتيبات   ، كتب  مساند   ، كتب  تجاليد   ،
حروف  مصفات   ، كتالوجات   ، بطاقات   ، تقاويم   ، كتب   ،
الطباعة ، دفاتر يوميات ، صور معدة للنقل ، رسوم بيانية 
مغلفات   ، كليشيهات   ، حفر  كليشيهات   ، ناسخات   ،
 ، جغرافية  خرائط   ، مطبوعة  نماذج   ، نشرات   ، )قرطاسية( 
تخطيطية  مطبوعات   ، تخطيط(  )أمشاط  تجزيع  محسنات 
كتب   ، تهنئة  بطاقات   ، تخيطيطية  وُنسخ  بيانية  ورسوم 
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 
)أدوات  بنتوغراف   ، كراسات   ، )قرطاسية(  قطع  دفاتر   ،
صور   ، دوريات   ، رسم(  )معدات  والرسوم(  التصاميم  نسخ 
 ، الفوتوغرافية  الصور  لتركيب  ، أجهزة  ، صور  فوتوغرافية 
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 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 
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 In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   

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

 )637(

 Trade Mark No.: 24915العالمة التجارية رقم : 24915 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 08/05/2014التاريخ : 2014/05/08 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن ، إدارة األعمال ، توجيه 
اإلعالن  خدمات   ، المكتبي  النشاط  تفعيل   ، األعمال 
التي تؤديها مؤسسات  الخدمات   ، والتلفزيون  بالراديو 
أو  اإلعالن  أو  بالجماهير  االتصال  تمارس  وإعالن  دعاية 
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 
خدمات   ، إحصائية  أو  حسابية  بيانات  اية  تجميع  أو 
كتلك  أخرى  بخدمات  يتعلق  فيما  واإلعالن  الدعاية 
المتعلقة بالدعاية واإلعالن بالراديو والتلفزيون ، وكاالت 
البريدي  بالطلب  واإلعالن  الدعاية   ، واإلعالن  الدعاية 
المساحات  تأجير   ، واإلعالن  الدعاية  مواد  تحديث   ،
االتصاالت  خدمات  في  اإلشتراكات  تنظيم   ، اإلعالنية 
لصالح الغير ، إدارة عرض أعمال فناني التمثيل ، لصق 
اإلعالنات ، عرض سلع على وسائط اإلعالم لغايات البيع 
، نشر  المباشر  بالبريد  ، اإلعالن  السلع  ، عرض  بالتجزئة 
مواد الدعاية واإلعالن ، نسخ الوثائق ، تنظيم المعارض 

والعروض التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية ،

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;
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التنبؤات االقتصادية ، خدمات العروض لغايات الدعاية 
واإلعالن ، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
المبيعات ، خدمات إقتطاع األخبار أو المعلومات المهمة 
شبكات  على  المباشرة  والدعاية  اإلعالن   ، الصحف  في 
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 

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-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   

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

 )638(

 Trade Mark No.: 24916العالمة التجارية رقم : 24916 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 08/05/2014التاريخ : 2014/05/08 

من اجل : االتصاالت ، اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون 
الحاسوبية وشبكات األلياف  الطرفيات  ، اإلتصاالت عبر 
البصرية والبرقيات والتلفون ، نقل الرسائل والصور عبر 
 ، األنباء  وكاالت   ، االتصاالت  معلومات حول   ، الحاسوب 
توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد ، توفير توصيالت 
خاصة عبر شبكة حاسوب دولية ، تأجير معدات االتصال 
األقمار  عبر  البث  ومعدات  الالسلكي  االتصال  وأنظمة 
االتصال  خدمات   ، ُبعد  عن  اإلجتماعات   ، الصناعية 

الالسلكي ،

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

البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 

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-LLCبأسم : 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.ب. 182 

Address for Services:   

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

 )639(

 Trade Mark No.: 24917العالمة التجارية رقم : 24917 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 08/05/2014التاريخ : 2014/05/08 

 ، الترفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم   : اجل  من 
مسابقات  تنظيم   ، والثقافية  الرياضية  األنشطة 
عروض   ، المسرحية  للعروض  المقاعد  حجز   ، الجمال 
سينمائية ، خدمات التصوير الرقمي ، إعادة تسجيل 
 ، والتعليم  والتربية  الترفيه  عن  معلومات   ، الصوت 
منها  كان  ما  بخالف  العروض  خدمات   ، األفالم  إنتاج 
 ، حية  تمثيليات  عرض   ، واإلعالن  الدعاية  لغايات 

التصوير بالميكروفلم ، 

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;
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تأجير األفالم السينمائية ، توفير تجهيزات ُدور السينما 
 ، المصورة  التقارير  تقديم   ، األنباء  مراسلي  خدمات   ،
إنتاج   ، )ترفيه(  حفالت  تنظيم   ، الفوتوغرافي  التصوير 
، إنتاج العروض  الراديو والتلفزيون  وإعداد وعرض برامج 
الراديو  أجهزة  تأجير   ، الفيديو  أفالم  إنتاج   ، المسرحية 
والتلفزيون ، الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي ، 
تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية ، خدمات 
ستديوهات التسجيل ، توفير تسهيالت الترفيه ، تأجير 
معدات إرسال واستقبال الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو 
، تأجير األفالم السينمائية ، تأجير أجهزة اإلضاءة للمسارح 
أو ستوديوهات التلفزيون ، تأجيربروجكترات )آالت عرض( 
مسجالت  تأجير   ، العرض  مشاهد  تأجير   ، وملحقاتها 
الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو ، تأجير أشرطة الفيديو 
، خدمات كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية 
وكتابة  ، نشر  األفالم  ترجمة   ، استديوهات سينمائية   ،
اإلنتاج   ، واإلعالن  الدعاية  نصوص  بخالف  النصوص 
توقيت   ، )ترفيه(  التذاكر  وكاالت  خدمات   ، المسرحي 
 ، الفيديو  أشرطة  إعداد   ، ترجمة   ، الرياضية  المناسبات 
تنظيم   ، الفيديو  أشرطة  تسجيل   ، الفيديو  أفالم  إنتاج 
المتحركة  الرسوم  موسيقى  ، خدمات  )ترفيه(  المباريات 
الترفيهية ، تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي ، خدمات 
الترفيه السمعي ، خدمات تقديم عروض سمعية بصرية 
األحداث  تنظيم   ، التفاعلي  الترفيه   ، الترفيه  لغايات 
توفير   ، للبث  الترفيهية  البرامج  إعداد   ، الترفيهية 
الفيديو  ألعاب  الترفيه عبر  ، خدمات  للترفيه  تسهيالت 
)من  مباشرة  المقدمة  األلعاب  خدمات   ، والكمبيوتر 
، توزيع  أو من خالل شبكة اتصال أخرى  شبكة حاسوب( 
تلفزيونية  للبث من خالل محطات  تلفزيونية  مسلسالت 
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 
أو  التسلية  أو  الترفيه  األساسي  التي هدفها  الخدمات   ،
المرئية  األدبية  أو  الفنية  األعمال  عروض   ، االستجمام 

للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية 

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

Address for Services:   

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

 )640(

 Trade Mark No.: 24918العالمة التجارية رقم : 24918 

 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 08/05/2014التاريخ : 2014/05/08 

من اجل : الدهانات ) البويات ( والورنيش والالكيه، مواد 
الوقائه من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف ، مواد 
 ، خام  طبيعيه  راتنجات   ، اللوان  تثبيت  مواد   ، التلوين 
معادن في شكل رقائق او مسحوق الستخدام الدهانين 

وفني الديكور وعمال الطباعه والفنانين . 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colorants; mordants; raw natural 
resins;metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists 

 In the name of: SHAREKAT AL KUFFASH lelبأسم : شركة الخفش لتجارة ومواد البناء 
tejarah wa mawad al benaa› 

 Address: NABLUS- share› hiteen - tell : 092311396العنوان : نابلس - شارع حطين - تلفون 2311396-09 

-09 تلفون   - حطين  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 2311396

Address for Services:   NABLUS- share› hiteen - 
tell : 092311396 

 )641(

 Trade Mark No.: 24919العالمة التجارية رقم : 24919 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 08/05/2014التاريخ : 2014/05/08 
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البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  الخدمات   : اجل  من 
واالبحاث  التحاليل  خدمات  بها-  المتعلقة  والتصميم 
وبرامج  عتاد  وتطوير  تصميم  خدمات  الصناعية- 
المواقع على شبكة االنترنت  الكمبيوتر– إنشاء وصيانة 
لالخرين , تفعيل مواقع االنترنت , مراقبة انظمة اجهزة 

الكمبيوتر من خالل الوصول اليها عن بعد. 

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; 
Creating and maintaining web sites for others, 
hosting computer sites [web sites] ; monitoring of 
computer systems by remote access ; rental of web 
servers. 

 In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم : ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ . م . م 

العنوان : مبنى ام بي سي , الطابق الخامس , مدينة دبي 
لالعالم , االمارات العربية المتحدة 

Address: MBC building , fifth floor , Dubai media 
city , United arab emarites 

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

Address for Services:   

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

 )642(

 Trade Mark No.: 24920العالمة التجارية رقم : 24920 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

من اجل : البرمجيات الحاسوبية لمعالجة عمليات الدفع 
برمجيات   , الغير  والى  من  االموال  وتحويل  االلكترونية 
الحواسيب  الى  بالدخول  التحكم  لغاية  التوثيق 
االئتمان  بطاقات   , بها  واالتصال  الحاسوبية  والشبكات 

وبطاقات الدفع المشفرة مغناطيسيا . 

In Respect of: Computer software for processing 
electronic payments and for transferring funds 
to and from others , authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks , magnetically 
encoded credit cards and payment cards 

 In the name of: PayPal, Incبأسم : بال باي , انك 

 , هوزيه  سان   , افنيو  هاميلتون   2065  : العنوان 
كاليفورنيا 95125 , الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 2065Hamilton Ave ,San Jose California 
95125 , USA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة - رام الله . ص.ب. 74 
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 )643(

 Trade Mark No.: 24921العالمة التجارية رقم : 24921 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 07/05/2014التاريخ : 2014/05/07 

األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية   : اجل  من 
واألنشطة المكتبية. 

In Respect of: Advertising, business management, 
business administrations, office functions 

-In the name of: Sharekat Al-Quds Lel-Ee’mar Walبأسم : شركة القدس لالعمار واالستثمار المحدودة 
Estethmar Almahdoda 

 Address: Ramallah/Al-masyoun, Padico House Buildingالعنوان : رام الله/الماصيون، عمارة باديكو هاوس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

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

 )644(

 Trade Mark No.: 24922العالمة التجارية رقم : 24922 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 11/05/2014التاريخ : 2014/05/11 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
المالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ، 

مواد إزالة الشحومات- الصابون بأنواعه وبرش الصابون- . 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 

 In the name of: SHARIKAT SOFT LINEبأسم : شركة سوفت الين للتجارة والصناعة 
LLTIGARA WA AL SINAA 
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 Address: HEBRON DAHIAT ALBALADIAH 2273444العنوان : الخليل - ضاحية البلدية 2273444 

 Address for Services:   HEBRON DAHIATعنوان التبليغ : الخليل - ضاحية البلدية 2273444 
ALBALADIAH 2273444 

 )645(

 Trade Mark No.: 24923العالمة التجارية رقم : 24923 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 11/05/2014التاريخ : 2014/05/11 

 In Respect of: honeyمن اجل : العسل 

 In the name of: mohammed hosein yousef imranبأسم : محمد حسين يوسف عمران 

 Address: alkhalilالعنوان : الخليل-دورا-الشرفا 0598425579- 

 Address for Services:   alkhalilعنوان التبليغ : الخليل-دورا-الشرفا 0598425579- 

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

 )646(

 Trade Mark No.: 24924العالمة التجارية رقم : 24924 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 11/05/2014التاريخ : 2014/05/11 

اللحوم   , اللحوم  مستخرجات  منتجات   : اجل  من 
المحفوظة والمعلبة 

In Respect of: fish poultary and game meat extract 
preserved and canned cooked meat 

لتصنيع  الفلسطيني  الوطني  المصنع  شركة   : بأسم 
اللحوم والمواد الغذائية 

In the name of: shareqat al masna›a al watani al 
falasteeni lel ohom wa almawad al gthae›a 



451 2014/11/2العـدد الحادي عشر

 Address: al khalel - al samoa›aالعنوان : الخليل / السموع 

الخليل  التميمي  رجب  عصام  المحامي   : التبليغ  عنوان 
- ص.ب.568 

Address for Services:   

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

 )647(

 Trade Mark No.: 24925العالمة التجارية رقم : 24925 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 

من اجل : البرمجيات الحاسوبية لمعالجة عمليات الدفع 
برمجيات  الغير؛  والى  من  االموال  وتحويل  اإللكترونية 
الحواسيب  الى  بالدخول  التحكم  لغاية  التوثيق 
االئتمان  بطاقات  بها؛  واالتصال  الحاسوبية  والشبكات 

وبطاقات الدفع المشفرة مغناطيسيًا. 

In Respect of: Computer software for processing 
electronic payments and for transferring funds 
to and from others; authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks; magnetically 
encoded credit cards and payment cards. 

 .In the name of: PayPal, Incبأسم : باي بال، انك. 

العنوان : 2065 هاملتون افنيو، سان هوزيه، كاليفورنيا 
95125، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2065 Hamilton Ave., San Jose, California 
95125, United States of America 

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

Address for Services:   

 )648(

 Trade Mark No.: 24926العالمة التجارية رقم : 24926 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 
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المعلومات  الغير وتحديدا توفير  : ترويج منتجات  من اجل 
والخصومات  )الكوبونات(  والقسائم  بالحسومات  المتعلقة 
اإلقتطاعية والقسائم الشرائية والعروض الخاصة بمنتجات 
الغير؛ ترويج منتجات وخدمات الغير من خالل توفير روابط 
نص تشعبي الى المواقع االلكترونية الخاصة بالغير؛ ترويج 
الكتروني  موقع  توفير  خالل  من  الغير  وخدمات  منتجات 
يشمل روابط الى المواقع االلكترونية للبيع بالتجزئة المباشرة 
االستشارات  توفير  خدمات  بالغير؛  الخاصة  )ان-الين( 
)ان- المباشرة  الدفع  عمليات  مجال  في  باألعمال  المتعلقة 
الين(؛ ادارة وتتبع بطاقات االئتمان وبطاقات السحب المباشر 
من الرصيد وغرفة المقاصة األلية والبطاقات المدفوعة مسبقا 
وبطاقات الدفع وغيرها من اشكال عمليات الدفع عبر شبكات 
المعلومات  ادارة  االعمال؛  لغايات  االلكترونية  االتصاالت 
التحليالت  االلكتروني عن  االبالغ  باألعمال وتحديدا  الخاصة 
الخاصة باألعمال المتعلقة بمعالجة الدفع والتوثيق والتتبع 
االمثل  االداء  تحقيق  وتحديدا  االعمال  ادارة  والفوترة؛ 

لعمليات الدفع بالنسبة الى الشركات. 

In Respect of: Promoting the goods of others, 
namely, providing information regarding 
discounts, coupons, rebates, vouchers and special 
offers for the goods of others; promoting the goods 
and services of others by providing hypertext 
links to the web sites of others; promoting the 
goods and services of others by providing a web 
site featuring links to the online retail web sites 
of others; business consulting services in the field 
of online payments; managing and tracking credit 
card, debit card, ACH, prepaid cards, payment 
cards, and other forms of payment transactions via 
electronic communications networks for business 
purposes; business information management, 
namely, electronic reporting of business analytics 
relating to payment processing, authentication, 
tracking, and invoicing; business management, 
namely, optimization of payments for businesses. 

 .In the name of: PayPal, Incبأسم : باي بال، انك. 

العنوان : 2065 هاملتون افنيو، سان هوزيه، كاليفورنيا 
95125، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2065 Hamilton Ave., San Jose, California 
95125, United States of America 

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

Address for Services:   

 )649(

 Trade Mark No.: 24927العالمة التجارية رقم : 24927 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 

التحويل  خدمات  وتحديدًا  المالية  الخدمات   : اجل  من 
المالية؛  المعامالت  وتسوية  المقاصة  لألموال؛  االلكتروني 
توفير مجموعة واسعة من خدمات الدفع والخدمات المالية 
وتحديدًا خدمات بطاقات االئتمان واصدار بطاقات االئتمان 
والدفعات  الفواتير  وارسال  ومعالجة  االئتمانية  والحدود 

المتعلقة بها، 

In Respect of: Financial services, namely, electronic 
funds transfer; clearing and reconciling financial 
transactions; providing a wide variety of payment 
and financial services, namely, credit card services, 
issuing credit cards and lines of credit, processing 
and transmission of bills and payments thereof,
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الدفعة وسمسرة  ارسال  الفواتير مع ضمانة  وخدمات دفع 
منجزة  وجميعها  النقدية،  االسواق  استثمار  صناديق 
معامالت  معالجة  خدمات  عالمية؛  اتصاالت  شبكة  عبر 
الرصيد  من  المباشر  السحب  وبطاقات  االئتمان  بطاقات 
المتنازع عليها في مجال  بالمواد  المتعلقة  االموال  وسداد 
خدمات  توفير  االلكتروني؛  الدفع  طريق  عن  المشتريات 
حماية عملية الشراء للمنتجات والخدمات التي يتم شراؤها 
السلكية؛  وشبكات  عالمية  حاسوبية  شبكة  عبر  الغير  من 
خدمات  االئتمان؛  بطاقات  معامالت  معالجة  خدمات 
الدوار؛  االئتمان  حساب  خدمات  توفير  وتحديدا  االئتمان 
االلكتروني  الدفع  خدمات  توفير  الفواتير؛  دفع  خدمات 
عمليات  ومعالجة  االئتمان  بطاقات  خدمات  للغير؛  النقال 
العمالت  االلكترونية لصرف  الدفع  الدفع؛ خدمات عمليات 
توفير  وتحديدا  الدفع  عمليات  معالجة  خدمات  األجنبية؛ 

خدمات معالجة معامالت العملة االفتراضية للغير. 

bill payment services with guaranteed payment 
delivery, and brokerage of money market funds, 
all conducted via a global communications 
network; credit card and debit card transaction 
processing services, reimbursement of funds for 
disputed items in the field of electronic payment 
purchases; providing purchase protection services 
for goods and services purchased by others via a 
global computer network and wireless networks; 
credit card transaction processing services; credit 
services, namely, providing revolving credit 
account services; bill payment services; providing 
electronic mobile payment services for others; 
credit card and payment processing services; 
electronic foreign exchange payment processing; 
payment processing services, namely, providing 
virtual currency transaction processing services for 
others 

 .In the name of: PayPal, Incبأسم : باي بال، انك. 

العنوان : 2065 هاملتون افنيو، سان هوزيه، كاليفورنيا 
95125، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2065 Hamilton Ave., San Jose, California 
95125, United States of America 

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

Address for Services:   

 )650(

 Trade Mark No.: 24928العالمة التجارية رقم : 24928 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 

من اجل : توفير استخدام مؤقت للبرمجيات غير القابلة 
الدفع  عمليات  لمعالجة  )ان-الين(  المباشرة  للتنزيل 
التوثيق  لبرمجيات  استخدام مؤقت  توفير  االلكترونية؛ 
الحاسوبية  والشبكات  الحواسيب  الى  الدخول  لضبط 

واالتصال بها. 

In Respect of: Providing temporary use of on-
line non-downloadable software for processing 
electronic payments; providing temporary use of 
on-line non-downloadable authentication software 
for controlling access to and communications with 
computers and computer networks. 

 .In the name of: PayPal, Incبأسم : باي بال، انك. 
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العنوان : 2065 هاملتون افنيو، سان هوزيه، كاليفورنيا 
95125، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2065 Hamilton Ave., San Jose, California 
95125, United States of America 

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

Address for Services:   

 )651(

 Trade Mark No.: 24929العالمة التجارية رقم : 24929 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 

من اجل : توفير استخدام مؤقت للبرمجيات غير القابلة 
الدفع  عمليات  لمعالجة  )ان-الين(  المباشرة  للتنزيل 
التوثيق  لبرمجيات  استخدام مؤقت  توفير  االلكترونية؛ 
الحاسوبية  والشبكات  الحواسيب  الى  الدخول  لضبط 

واالتصال بها. 

In Respect of: Providing temporary use of on-
line non-downloadable software for processing 
electronic payments; providing temporary use of 
on-line non-downloadable authentication software 
for controlling access to and communications with 
computers and computer networks. 

 .In the name of: PayPal, Incبأسم : باي بال، انك. 

العنوان : 2065 هاملتون افنيو، سان هوزيه، كاليفورنيا 
95125، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2065 Hamilton Ave., San Jose, California 
95125, United States of America 

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

Address for Services:   

 )652(

 Trade Mark No.: 24930العالمة التجارية رقم : 24930 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 
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التحويل  خدمات  وتحديدًا  المالية  الخدمات   : اجل  من 
االلكتروني لألموال؛ المقاصة وتسوية المعامالت المالية؛ 
والخدمات  الدفع  خدمات  من  واسعة  مجموعة  توفير 
واصدار  االئتمان  بطاقات  خدمات  وتحديدًا  المالية 
وارسال  ومعالجة  االئتمانية  والحدود  االئتمان  بطاقات 
الفواتير والدفعات المتعلقة بها وخدمات دفع الفواتير 
استثمار  صناديق  وسمسرة  الدفعة  ارسال  ضمانة  مع 
اتصاالت  عبر شبكة  النقدية، وجميعها منجزة  االسواق 
االئتمان  بطاقات  معامالت  معالجة  خدمات  عالمية؛ 
االموال  وسداد  الرصيد  من  المباشر  السحب  وبطاقات 
المشتريات  عليها في مجال  المتنازع  بالمواد  المتعلقة 
عن طريق الدفع االلكتروني؛ توفير خدمات حماية عملية 
الشراء للمنتجات والخدمات التي يتم شراؤها من الغير 
عالمية وشبكات السلكية؛ خدمات  عبر شبكة حاسوبية 
االئتمان  خدمات  االئتمان؛  بطاقات  معامالت  معالجة 
وتحديدا توفير خدمات حساب االئتمان الدوار؛ خدمات 
النقال  االلكتروني  الدفع  خدمات  توفير  الفواتير؛  دفع 
للغير؛ خدمات بطاقات االئتمان ومعالجة عمليات الدفع؛ 
العمالت  لصرف  االلكترونية  الدفع  عمليات  خدمات 
األجنبية؛ خدمات معالجة عمليات الدفع وتحديدا توفير 

خدمات معالجة معامالت العملة االفتراضية للغير. 

In Respect of: Financial services, namely, 
electronic funds transfer; clearing and reconciling 
financial transactions; providing a wide variety of 
payment and financial services, namely, credit card 
services, issuing credit cards and lines of credit, 
processing and transmission of bills and payments 
thereof, bill payment services with guaranteed 
payment delivery, and brokerage of money market 
funds, all conducted via a global communications 
network; credit card and debit card transaction 
processing services, reimbursement of funds for 
disputed items in the field of electronic payment 
purchases; providing purchase protection services 
for goods and services purchased by others via a 
global computer network and wireless networks; 
credit card transaction processing services; credit 
services, namely, providing revolving credit 
account services; bill payment services; providing 
electronic mobile payment services for others; 
credit card and payment processing services; 
electronic foreign exchange payment processing; 
payment processing services, namely, providing 
virtual currency transaction processing services for 
others 

 .In the name of: PayPal, Incبأسم : باي بال، انك. 

العنوان : 2065 هاملتون افنيو، سان هوزيه، كاليفورنيا 
95125، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2065 Hamilton Ave., San Jose, California 
95125, United States of America 

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

Address for Services:   

 )653(

 Trade Mark No.: 24931العالمة التجارية رقم : 24931 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 
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من اجل : ترويج منتجات الغير وتحديدا توفير المعلومات 
المتعلقة بالحسومات والقسائم )الكوبونات( والخصومات 
الخاصة  والعروض  الشرائية  والقسائم  اإلقتطاعية 
الغير من خالل  الغير؛ ترويج منتجات وخدمات  بمنتجات 
توفير روابط نص تشعبي الى المواقع االلكترونية الخاصة 
توفير  خالل  من  الغير  وخدمات  منتجات  ترويج  بالغير؛ 
موقع الكتروني يشمل روابط الى المواقع االلكترونية للبيع 
بالتجزئة المباشرة )ان-الين( الخاصة بالغير؛ خدمات توفير 
الدفع  عمليات  مجال  في  باألعمال  المتعلقة  االستشارات 
المباشرة )ان-الين(؛ ادارة وتتبع بطاقات االئتمان وبطاقات 
األلية  المقاصة  وغرفة  الرصيد  من  المباشر  السحب 
من  وغيرها  الدفع  وبطاقات  مسبقا  المدفوعة  والبطاقات 
اشكال عمليات الدفع عبر شبكات االتصاالت االلكترونية 
باألعمال  الخاصة  المعلومات  ادارة  االعمال؛  لغايات 
وتحديدا االبالغ االلكتروني عن التحليالت الخاصة باألعمال 
المتعلقة بمعالجة الدفع والتوثيق والتتبع والفوترة؛ ادارة 
الدفع  لعمليات  االمثل  االداء  تحقيق  وتحديدا  االعمال 

بالنسبة الى الشركات. 

In Respect of: Promoting the goods of others, 
namely, providing information regarding 
discounts, coupons, rebates, vouchers and special 
offers for the goods of others; promoting the goods 
and services of others by providing hypertext 
links to the web sites of others; promoting the 
goods and services of others by providing a web 
site featuring links to the online retail web sites 
of others; business consulting services in the field 
of online payments; managing and tracking credit 
card, debit card, ACH, prepaid cards, payment 
cards, and other forms of payment transactions via 
electronic communications networks for business 
purposes; business information management, 
namely, electronic reporting of business analytics 
relating to payment processing, authentication, 
tracking, and invoicing; business management, 
namely, optimization of payments for businesses. 

 .In the name of: PayPal, Incبأسم : باي بال، انك. 

العنوان : 2065 هاملتون افنيو، سان هوزيه، كاليفورنيا 
95125، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2065 Hamilton Ave., San Jose, California 
95125, United States of America 

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

Address for Services:   

 )654(

 Trade Mark No.: 24933العالمة التجارية رقم : 24933 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 

 In Respect of: Rice; Rice productsمن اجل : االرز, منتجات االرز 

 In the name of: KRBL Limitedبأسم : كي ار بي ال ليمتد 
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 Address: 5190, Lahori Gate, Delhi – 110 006, Indiaالعنوان : 5190, الهور غيت, ديلهي – 110 006, الهند 

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

Address for Services:   

 )655(

 Trade Mark No.: 24936العالمة التجارية رقم : 24936 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 

 In Respect of: Rice; Rice productsمن اجل : االرز, منتجات االرز 

 In the name of: KRBL Limitedبأسم : كي ار بي ال ليمتد 

 Address: 5190, Lahori Gate, Delhi – 110 006, Indiaالعنوان : 5190, الهور غيت, ديلهي – 110 006, الهند 

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

Address for Services:   

 )656(

 Trade Mark No.: 24937العالمة التجارية رقم : 24937 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 

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

)التوابل( ، البهارات، الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice 
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 .In the name of: Signature Snacks L.L.Cبأسم : شركة سيغنتشر سناكس ذ.م.م. 

 Address: P.O. Box 474006, Dubai, United Arab Emiratesالعنوان : ص ب 474006, دبي, االمارات العربية المتحدة 

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

Address for Services:   

 )657(

 Trade Mark No.: 24938العالمة التجارية رقم : 24938 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 

والتابيوكا  واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو 
المصنوعة من الحبوب ، الخبز والمعجنات والحلويات ، والحلوى 
 ، الخبازة  ومسحوق  الخميرة  السكر،  ودبس  العسل   ، المثلجة 

الملح والخردل والخل الصلصات )التوابل( ، البهارات، الثلج 

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

 .In the name of: Signature Snacks L.L.Cبأسم : شركة سيغنتشر سناكس ذ.م.م. 

 Address: P.O. Box 474006, Dubai, United Arab Emiratesالعنوان : ص ب 474006, دبي, االمارات العربية المتحدة 

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

Address for Services:   

 )658(

 Trade Mark No.: 24939العالمة التجارية رقم : 24939 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 
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والتابيوكا  واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو 
المصنوعة من الحبوب ، الخبز والمعجنات والحلويات ، والحلوى 
 ، الخبازة  ومسحوق  الخميرة  السكر،  ودبس  العسل   ، المثلجة 

الملح والخردل والخل الصلصات )التوابل( ، البهارات، الثلج 

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

 .In the name of: Signature Snacks L.L.Cبأسم : شركة سيغنتشر سناكس ذ.م.م. 

 Address: P.O. Box 474006, Dubai, United Arab Emiratesالعنوان : ص ب 474006, دبي, االمارات العربية المتحدة 

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

Address for Services:   

 )659(

 Trade Mark No.: 24940العالمة التجارية رقم : 24940 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 

من اجل : العاب البناء, العاب من المطاط, العاب نفخ من 
التميمة,  دمى  العارضات,  دمى  معدنية,  العاب  المطاط, 
هواتف نقالة )العاب(, العاب سيارات, العاب لينة, احجار 
ثالثية  دراجات  لالطفال,  مركبات  لعب  )العاب(,  البناء 
الساعات,  العاب  مسرحية,  اقنعة  )العاب(,  العجالت 
العاب االدوات الموسيقية, كرات اللعب, العاب التركيب, 
العاب الدمى, العاب المنازل, لعبة البيانو, لعبة السيارات 
للدمى,  غرف  الدمى,  قبعات  الدمى,  مالبس  بكنترول, 
اثاث  للدمى,  منازل  الدمى,  اطعام  قناني  للدمى,  احذية 
الدببة,  دمى  االقنعة,  العاب  للدمى,  اسرة  الدمى,  لمنازل 
صغيرة,  مركبات  المركبة,  لعبة  لعب(,  )ادوات  زالقات 
العاب  البالستيكية,  االلعاب  الصغيرة,  القطع  العاب 
االتوماتيكية, اجنحة مائية, الواح السباحة, قوارب للحمام 
والسباحة, سترات السباحة, زالجات ذوات عجالت, زالقات 
)ادوات رياضية(, االدوات الرياضة, البازيل, لعبة السهام, 

الدومينو, برك السباحة )العاب(, بالونات االلعاب, الدمى 

In Respect of: Toy construction sets; Rubber toys; 
Inflatable toys of rubber; Metallic toys; Mannequin 
dolls; Mascot dolls; Mobiles (toys); Model cars; 
Stuffed toys; Building blocks (toys); Model vehicles 
for children; Tricycles for children (playthings); 
Theatrical masks; Toy clocks and watches; Toy 
musical instruments; Playing balls; Toy blocks; Toy 
dolls; Toy houses; Toy pianos; Radio-controlled toy 
vehicles; Dolls› clothes; Headgear for dolls; Dolls› 
rooms; Shoes for dolls; Dolls› feeding bottles; 
Dolls› houses; Furniture for dolls› houses; Dolls› 
beds; Toy masks; Teddy bears; Slides (playthings); 
Toy vehicles; Scale model vehicles; Scale model 
kits (toys); Plastic toys; Clockwork toys; Water 
wings; Swimming boards; Floats for bathing and 
swimming; Swimming jackets; Roller skates; Sleds 
(sports articles); Sporting articles; Puzzles; Darts; 
Dominoes; Swimming pools (play articles); Play 
balloons; Toys 

 .In the name of: YOUNGTOYS, INCبأسم : يونغتويز, انك. 



460 2014/11/2العـدد الحادي عشر

يونغسان-غو,  -11غيل,  هانام-دايرو   12  : العنوان 
سيؤول, جمهورية كوريا 

Address: 12 Hannam-daero 11-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

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

Address for Services:   

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

 )660(

 Trade Mark No.: 24941العالمة التجارية رقم : 24941 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 

العاب  المتحولة,  الروبوت  العاب  الروبوت,  العاب   : اجل  من 
العاب  واسكسسوارات  ادوات  المتحولة,  السيارات  روبوت 
الحركة, العاب الصناديق, العاب السيارات واكسسواراتها, 
المدارة  الحركة  العاب  االدوات,  العاب  االرقام,  العاب 
الحركة  العاب  الكهربائية,  الحركة  العاب  بالبطاريات, 

االلكترونية, االلعاب الميكانيكية, العاب الهواتف النقالة 

In Respect of: Toy robots; Transforming robotic 
toys; Transforming robotic toy vehicles; Toy action 
figures and accessories therefor; Toy boxes Toy 
vehicles and accessories therefor; Toy figures; Toy 
tools; Battery operated action toys; Electric action 
toys; Electronic action toys; Mechanical toys; Toy 
mobiles 

 .In the name of: YOUNGTOYS, INCبأسم : يونغتويز, انك. 

يونغسان-غو,  -11غيل,  هانام-دايرو   12  : العنوان 
سيؤول, جمهورية كوريا 

Address: 12 Hannam-daero 11-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

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

Address for Services:   

 )661(

 Trade Mark No.: 24942العالمة التجارية رقم : 24942 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 12/05/2014التاريخ : 2014/05/12 
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اجهزة  والجراحية,  الطبية  واالدوات  االجهزة   : اجل  من 
االستنشاق 

In Respect of: Medical and surgical apparatus and 
instruments; Inhalers 

 .In the name of: Almirall, S.Aبأسم : الميرال, اس.ايه. 

العنوان : روندا جينيرال ميتري, 151, 08022 برشلونة, 
اسبانيا 

Address: Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain 

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

Address for Services:   

 )662(

 Trade Mark No.: 24943العالمة التجارية رقم : 24943 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 13/05/2014التاريخ : 2014/05/13 

من اجل : اآلالت وعدد اآلالت– محركات ومكائن )عدا ما 
نقل  وعناصر  اليه  قارناات  البريه(  منهاللمركبات  كان 
معدات  البريه(،  منهاللمركبات  كان  ما  عدا   ( الحركة 

زراعية عدا ما يدار باليد، أجهزة تفقيص البيض. 

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: SHARIKIT KEEN LILTEJARAبأسم : شركة كين للتجاره العالميه 
ALALAMIYA 

 :Address: NABLUS - SHARIA TUNIS - JAWWALالعنوان : نابلس - شارع تونس - تلفون : 092311153 
0599555333 

 : تلفون   - تونس  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 092311153

Address for Services:   NABLUS - SHARIA 
TUNIS - JAWWAL: 0599555333 

 )663(

 Trade Mark No.: 24944العالمة التجارية رقم : 24944 

 In Class: 7في الصنف : 7 
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 Date: 13/05/2014التاريخ : 2014/05/13 

من اجل : اآلالت وعدد اآلالت– محركات ومكائن )عدا 
اليه وعناصر  البريه( قارناات  ما كان منهاللمركبات 
البريه(،  منهاللمركبات  كان  ما  عدا   ( الحركة  نقل 
تفقيص  أجهزة  باليد،  يدار  ما  عدا  زراعية  معدات 

البيض. 

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: SHARIKIT KEEN LILTEJARAبأسم : شركة كين للتجاره العالميه 
ALALAMIYA 

 :Address: NABLUS - SHARIA TUNIS - JAWWALالعنوان : نابلس - شارع تونس - تلفون : 092311153 
0599555333 

 : تلفون   - تونس  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 092311153

Address for Services:   NABLUS - SHARIA 
TUNIS - JAWWAL: 0599555333 

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

 )664(

 Trade Mark No.: 24945العالمة التجارية رقم : 24945 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 13/05/2014التاريخ : 2014/05/13 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدموأغطية الرأس 

 In the name of: SHARIKIT KEEN LILTEJARAبأسم : شركة كين للتجاره العالميه 
ALALAMIYA 

 :Address: NABLUS - SHARIA TUNIS - JAWWALالعنوان : نابلس - شارع تونس - تلفون : 092311153 
0599555333 

 : تلفون   - تونس  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 092311153

Address for Services:   NABLUS - SHARIA 
TUNIS - JAWWAL: 0599555333 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات ذات االستخدام العام 
بمعزل عن العالمة 
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 )665(

 Trade Mark No.: 24946العالمة التجارية رقم : 24946 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 13/05/2014التاريخ : 2014/05/13 

من اجل : الحلوى والعلكة والعلكة الفقاعية والسكرنبات 
الكروية  السكاكر  وأقراص  بالنعناع  المنكهة  والحلوى 

وقطع الكراميل الصغيرة. 

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

 In the name of: Wm. Wrigley Jr. Companyبأسم : دبليو ام. ريغلي جيه ار. كومباني 

بالكهوك  وست   1132 ديالوير  من  شركة   : العنوان 
المتحدة  الواليات   ،60642 الينوي  شيكاغو،  ستريت، 

االمريكية 

Address: a Delaware Corporation of 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, U.S.A. 

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

Address for Services:   

 )666(

 Trade Mark No.: 24947العالمة التجارية رقم : 24947 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 13/05/2014التاريخ : 2014/05/13 

 In Respect of: CRON PUFFED SNACKSمن اجل : مستحضرات الذرة المنفوشه 

 In the name of: Sharket waytroz lisenaat Algzaayaبأسم : شركة وايتروز للصناعات الغذائية المساهمة 
Almsahema 

 Address: Nablus, Al manteka Al senaea ,Bet ebaالعنوان : نابلس _ المنطقة الصناعية _ بيت ايبا 

 Address for Services:   Nablus, Al manteka Alعنوان التبليغ : نابلس _ المنطقة الصناعية _ بيت ايبا 
senaea ,Bet eba 
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 )667(

 Trade Mark No.: 24948العالمة التجارية رقم : 24948 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 13/05/2014التاريخ : 2014/05/13 

 In Respect of: communication and broadcastingمن اجل : االتصاالت والبث االذاعي 

 In the name of: shareket alnawras lelentaj aletha,aiبأسم : شركة النورس لالنتاج االذاعي والتلفزيوني 
wa altelfezioni 

 Address: Areha – shre,a qaser hishamالعنوان : اريحا – شارع قصر هشام 

 Address for Services:   Areha – shre,a qaser hishamعنوان التبليغ : اريحا – شارع قصر هشام 

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

 )668(

 Trade Mark No.: 24949العالمة التجارية رقم : 24949 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 13/05/2014التاريخ : 2014/05/13 

من اجل : خدمات االتصاالت، خدمات البث، خدمات بث 
الهاتف  طريق  عن  والبرامج  واالخبار  واالفالم  االغاني 
العالمية، خدمات  الكمبيوتر  واالنترنت وشبكات  النقال 
بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج عن طريق التلفزيون، 
التلفزيوني، بث  البث  االنترنت،  البث عن طريق  خدمات 
البرامج التلفزيونية، خدمات البرامج التلفزيونية، خدمات 

وكاالت الصحافة )اتصاالت( واالخبار 

In Respect of: Telecommunication services; 
broadcast services; broadcast of songs, film, news 
and programs by mobiles, internet and global 
computer networks; broadcast of songs, films, news 
and programs by television; broadcast services by 
internet; Television broadcasting; broadcast of 
television programs; television programs service, 
press (telecommunications) and news agencies 
services 
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 In the name of: shariket PANORAMA LELTALFAZAHبأسم : شركة بانوراما للتلفزة والصحافة واالعالم 
WA ALSAHAFAH WA ALE›ELAM 

 : جوال   - التجاري  سفيان  مجمه   - نابلس   : العنوان 
 0598133065

Address: NABLUS - MUJAMA› SUFIAN 
ALTEJARE , SHARE› SUFIAN - TEL :0598133065 

عنوان التبليغ : نابلس - مجمه سفيان التجاري - جوال : 
 0598133065

Address for Services:   NABLUS - MUJAMA› SUFIAN 
ALTEJARE , SHARE› SUFIAN - TEL :0598133065 

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

 )669(

 Trade Mark No.: 24951العالمة التجارية رقم : 24951 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 14/05/2014التاريخ : 2014/05/14 

 In Respect of: isulating material for moistureمن اجل : مواد كيماوية عازلة للرطوبة 

 In the name of: samer maher hasan herbawiبأسم : سامر ماهر حسن حرباوي 

 Address: alkhalil nimraالعنوان : الخليل نمرة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل عمارة برهان الجعبري 0599594605 

 )670(

 Trade Mark No.: 24952العالمة التجارية رقم : 24952 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 14/05/2014التاريخ : 2014/05/14 
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 In Respect of: Hand toolsمن اجل : العدد يدوية 

 In the name of: samer maher hasan herbawiبأسم : سامر ماهر حسن حرباوي 

 Address: alkhalil nimraالعنوان : الخليل نمرة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل عمارة برهان الجعبري 0599594605 

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

 )671(

 Trade Mark No.: 24953العالمة التجارية رقم : 24953 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 14/05/2014التاريخ : 2014/05/14 

 In Respect of: Hand toolsمن اجل : عدد يدوية 

 In the name of: samer maher hasan herbawiبأسم : سامر ماهر حسن حرباوي 

 Address: alkhalil nimraالعنوان : الخليل نمرة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل عمارة برهان الجعبري 0599594605 

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

 )672(

 Trade Mark No.: 24954العالمة التجارية رقم : 24954 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 14/05/2014التاريخ : 2014/05/14 

 In Respect of: chips productsمن اجل : منتجات الشبس 

 In the name of: Sharekat Almotalbat Lelsenaatبأسم : شركة المتطلبات للصناعات الغذائية ذ م م 
Algethaeyah Th M M M 

 Address: Alordon Amman Abu Alndaالعنوان : االردن عمان ابو علندا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : فلسطين رام الله قرواة بني زيد 0599292166 

 )673(

 Trade Mark No.: 24955العالمة التجارية رقم : 24955 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/05/2014التاريخ : 2014/05/14 

 In Respect of: chips productsمن اجل : منتجات الشبس 

 In the name of: Sharekat Almotalbat Lelsenaatبأسم : شركة المتطلبات للصناعات الغذائية ذ م م 
Algethaeyah Th M M M 

 Address: Alordon Amman Abu Alndaالعنوان : االردن عمان ابو علندا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : فلسطين رام الله قرواة بني زيد 0599292166 

 )674(

 Trade Mark No.: 24956العالمة التجارية رقم : 24956 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 14/05/2014التاريخ : 2014/05/14 

 In Respect of: chips productsمن اجل : منتجات الشبس 

 In the name of: Sharekat Almotalbat Lelsenaatبأسم : شركة المتطلبات للصناعات الغذائية ذ م م 
Algethaeyah Th M M M 

 Address: Alordon Amman Abu Alndaالعنوان : االردن عمان ابو علندا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : فلسطين رام الله قرواة بني زيد 0599292166 

 )675(

 Trade Mark No.: 24957العالمة التجارية رقم : 24957 

 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 14/05/2014التاريخ : 2014/05/14 

 In Respect of: TILESمن اجل : البالط 

المساهمة  والخدمات  للمنتجات  استيكا  شركة   : بأسم 
المحدودة 

In the name of: SHAREKAT ASTEKA LELMONTAJAT 
WA LAKHADAMAT ALMOSAHEMA ALMAHDODA 

شارع   ، اسبانيا(   ( كاستييون   ، الكورا  مدينة   : العنوان 
كاستييون - الكورا،19،7 كيلومتر 

Address: En Alcora, Castellon- Spain km7.19 

 ، اسبانيا(   ( كاستييون   ، الكورا  مدينة   : التبليغ  عنوان 
شارع كاستييون - الكورا،19،7 كيلومتر

Address for Services:   En Alcora, Castellon- Spain 
km7.19 

 )676(

 Trade Mark No.: 24959العالمة التجارية رقم : 24959 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 14/05/2014التاريخ : 2014/05/14 
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المالية،  االستشارات  الخيرية،  التبرعات  : جمع  اجل  من 
المعلومات المالية، االدارة المالية، التمويل التبادلي 

In Respect of: in respect of :Charitable fund raising, 
Consultancy (Financial —), Financial information, 
Financial management, Mutual funds 

 In the name of: Future for Palestine co. ltdبأسم : شركة فلسطين الغد للتنمية م.خ.م )غير ربحية( 

 Address: Rammallah- Almasyoonالعنوان : رام الله - الماصيون 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب : 75 

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

 )677(

 Trade Mark No.: 24960العالمة التجارية رقم : 24960 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 15/05/2014التاريخ : 2014/05/15 

 In Respect of: business Advertisingمن اجل : اإلعالن واألعمال المهنية 

 In the name of: samer maher hasan herbawiبأسم : سامر ماهر حسن حرباوي 

 Address: alkhalil nimraالعنوان : الخليل نمرة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل عمارة برهان الجعبري 0599594605 

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

 )678(

 Trade Mark No.: 24961العالمة التجارية رقم : 24961 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 18/05/2014التاريخ : 2014/05/18 
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 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس، لباس القدم ،االحذية 

 .In the name of: Mikkawi for Clothing coبأسم : شركة مكاوي لاللبسة عادية عامة 

 . Address: Omar ALMokhtar Street , Nablusالعنوان : شارع عمر المختار ، نابلس - فلسطين 
Palestine 

الفكرية  للملكية  اتيرة  فراس   : التبليغ  عنوان 
,نابلس,عمارة جاليريا 

Address for Services:   

 )679(

 Trade Mark No.: 24962العالمة التجارية رقم : 24962 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 18/05/2014التاريخ : 2014/05/18 

من اجل : المشروبات الغازية,عصير الفواكة,مشروبات 
من  وغيرها  والغازية  المعدنية  الطاقة,المياة 
من  الكحولية,والشراب,وغيرها  غير  المشروبات 
الغير  المشروبات  لعمل  المستخدمة  المستحضرات 

الكحولية 

In Respect of: Fuit juices,Energy drinks,mineral 
waters,and other non_alcoholic drinks,fruit drinks 
and fruit juices,syrups and other preparations for 
making beverages. 

 In the name of: almaimon internationalبأسم : شركة /الميمون انترناشيونال تريدنج)م.م.خ( 
trading fze 

 Address: Dubai,United Arab Emiratesالعنوان : دبي -االمارات العربية المتحدة 

الفكرية  للملكية  اتيرة  فراس   : التبليغ  عنوان 
,نابلس,عمارة جاليريا 

Address for Services:   

ذات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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 )680(

 Trade Mark No.: 24963العالمة التجارية رقم : 24963 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 18/05/2014التاريخ : 2014/05/18 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
المالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ، 
ومواد  الطيارة  والزيوت  العطرية  ,والمواد  الصابون 
التزيين)الكوزموتيك( ومحاليل الشعر ومعاجين االسنان. 

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 

مساهمة  العامة  لالستثمارات  البكري  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: sharekat albakri llestthmarat 
alaameh mosahmah hososeh 

 Address: ramallah - shareh sameramesالعنوان : رام الله - شارع سميراميس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : انور دويكات _شارع سفيان _عمارة عنتر 

 )681(

 Trade Mark No.: 24964العالمة التجارية رقم : 24964 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 18/05/2014التاريخ : 2014/05/18 

المعدنية  والمياة   ) الشعير  شراب   ( البيرة   : اجل  من 
 / الكحولية  غير  المشروبات  من  وغيرها  والغازية 
 ، الفواكه  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصه  مشروبالت 

شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks;fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages 
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والتصدير  لالستيراد  العالمية  البدوي  شركة   : بأسم 
المساهمة خصوصية 

In the name of: sharekat albadawe al- alalmeh 
almosahma hososea 

 Address: nablus sabastiyaالعنوان : نابلس_سبسطية 

 - عنتر  عمارة   - سفيان  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
طابق رابع 

Address for Services:   

 )682(

 Trade Mark No.: 24965العالمة التجارية رقم : 24965 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/05/2014التاريخ : 2014/05/18 

االصطناعي؛  والبن  والكاكاو  والشاي  البن   : اجل  من 
والبهارات؛  النحل  عسل  لألكل؛  القابلة  المثلجات 
ثلج التبريد؛ أوراق الشاي والمشروبات التي أساسها 
بنكهة  الشاي  أساسها  التي  المشروبات  الشاي؛ 
المثلج؛  الشاي  للشرب؛  الجاهز  والشاي  الفاكهة 
التي  والمشروبات  الكاكاو  أساسها  التي  المشروبات 

أساسها القهوة. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; 
edible ices; honey, spices; cooling ice; tea leaves, 
tea based beverages; tea based beverages with fruit 
flavor, ready to drink tea; iced tea; cocoa based 
beverages, coffee based beverages. 

والسيد/  سوسرودجوجو  سوكيانتو  السيد/   : بأسم 
سويتو سوسرودجوجو والسيد/ سوجاني سوسرودجوجو 
والسيدة/ كونيارتي سوسرودجوجو والسيد/ سوكوواتي 

سوسرودجوجو 

In the name of: Mr. Soekianto Sosrodjojo, Mr. 
Soewito Sosrodjojo, Mr. Soejani Sosrodjojo, Mrs. 
Kuniarti Sosrodjojo and Mr. Sukowati Sosrodjojo 

تي  آر   ، رايا/11  كينتاماني  آي.  جيه   : العنوان 
بارات،  قادنغ  كيلوراهان كيالبا  دبليو 007،  آر   002
 ،  14240  - اوتارا  جاكرتا  قادنغ،  كيالبا  كيساماتان 

اندونيسيا 

Address: Jl. Kintamani Raya/11, RT 002 RW 007 
, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan 
Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240, Indonesia 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 
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 )683(

 Trade Mark No.: 24966العالمة التجارية رقم : 24966 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 18/05/2014التاريخ : 2014/05/18 

والمشروبات  والغازية  المعدنية  المياه   : اجل  من 
وعصائر  الفاكهة  مشروبات  األخرى؛  الكحولية؛  غير 
لعمل  أخرى  ومستحضرات  شـــراب  الفاكهة؛ 
كحولية  غير  ومشروبات  المشروبات  المشروبات؛ 
بنكهة الفاكهة ومشروبات غير كحولية تحتوي على 

عصير الفاكهة . 

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; beverages and non-alcoholic beverages 
with fruit flavor, non-alcoholic beverages 
containing fruit juices. 

والسيد/  سوسرودجوجو  سوكيانتو  السيد/   : بأسم 
سويتو سوسرودجوجو والسيد/ سوجاني سوسرودجوجو 
والسيدة/ كونيارتي سوسرودجوجو والسيد/ سوكوواتي 

سوسرودجوجو 

In the name of: Mr. Soekianto Sosrodjojo, Mr. 
Soewito Sosrodjojo, Mr. Soejani Sosrodjojo, Mrs. 
Kuniarti Sosrodjojo and Mr. Sukowati Sosrodjojo 

آر   002 تي  آر   ، رايا/11  كينتاماني  آي.  جيه   : العنوان 
كيساماتان  بارات،  قادنغ  كيالبا  كيلوراهان   ،007 دبليو 

كيالبا قادنغ، جاكرتا اوتارا - 14240 ، اندونيسيا 

Address: Jl. Kintamani Raya/11, RT 002 RW 007 
, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan 
Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240, Indonesia 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البيرة. هاتف 2989760 

 )684(

 Trade Mark No.: 24967العالمة التجارية رقم : 24967 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 18/05/2014التاريخ : 2014/05/18 
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من اجل : الحليب ومنتجات الحليب، حليب الصويا، الجبن، 
التي  الحليب  مشروبات  القشدة،  مخيض،  لبن  اللبن، 
يسود فيها الحليب ، اللحوم، األسماك، الدواجن واللعبة، 
والخضروات  الفواكه  المحفوظة،  اللحوم؛  مقتطفات 
كومبوتس،  المربى،  والهالم،  والمطبوخة،  المجففة 
مشهيات،  الزبدة،   ، والدهون  الطعام  زيوت  البيض، 
التي  الوجبات   ، حية(  )غير  القشريات  المملحة،  اللحوم 

اعدت من المنتجات المذكورة أعاله. 

In Respect of: Milk and milk products, soya milk 
cheese, yoghurt, whey , cream, milk beverages 
where milk predominates, meat, fish, poultry and 
game, meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, 
eggs, edible oils and fats, butter, charcuterie, salted 
meats, crustaceans (not live ), , prepared meals 
based on the above products. 

 In the name of: Sharket Alrayan Lemontajatبأسم : شركة الريان لمنتجات االلبان 
Alalban 

 Address: Ramallah, Industrial Zoneالعنوان : رام الله، المنطقة الصناعية. 

عنوان التبليغ : اتقان للخدمات االستشارية، البيرة، مركز 
البيرة التجاري/ ط 6، ص.ب )3663( البيرة. 

Address for Services:   

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

 )685(

 Trade Mark No.: 24968العالمة التجارية رقم : 24968 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 18/05/2014التاريخ : 2014/05/18 

من اجل : مشروب خفيف بطعم الفواكه .مياه معدنيه, 
صنع  في  المستعملة  غازية,المستحضرات  مياه 

المشروبات 

In Respect of: fruity soft drinks ,mineral water 
,carbonated water ,material used in the making of 
refreshing beverages 

 In the name of: SHARIF A A ABU GHALIONبأسم : شريف عبد المعطي يوسف ابو غليون 

 Address: ALKHALIL AL HAWOOZالعنوان : الخليل الحاووز-واد الهرية 0599357383 

 Address for Services:   ALKHALIL AL HAWOOZعنوان التبليغ : الخليل الحاووز-واد الهرية 0599357383 
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 )686(

 Trade Mark No.: 24969العالمة التجارية رقم : 24969 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 19/05/2014التاريخ : 2014/05/19 

 , التهذيب   , التدريب   , ,والتهذيب  التعليم   : من اجل 
االنشطةالرياضية , الثقافية . 

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

 In the name of: SHAREKAT HOLAND LEبأسم : شركة هولي الند للتوزيع 
LTAWZEE 

 Address: BIERZIET ALSHREE ALRAESEEالعنوان : بير زيت - الشارع الرئيسي 

 Address for Services:   BIERZIET ALSHREEعنوان التبليغ : بير زيت - الشارع الرئيسي 
ALRAESEE 

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

 )687(

 Trade Mark No.: 24970العالمة التجارية رقم : 24970 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 19/05/2014التاريخ : 2014/05/19 
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الدعاية  واعالن،  دعاية  وكالة  واعالن،  دعاية   : اجل  من 
واالعالن  الدعاية  مواد  نشر  البريدي،  بالطلب  واالعالن 
التسويق،  اإلعالنات،  ،لصق  واالعالن  الدعاية  ،تحديث 
خدمات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او ترويج المبيعات، 
الكمبيوتر،  شبكات  على  المباشرة  واالعالن  الدعاية 
واالعالن  الدعاية  أفالم  انتاج  الخارجي،  واالعالن  الدعاية 
،نشر وكتابة نصوص الدعاية واالعالن، تأجير المساحات 
وسائل  في  واالعالن  للدعاية  وقت  تأجير  االعالنية، 
الدعاية واالعالن  الدعاية واالعالن،  االتصال، تأجير مواد 

عبر التلفزيون. 

In Respect of: Advertising and publicity, Advertising 
and publicity agencies, Advertising and publicity 
by mail order, Dissemination of advertising 
and publicity matter, Updating of advertising 
and publicity material, Bill-posting, Marketing, 
Modelling for advertising and publicity or sales 
promotion, On-line advertising and publicity on 
a computer network, Outdoor advertising and 
publicity, Production of advertising and publicity 
films, Writing and publication of advertising and 
publicity texts, Rental of advertising space, Rental 
of advertising time on communication media, 
Publicity material rental, Television advertising 
and television commercials. 

 In the name of: Suhaib ahmad fu›ad Salamhبأسم : صهيب احمد فؤاد سالمة 

 Address: Ramallah-markaz alesraaالعنوان : رام الله – مركز االسراء التجاري 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله – مركز االسراء 

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

 )688(

 Trade Mark No.: 24971العالمة التجارية رقم : 24971 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 19/05/2014التاريخ : 2014/05/19 

الطحينية  والحالوة  )الحالوة(،  طحينية  حالوة   : اجل  من 
)حالوة( ومنتجات الحلويات. 

In Respect of: Halva (halawa), halva (halawa) 
products and confectionery. 

 ..In the name of: Rushdi Food Industries Ltdبأسم : رشدي فود إنتستري أل تي دي. 

بريد  تافور، صندوق  ألون  الصناعية  المنطقة   : العنوان 
1089, العفولة 18110، إسرائيل. 

Address: Industrial Area Alon Tavor, P.O.B. 1089, 
Afula 18110, Israel.. 
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عنوان التبليغ : المحامي بالل كمال ،اتقان، رام الله، مركز 
رام الله التجاري/ ط3، 

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 

 )689(

 Trade Mark No.: 24972العالمة التجارية رقم : 24972 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 19/05/2014التاريخ : 2014/05/19 

 In Respect of: hair offمن اجل : مزيل شعر 

 In the name of: rafat abdalhafeezslah shawerبأسم : رافت عبد الحفيظ صالح شاور 

 Address: al khalil share al salamالعنوان : الخليل شارع السالم 2296357 

 Address for Services:   al khalil share al salamعنوان التبليغ : الخليل شارع السالم 2296357 

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

 )690(

 Trade Mark No.: 24974العالمة التجارية رقم : 24974 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 20/05/2014التاريخ : 2014/05/20 



478 2014/11/2العـدد الحادي عشر

السكر؛  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛  أو  البن   : اجل  من 
األرز؛ المستحضرات النشوية لصنع الحلوى؛ التابيوكا 
المتة؛  االصطناعية؛  القهوة  نشوي(؛  )دقيق  والساغو 
من  المصنوعة  المستحضرات  )الطحين(؛  الدقيق 
الحبوب؛ الخبز؛ الكعك؛ الفطائر والمعجنات؛ الحلويات؛ 
الغذائية؛  المساحيق  الخبيز؛  ومسحوق  الخميرة 
الثلج؛  المثلجات؛  الشيبس؛  عدا  الغذائية  المقبالت 
الملح؛  السكر؛  دبس  العسل؛  كريم(؛  )ايس  البوظة 
الزعتر؛  الصلصة؛  الخل؛  التوابل؛  الفلفل؛  الخردل؛ 
الشوكوالتة؛  المغطسة  والمنتجات  الشوكوالتة 
السكاكر؛  بالشوكوالتة؛  الملبسة  الحبوب  البسكويت؛ 
العلكة؛ الراحة؛ المصاص؛ الملبس؛ القضامة السكرية؛ 
السائلة؛  الشوكوالتة  السكر(؛  )عجينة  الفوندان 
القهوة  السائلة؛  القهوة  المثلجة؛  الشوكوالتة 

المثلجة؛ الشاي المثلج. 

In Respect of: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; 
starchy preparations for making candy; tapioca 
and sago; artificial coffee; Yerba mate; flour; 
preparations made from cereals; bread; cakes; pies 
and pastries; confectionaries; yeast and baking 
powder; foodstuffs powders; appetizers excepts 
chips; ices; ice; ice cream; honey; treacle; salt; 
mustard; pepper; spices; vinegar; sauces; thyme; 
chocolate and products covered with chocolate; 
biscuits; cereal covered with chocolate; candy; 
gum; Turkish delight; lollipop; candied; sugary 
Leblebi; voundan (sugar paste); liquid chocolate; 
iced chocolate; liquid coffee; iced coffee; iced tea 

 In the name of: MR. Bilal Mohammad AL Hamwiبأسم : السيد بالل محمد الحموي 

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

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

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

Address for Services:   

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

 )691(

 Trade Mark No.: 24975العالمة التجارية رقم : 24975 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 20/05/2014التاريخ : 2014/05/20 
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السكر؛  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛  أو  البن   : اجل  من 
األرز؛ المستحضرات النشوية لصنع الحلوى؛ التابيوكا 
المتة؛  االصطناعية؛  القهوة  نشوي(؛  )دقيق  والساغو 
من  المصنوعة  المستحضرات  )الطحين(؛  الدقيق 
الحبوب؛ الخبز؛ الكعك؛ الفطائر والمعجنات؛ الحلويات؛ 
الغذائية؛  المساحيق  الخبيز؛  ومسحوق  الخميرة 
الثلج؛  المثلجات؛  الشيبس؛  عدا  الغذائية  المقبالت 
الملح؛  السكر؛  دبس  العسل؛  كريم(؛  )ايس  البوظة 
الزعتر؛  الصلصة؛  الخل؛  التوابل؛  الفلفل؛  الخردل؛ 
الشوكوالتة؛  المغطسة  والمنتجات  الشوكوالتة 
السكاكر؛  بالشوكوالتة؛  الملبسة  الحبوب  البسكويت؛ 
العلكة؛ الراحة؛ المصاص؛ الملبس؛ القضامة السكرية؛ 
السائلة؛  الشوكوالتة  السكر(؛  )عجينة  الفوندان 
القهوة  السائلة؛  القهوة  المثلجة؛  الشوكوالتة 

المثلجة؛ الشاي المثلج. 

In Respect of: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; 
starchy preparations for making candy; tapioca 
and sago; artificial coffee; Yerba mate; flour; 
preparations made from cereals; bread; cakes; pies 
and pastries; confectionaries; yeast and baking 
powder; foodstuffs powders; appetizers excepts 
chips; ices; ice; ice cream; honey; treacle; salt; 
mustard; pepper; spices; vinegar; sauces; thyme; 
chocolate and products covered with chocolate; 
biscuits; cereal covered with chocolate; candy; 
gum; Turkish delight; lollipop; candied; sugary 
Leblebi; voundan (sugar paste); liquid chocolate; 
iced chocolate; liquid coffee; iced coffee; iced tea 

 In the name of: MR. Bilal Mohammad AL Hamwiبأسم : السيد بالل محمد الحموي 

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

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

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

Address for Services:   

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

 )692(

 Trade Mark No.: 24976العالمة التجارية رقم : 24976 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 20/05/2014التاريخ : 2014/05/20 
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وطيور  الداجنة،  والطيور  واألسماك،  اللحوم،   : اجل  من 
ومستخرجات  ومستخلصات  ولحمها؛  والطرائد  الصيد 
والخضروات  الفواكه  والمعلبة؛  المحفوظة  واللحوم  اللحوم؛ 
)الجيليه(،  الجيالتين  والمجففة؛  والمطهية  المحفوظة 
المربيات، واألغذية المحفوظة، المخلالت، قمر الدين؛ الزيوت 
ومشتقات  الحليب  البيض،  للتغذية؛  الصالحة  والشحوم 
الحليب واأللبان، زبدة، سمن حيواني، جبنة، حليب مجفف؛ 
الزبدة  للتغذية،  الصالحة  المهدرجة  الزيوت  الزيوت، 
النباتية، مارغرين، الشيبس، الطحينة، مستحضرات وأطعمة 
أساسها الحليب، بدائل الحليب؛ حليب الصويا ،حليب جوز 
الهند، مستحضرات أساسها الصويا، مستحضرات أساسها 
جوز الهند، مستحضرات بروتينية لألطعمة، قشدة ليست 

من منتجات األلبان؛ قشدة للقهوة؛ مبيض القهوة 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved and canned meat; preserved, 
cooked and dried fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes, preserved foods, pickles, dried 
apricots; edible oils and fats, eggs, milk and milk 
products, dairy products; butter; ghee; cheese; 
powder milk; oils, hydrogenated oils for food, 
margarine, chips, Tahini [sesame seed paste], 
milk- based preparation and foods, milk substitute; 
soya milk, coconut milk, soya-based preparation, 
coconut- based preparation, protein preparation 
for foods; cream [not dairy products], cream for 
coffee; coffee whitener 

 In the name of: MR. Bilal Mohammad AL Hamwiبأسم : السيد بالل محمد الحموي 

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

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

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

Address for Services:   

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

 )693(

 Trade Mark No.: 24977العالمة التجارية رقم : 24977 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/05/2014التاريخ : 2014/05/20 

من اجل : المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها من 
المواد المستخدمة لغسيل المالبس، ومستحضرات التنظيف 
والتلميع والفرك والصقل والكشط وإزالة األوساخ، ومواد إزالة 
العطرية،  الروائح  الصابون.  وبرش  بأنواعه،  الصابون  الشحوم. 
والتزيين؛  التجميل  مواد  )الطيارة(.  األساسية  والزيوت 
الشامبو؛  الحالقة؛  معاجين  بالشعر؛  العناية  مستحضرات 
المنظفات  أنواع  كافة  الشخصية؛  العناية  مستحضرات 

والملمعات؛ معاجيين األسنان ومواد تنظيف األسنان 

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 and makeup, 
hair care preparations; shaving creams; shampoo; 
personal care preparations; all kind of cleaner and 
polishing; dentifrices 
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المحدودة  والصناعة  للتجارة  الشاعر  شركة   : بأسم 
المسؤولية 

In the name of: Al Sha`er For Trading And 
Manufacturing Limited Liability Company 

العنوان : محضر 1523 - سبينة الصغرى - ريف دمشق 
- سوريا 

Address: Mahdar 1523 - Sbeneh Al Soghra - Reef 
Damascus - Syria 

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

Address for Services:   

 )694(

 Trade Mark No.: 24983العالمة التجارية رقم : 24983 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 20/05/2014التاريخ : 2014/05/20 

األرز؛  السكر؛  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛  أو  البن   : اجل  من 
المستحضرات النشوية لصنع الحلوى؛ التابيوكا والساغو 
الدقيق  المتة؛  االصطناعية؛  القهوة  نشوي(؛  )دقيق 
الحبوب؛  من  المصنوعة  المستحضرات  )الطحين(؛ 
الخميرة  الحلويات؛  والمعجنات؛  الفطائر  الكعك؛  الخبز؛ 
المقبالت  الغذائية؛  المساحيق  الخبيز؛  ومسحوق 
)ايس  البوظة  الثلج؛  المثلجات؛  الشيبس؛  عدا  الغذائية 
الفلفل؛  الخردل؛  الملح؛  السكر؛  دبس  العسل؛  كريم(؛ 
التوابل؛ الخل؛ الصلصة؛ الزعتر؛ الشوكوالتة والمنتجات 
الملبسة  الحبوب  البسكويت؛  الشوكوالتة؛  المغطسة 
المصاص؛  الراحة؛  العلكة؛  السكاكر؛  بالشوكوالتة؛ 
السكر(؛  )عجينة  الفوندان  السكرية؛  القضامة  الملبس؛ 
القهوة  المثلجة؛  الشوكوالتة  السائلة؛  الشوكوالتة 

السائلة؛ القهوة المثلجة؛ الشاي المثلج. 

In Respect of: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; 
starchy preparations for making candy; tapioca 
and sago; artificial coffee; Yerba mate; flour; 
preparations made from cereals; bread; cakes; pies 
and pastries; confectionaries; yeast and baking 
powder; foodstuffs powders; appetizers excepts 
chips; ices; ice; ice cream; honey; treacle; salt; 
mustard; pepper; spices; vinegar; sauces; thyme; 
chocolate and products covered with chocolate; 
biscuits; cereal covered with chocolate; candy; 
gum; Turkish delight; lollipop; candied; sugary 
Leblebi; voundan (sugar paste); liquid chocolate; 
iced chocolate; liquid coffee; iced coffee; iced tea 

 In the name of: MR. Bilal Mohammad AL Hamwiبأسم : السيد بالل محمد الحموي 

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

Address: Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th 
Street, Madamet Al Sham, Reef Damascus, Syria 
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عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182 

Address for Services:   

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

 )695(

 Trade Mark No.: 24984العالمة التجارية رقم : 24984 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 19/05/2014التاريخ : 2014/05/19 

من اجل : خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي 

In Respect of: advertising , business managment , 
business adminstartion , office function 

 In the name of: alsharekah alfelsteenia lelmoharekatبأسم : الشركة الفلسطينية للمحركات م خ م 

 Address: ramallah sharee alqudsالعنوان : رام الله - الشارع الرئيسي 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة طنوس - ط 4 

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

 )696(

 Trade Mark No.: 24985العالمة التجارية رقم : 24985 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 21/05/2014التاريخ : 2014/05/21 
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من اجل : السعي الى توفير الدراسات واالبحاث الالزمة لرفد 
عمليات التنمية الالزمة لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية 
التي تحمي حقوق االنسان وتضمن الحكومة الرشيدة وفق 
واالبحاث  الدراسات  على  معتمدة  عملية  وأسس  مفاهيم 
تعزيز  الى  )المعهد(  المؤسسة  تسعى  كما   ، والبراهين 
الحوار الديمقراطي حول القضايا التنموية من اجل بلورة 
العلمية  الحقائق  الى  المستندة  الالزمة  التنموية  الخطط 

والمعززة باوسع مشاركة مجتمعية . 

In Respect of: to providing studies and research 
required to support development processes needed 
for building democratic State institutions which 
protect the rights of its citizens and ensure good 
governance based on scientific research and 
studies, seeking to promote democratic dialogue 
on development issues and develop the necessary 
development plans based on scientific facts and 
wider community participation. 

بأسم : المعهد الفلسطيني البحاث ود ا رسات التنمية) 
ناس( 

In the name of: The Palestiniaan institute for 
Research and Development studies (NAS) 

التجاري – شارع نابلس  البيرة – مركز الشني   : العنوان 
– الطابع ال ا ربع ص.ب 9 ا رم الله تلفاكس 2712122 

Address: Nablus St. Shini Center 4th floor- 
P.O.BOX 9, Ramallah- 

عنوان التبليغ : البيرة – مركز الشني التجاري – شارع نابلس 
– الطابع ال ا ربع ص.ب 9 ا رم الله تلفاكس 2712122 

Address for Services:   Nablus St. Shini Center 4th 
floor- P.O.BOX 9, Ramallah- 

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

 )697(

 Trade Mark No.: 24987العالمة التجارية رقم : 24987 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/05/2014التاريخ : 2014/05/21 

واعواد  المدخنين  وادوات  والمعسل  التبغ   : اجل  من 
الثقاب 

In Respect of: TOBACCOSMKERS ARTICLES 
MACHES 

 In the name of: AMEER MONTHER SHAKERبأسم : امير منذر شاكر مسعود 
MASOUD 

 Address: JENIN- SHAREA ABU BAKERالعنوان : جنين - شارع ابو بكر 

 Address for Services:   JENIN- SHAREA ABU BAKERعنوان التبليغ : جنين - شارع ابو بكر 

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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عالمات للنشر بالنشرة 11 من تاريخ 2013/11/1 لغاية 2014/8/31

عالمات مجددة عددها 619

الرقم 
المتسلسل

رقم 
العالمة 

اسم العالمة 
نوع 

العالمة 
اسم مالك العالمة

باير اكتينجيسيليسشافت , ايه بضائع باير 194 1.

باير اكتينجيسيليسشافت , ايه بضائع باير 195 2.

باير اكتينجيسيليسشافت , ايه بضائع باير 196 3.

باير اكتينجيسيليسشافت , ايه بضائع باير 197 4.

باير اكتينجيسيليسشافت , ايه بضائع باير 198 5.

باير اكتينجيسيليسشافت , ايه بضائع باير 199 6.

باير اكتينجيسيليسشافت , ايه بضائع باير 200 7.

باير اكتينجيسيليسشافت , ايه بضائع باير 201 8.

باير اكتينجيسيليسشافت , ايه بضائع باير 202 9.

دياجو براندس بي .في بضائع جوني ويلكر 327 10.

دياجو براندس بي .في بضائع ريد ليبل 328 11.

دياجو براندس بي .في بضائع صورة رجل 330 12.

دياجو براندس بي .في بضائع بالك ليبل 332 13.

ذا بروكتر أند جامبل كومباني, بضائع بانتن 359 14.

باكاردي & كومبني ليميتيد بضائع ديويرز 509 15.

محمود احمد ابراهيم الترتير بضائع البرج 1061 16.

شركة استثمارات باما فورزا المساهمة الخصوصية بضائع اوتو باما 2193 17.

شركة استثمارات باما فورزا المساهمة الخصوصية بضائع فورسا فورزا 2194 18.

ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد بضائع ويندولين 2379 19.

بروذر اند ستريز ليمتد بضائع بروذر 2382 20.

ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد بضائع هاربك 2386 21.

ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد بضائع هاربك 2387 22.

ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد بضائع ديتول 2388 23.

ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد بضائع ديتول 2389 24.
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ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد بضائع درمر 2390 25.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع دوبلمينت 2393 26.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع اوربت 2394 27.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع وريجاليس 2395 28.

دبليو ام .ويرنجلي جي ار كومباني بضائع جيوسي فروت 2397 29.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع فريدينت 2400 30.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع رسمة 2402 31.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع هوبا بوبا 2403 32.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع دوبلمينت 2404 33.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع سبيارمينت 2405 34.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع وريغليز سبيرمينت 2408 35.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع وريغليز اكسترا 2410 36.

دبليو ام .ويرنجلي جي ار كومباني بضائع دوبل مينت 2411 37.

دبليو ام . ريجليري جي آر . كومباني بضائع بيك ريد 2416 38.

دبليو ام .ويرنجلي جي ار كومباني بضائع جيسي فروت 2417 39.

كنور نهريميتال اكتينكزيليستشافت بضائع كنور 2440 40.

كنور نهريميتال اكتينكزيليستشافت ثاينجين بضائع كانوزا 2441 41.

كنور نهريميتال اكتينكزيليستشافت ثينجين بضائع كانوزا 2442 42.

كنور نهريميتال اكتينكزيليستشافت ثينجين بضائع كانوزا 2443 43.

مارس ، انكوربوريتد بضائع ويشكاس 2447 44.

مارس ، انكوربوريتد بضائع بيد اجري ساتشم 2448 45.

مارس،انكوربوريتيد بضائع وولثام 2451 46.

مارس،انكوربوريتيد بضائع وولثام 2452 47.

مارس انكوربوريتد بضائع تويكس 2461 48.

مارس اي ان سي بضائع انكل بنز 2467 49.

مارس اي ان سي بضائع انكل بنز 2468 50.

مارس انكوربوريتيد بضائع ملكي واي 2490 51.

اس . سي . جهانسون & سون اي ان سي. بضائع بلدج 2502 52.
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اس . سي . جهانسون & سون اي ان سي. بضائع ريد 2503 53.

اس . سي . جهانسون & سون اي ان سي. بضائع جادي 2504 54.

بضائع اي بي سي ابك 2511 55.
الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة 

العامة المحدودة بنابلس 

بضائع اي بي سي ابك 2512 56.
الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة 

العامة المحدودة بنابلس 

شايسيدو كو ال تي دي بضائع سينسسينيس 2520 57.

ريبوك انترناشونال ليميتد بضائع صورة 2523 58.

ايمينينسي اس .ايه.اس. بضائع ايمينينس 2530 59.

جوروك توريزم ب ي ميدينسيليك ا.س بضائع ارت كرافت 8525 60.

.61 11236
ايه تي زد شركة ابو زينه 

التجارية 
شركة ابو زينه التجارية بضائع 

شركة محالت العجاوي للتجارة العامة بضائع صحتين 12715 62.

سيلغيني كوربوريشن بضائع سيلغيني 12840 63.

أم.بي.آي. فارماسيوتيكا جي أم بي أتش بضائع ماسوالن 12841 64.

أم.بي.آي. فارماسيوتيكا جي أم بي أتش بضائع ماسوالن 12842 65.

البوراتوير بيوديرما بضائع بيوديرما 12847 66.

البوراتوير بيوديرما بضائع فوتوديرم 12848 67.

بي بي بي.ال.سي. بضائع بي بي مع رسمة 12849 68.

بي بي بي.ال.سي. بضائع بي بي مع رسمة 12850 69.

بي بي بي.ال.سي. بضائع بي بي مع رسمة 12851 70.

بي بي بي.ال.سي. بضائع بي بي مع رسمة 12853 71.

بي بي بي.ال.سي. بضائع بي بي مع رسمة 12854 72.

بي بي بي.ال.سي. بضائع بي بي مع رسمة 12856 73.

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيا بضائع رسمة 12867 74.

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيا بضائع رسمة 12868 75.

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيا بضائع خوان فالديز 12869 76.

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيا خدمات خوان فالديز 12870 77.

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيا بضائع رسمة 12871 78.
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فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيا خدمات رسمة 12872 79.

نيوبوي اف زد كو. بضائع نيو بوي مع رسمة 12873 80.

نيوبوي اف زد كو. بضائع نيو بوي مع رسمة 12874 81.

نيوبوي اف زد كو. بضائع فلة مع رسمة 12875 82.

نيوبوي اف زد كو. بضائع فنتوريرن 12876 83.

نيوبوي اف زد كو. بضائع الصديقات اريبيان فريندز 12877 84.

نورسات كو. دبليو. ال.ال. بضائع نورسات مع رسمة 12878 85.

نورسات كو. دبليو. ال.ال. بضائع بدر 12879 86.

نورسات كو. دبليو. ال.ال. بضائع بدر 12880 87.

مجموعة االمارات القابضة ش.م.ل. بضائع اوكوليس 12881 88.

مجموعة االمارات القابضة ش.م.ل. بضائع اوكوليس مع رسمة 12882 89.

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك. بضائع ريغيوالر مع رسمة زرقاء 12883 90.

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك. بضائع ريغيوالر مع رسمة حمراء 12884 91.

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك. بضائع ريغيوالر مع رسمة فضية 12885 92.

اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي بضائع ليبيرو 12886 93.

اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي بضائع ليبيرو 12887 94.

اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي بضائع ليبيرو 12888 95.

اس سي ايه هايجين بروداكتس بضائع نانا 12889 96.

اس سي ايه هايجين بروداكتس بضائع نانا مع رسمة 12890 97.

مأمون )محمد حلمي( مواهب الشريف بضائع حلويات ومعجنات الشريف 12891 98.

مأمون )محمد حلمي( مواهب الشريف بضائع شراب الشريف 12892 99.

كورتيفيل, اس.ايه. بضائع رسمة شجرة 12894 100.

مصرف الريان خدمات مصرف الريان مع رسمة 12897 101.

ايدين سبرينغس يوروب بي في بضائع عيدن بالعبرية مع رسمة 12898 102.

جابان توباكو انك. بضائع وينستون مع رسمة 12899 103.

شركة الخطوط الجوية القطرية )ش.ق.م.م.( بضائع القطرية قطر ايرويز مع رسمة 12901 104.

.105 12902
القطرية قطر ايرويز مع 

رسمة 
شركة الخطوط الجوية القطرية )ش.ق.م.م.( بضائع 
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شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية بضائع ملكي شيك ميلكي 12909 106.

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية بضائع الجبريني 12910 107.

بي بي بي.ال.سي. بضائع بي بي مع رسمة 12911 108.

.109 12912
هويو دي مونتيري مع الرسم 

باأللوان 
كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع 

.110 12913
مونتي كريستو هافانا مع 

الرسم باأللوان 
كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع 

.111 12914
فلور دي تاباكوس بارتاعاز 

باألوان 
كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع 

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع روميو واي جوليتا 12915 112.

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع هوبمان مع رسمة باأللوان 12918 113.

.114 12919
جوسي أل. بايدرا مع رسمة 

باأللوان 
كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع 

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع كوينتيرو مع رسمة باأللوان 12920 115.

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع كوابا مع رسمة باأللوان 12921 116.

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع ترينيداد مع رسمة باأللوان 12923 117.

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع بوليفار 12924 118.

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع فونسيكا 12925 119.

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع غوانتاناميرا مع رسمة باأللوان 12926 120.

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع بونتش مع رسمة باأللوان 12927 121.

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع فيغاز روباينا 12928 122.

.123 12932
األطفال مع رسمة لشعار 

الجزيرة 
شركة الجزيرة لألطفال بضائع 

.124 12933
األطفال مع رسمة لشعار 

الجزيرة 
شركة الجزيرة لألطفال بضائع 

.125 12934
األطفال مع رسمة لشعار 

الجزيرة 
شركة الجزيرة لألطفال بضائع 

شركة الجزيرة لألطفال بضائع فافا مع رسمة 12944 126.

شركة الجزيرة لألطفال بضائع فافا مع رسمة 12945 127.

شركة الجزيرة لألطفال بضائع فافا مع رسمة 12946 128.
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شركة الجزيرة لألطفال بضائع فافا مع رسمة 12947 129.

.130 12951
الحياة دائمًا أحلى مع كوكا 

- كوال 
ذا كوكا - كوال كومبني بضائع 

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائع ميلو 12952 131.

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائع ميلو 12953 132.

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائع نسفيتا مع رسمه بشكل خاص 12954 133.

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائع نسفيتا مع رسمه بشكل خاص 12955 134.

كوربوريشن هافانوس، أس.آ بضائع ال هابانا 12956 135.

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائع مبيض 12957 136.

البوراتوار أتش إر آ فارما بضائع إيال 12958 137.

شكيب محمد مروان شكيب يعيش بضائع أمالك 12960 138.

شكيب محمد مروان شكيب يعيش بضائع أمالك 12962 139.

شركة يعيش للتجارة الدولية م.خ.م بضائع يعيش 12963 140.

شركة يعيش للتجارة الدولية م.خ.م بضائع شكيب 12964 141.

شركة يعيش للتجارة الدولية م.خ.م بضائع مال 12965 142.

شركة يعيش للتجارة الدولية م.خ.م بضائع شكيب 12966 143.

سنجنتا بارتيسيبيشنز اي جي بضائع صورة 12981 144.

نوفارتيس اي جي، بضائع تكتورنا 12982 145.

اس.سي. جونسون اند صن، اينك. بضائع بايغون مع صورة 12983 146.

ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد، بضائع رسمة ثالث دوائر )ملونة( 12986 147.

.148 12988
رسمة ثالث دوائر )ابيض 

واسود( 
ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد، بضائع 

.149 12989
رسمة ثالث دوائر )ابيض 

واسود( 
ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد، بضائع 

بضائع رسمة ثالث دوائر )ملونة( 12990 150.
ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد، شركة من 

ديالوير 

ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد، بضائع رسمة ثالث دوائر )ملونة( 12992 151.

.152 12993
رسمة ثالث دوائر )ابيض 

واسود( 
ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد، بضائع 
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.153 12994
رسمة ثالث دوائر )ابيض 

واسود( 
ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد، بضائع 

ماستركارد انترناشينال اينكوربوريتد، بضائع رسمة ثالث دوائر )ملونة( 12996 154.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 12997 155.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 12998 156.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 12999 157.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 13000 158.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 13001 159.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 13002 160.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 13003 161.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 13004 162.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 13005 163.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 13006 164.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 13007 165.

ميرك كي. جي. إيه . إيه. بضائع ميرك سيرونو 13008 166.

جوسابار جواكيوم أوليفيرا أس.آ باتيسيبكوس بضائع تيو جواو 13009 167.

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع وطنية 13011 168.

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع وطنية 13013 169.

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع وطنية 13014 170.

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع وطنية 13015 171.

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع وطنية 13016 172.

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع الوطنية 13017 173.

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع الوطنية 13018 174.

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع الوطنية 13019 175.

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع الوطنية 13021 176.

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع الوطنية 13022 177.

.178 13024
)رسمة( واو على شكل حرف 

دبليو 
الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع 
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.179 13025
)رسمة( واو على شكل حرف 

دبليو 
الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع 

.180 13026
)رسمة( واو على شكل حرف 

دبليو 
الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع 

.181 13027
)رسمة( واو على شكل حرف 

دبليو 
الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع 

.182 13028
)رسمة( واو على شكل حرف 

دبليو 
الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع 

.183 13029
)رسمة( واو على شكل حرف 

دبليو 
الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع 

.184 13030
)رسمة( واو على شكل حرف 

دبليو 
الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع 

الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع الوطنية لالتصاالت 13031 185.

.186 13032 WATANIYA TELECOM الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة بضائع

.187 13034
ابسولوت كونتري اوف 

سويدن 100 
ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج بضائع 

ذا كوكا - كوال كومبني بضائع بيرن 13037 188.

ذا كوكا - كوال كومبني بضائع بيرن 13038 189.

واييت هولدينغز كوربوريشن بضائع رسمة بشكل خاص 13039 190.

ساليكس فارماسوتيكالز إنك . بضائع ريليستور 13040 191.

وييث، ش.م.م بضائع زوليوس 13041 192.

رايكوال آ ج بضائع رايكوال بشكل خاص 13049 193.

رايكوال آ ج بضائع رايكوال بشكل خاص 13050 194.

بضائع اكس بي سي 13052 195.
شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة 

الفاخر فور توباكو تريدينج اند اجينسيز كو ليمتد بضائع معسل الفاخر 13054 196.

.197 13055 ennetiesse بضائع
شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة 

بضائع فيرست 13056 198.
شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة 

بضائع مارتيكس 13057 199.
شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة 
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الفاخر فور توباكو تريدينج اند اجينسيز كو ليمتد بضائع معسل الفاخر 13058 200.

بضائع ام دي اس 13059 201.
شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة 

بضائع ايزي برس 13060 202.
شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة 

.203 13061
الفاخر باللغة العربية 

واالنجليزية ) ابيض واسود ( 
الفاخر فور توباكو تريدينج اند اجينسيز كو ليمتد بضائع 

شركة السخي للتجارة العامة المحدوده بضائع دانيه 13067 204.

بضائع بريما 13069 205.
شركة الساخي للتجارة العامة، مساهمة خصوصية 

محدودة 

مارس، إنكوربوريتد بضائع جويلز 13070 206.

شركة زاكي للصناعة ذ.م.م. بضائع زاكي 13125 207.

شركة زاكي للصناعة ذ.م.م. بضائع منعش 13126 208.

شركة أرما للصابون والمنظفات ش.م.م. بضائع اوكسو 13129 209.

ذا كوكا - كوال كومبني بضائع رسمة على شكل شخص 13130 210.

ذا كوكا - كوال كومبني بضائع فايتاليتي فور اليف 13131 211.

شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع البنية 13133 212.

شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع البنية 13134 213.

شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع بنية 13135 214.

شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع بنية 13136 215.

شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع -------- 13137 216.

شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع أتش.أم.بي.أس 13138 217.

.218 13139
شركة الحاج محمود جاسم 

البنية واوالده 
شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع 

.219 13140
شركة الحاج محمود جاسم 

البنية واوالده 
شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع 

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع بسكوالته 13141 220.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع درب اللبانة 13142 221.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع فرقد 13143 222.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع فرقدين 13144 223.
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نحله كوربوريشن ليمتد بضائع هالهل 13145 224.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع جوزاء 13146 225.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع كواكب 13147 226.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نحلة المجرة 13149 227.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع المجرة 13150 228.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع مريخ 13151 229.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نحلة مريخ 13152 230.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع قلب األسد 13153 231.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نحلة سهيل 13154 232.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع سهيل 13155 233.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع ثريا 13156 234.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نحله 13158 235.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نحله 13159 236.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نحله 13160 237.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نحله 13161 238.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نحله 13162 239.

جونسون أند جونسون بضائع أيسباند 13166 240.

جونسون أند جونسون بضائع أيكسترو 13167 241.

جونسون أند جونسون بضائع أفيونا 13170 242.

جونسون أند جونسون بضائع ديستينور 13171 243.

شركة عافية العالمية بضائع شمس 13176 244.

رد بول جي ام بي اتش بضائع رسمة 13177 245.

رد بول جي ام بي اتش بضائع رسمة 13178 246.

رد بول جي ام بي اتش بضائع رد بول انيرجي درينك مع رسمة 13179 247.

رد بول جي ام بي اتش بضائع رد بول 13181 248.

رد بول جي ام بي اتش بضائع رد بول 13182 249.

شركة أرما للصناعات الغذائية ش.م.م. بضائع ندى مع رسمة 13183 250.

خليل فؤاد خليل ابو عيطة بضائع ميرا مع رسمة 13184 251.
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ذا كوكا - كوال كومبني بضائع فالم دزاين 13187 252.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع فاميليا 13189 253.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع فاميليا 13190 254.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع جولي 13191 255.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع جولي 13192 256.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع جولي 13193 257.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع تينو 13194 258.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع تينو 13195 259.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع بابيا 13196 260.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع بابيا 13197 261.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع بابيا 13198 262.

حياة كيميا سانايي أنونيم سيركيتي بضائع تينو 13199 263.

شركة السخي للتجارة العامة المحدوده بضائع سيمبا 13200 264.

شركة أرما للصابون والمنظفات ش.م.م. بضائع ريو 13204 265.

شركة أرما للصابون والمنظفات ش.م.م. بضائع ريفولي 13205 266.

شركة االتصاالت المتنقلة )ش م ك( بضائع زين 13206 267.

شركة االتصاالت المتنقلة )ش م ك( بضائع زين 13207 268.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. بضائع أوريو 13209 269.

.270 13213
شباب على طول مع رسمة 

باللون األزرق واألبيض 
ذا كوكا - كوال كومبني بضائع 

ذا كوكا - كوال كومبني بضائع رسمة زجاجة مع كلمة كوكا كوال 13214 271.

سانوفي بضائع ميلتاسيب 13215 272.

بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه بضائع بوب مي مع رسمة 13216 273.

أكزو نوبل كوتينغز انترناشينال بي.في. بضائع سيكنز 13220 274.

أكزو نوبل كوتينغز انترناشينال بي.في. بضائع سيكنز 13221 275.

أكزو نوبل كوتينغز انترناشينال بي.في. بضائع سيكنز 13222 276.

أكزو نوبل كوتينغز انترناشينال بي.في. بضائع سيكنز 13223 277.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع فارس 13226 278.
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نحله كوربوريشن ليمتد بضائع الفوارس 13227 279.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع سهى 13228 280.

شركة نجيب ذوابي وشركاه. بضائع حلويات العنبتاوي 13234 281.

شركة نجيب ذوابي وشركاه. بضائع حلويات هولي الند 13235 282.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع الصقر 13251 283.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع بيسان 13252 284.

أستيالس فارما إنك. بضائع أدفاغراف 13253 285.

ماستر كارد انتر ناشينال اينكو ربو ريتد بضائع ماستر كارد ورلد ويدي 13254 286.

ماستر كارد انتر ناشينال اينكو ربو ريتد بضائع ماستر كارد ورلدودي 13259 287.

ديز انز ورلدوايد, انك. بضائع ديز ان مع رسمة 13261 288.

ديز انز ورلدوايد, انك. خدمات ديز هوتل 13263 289.

ديز انز ورلدوايد, انك. خدمات ديز ان سويتس 13264 290.

غالكسوسميثكالين ال ال سي بضائع ريفولدي 13268 291.

ناين تندو كو, ليمتد بضائع نينتيندو 13269 292.

ناين تندو كو، ليميتد بضائع نينتيندو 13270 293.

جريت وال موتور كومباني ليمتد بضائع صوره 13272 294.

جريت وال موتور كومباني ليمتد بضائع صوره 13273 295.

بضائع فريسكو 13283 296.
شركة الجنيدي لمنتجات األلبان والمواد الغذائية 

م . خ . م 

بضائع فريسكو 13284 297.
شركة الجنيدي لمنتجات األلبان والمواد الغذائية 

م . خ . م 

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نجم 13301 298.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نجمه 13303 299.

نحله كوربوريشن ليمتد بضائع نجوم 13304 300.

ستافورد-ميللر)ايرلندا( لميتد بضائع برونامل - صورة 13305 301.

ستافورد-ميللر)ايرلندا( لميتد بضائع برونامل - صورة 13306 302.

ستافورد-ميللر)ايرلندا( لميتد بضائع برونامل - صورة 13307 303.

سانت-غوبين فيدروس اس.ايه. بضائع مارينيكس 13308 304.
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إتش إس بي سي هولدينغز بي ال سي بضائع ثو ويرلدز لوكال بانك 13309 305.

أستيال فارما اينك. بضائع بروغراف امر ار - صورة 13310 306.

.307 13315
تو - مي مع رسمة علىشكل 

دائرة 
شركة إس . أو . سي للتجميل العادية العامة بضائع 

شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع تخيل مع رسمة 13316 308.

شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع تخيل مع رسمة 13317 309.

شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع تخيل مع رسمة 13318 310.

شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع فتافيت مع رسمة 13319 311.

شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع فتافيت مع رسمة 13321 312.

شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع فتافيت مع رسمة 13322 313.

شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع فتافيت مع رسمة 13323 314.

شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع فتافيت مع رسمة 13324 315.

بضائع سوليدير مع شعار 13328 316.
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة 

بيروت )سوليدير( ش.م.ل. 

بضائع سوليدير مع شعار 13329 317.
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة 

بيروت )سوليدير( ش.م.ل. 

بضائع سوليدير مع شعار 13330 318.
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة 

بيروت )سوليدير( ش.م.ل. 

بضائع يس 13331 319.
بوتوماك توباكو كومباني لميتد، شركة من جزر 

العذراء البريطانية 

بضائع سوبرماتش 13332 320.
بوتوماك توباكو كومباني لميتد، شركة من جزر 

العذراء البريطانية 

بضائع فورام 13333 321.
بوتوماك توباكو كومباني لميتد، شركة من جزر 

العذراء البريطانية 

شركة البريق للمنظفات والتسويق بضائع جلنت 13334 322.

شركة البريق للمنظفات والتسويق بضائع بارادايس 13335 323.

شركة البريق للمنظفات والتسويق بضائع سمارت 13336 324.

ذا كوكا - كوال كومبني بضائع مازا ماذا 13337 325.

كادبوري ايجبت غروب فور فود اندستريز اس.أ.اي. بضائع جي - صورة 13338 326.

كادبوري ايجبت غروب فور فود اندستريز اس.أ.اي. بضائع جيرسي - صورة 13339 327.
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بضائع سبي-صورة 13340 328.
سبريتس برودكت انترناشينال انتلكتشوال 

بروبرتي بي.في 

بضائع سبي-صورة 13341 329.
سبريتس برودكت انترناشينال انتلكتشوال 

بروبرتي بي.في 

بضائع سبي-صورة 13342 330.
سبريتس برودكت انترناشينال انتلكتشوال 

بروبرتي بي.في 

سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع ستولي 13343 331.

.332 13344
ستوليشنايا ستولي بلوبيري 

- صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

.333 13345
ستوليشنايا ستولي 

اوهرانج - صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

.334 13346
ستوليشنايا ستولي 

بيتشيك - صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

.335 13347
ستوليشنايا ستولي رازبيري 

- صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

.336 13348
ستوليشنايا ستولي 

سترازبيري - صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

.337 13349
ستوليشنايا ستولي فانيل 

- صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع ستولي 13350 338.

.339 13351
ستوليشنايا ستولي بلوبيري 

- صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

.340 13352
ستوليشنايا ستولي 

اوهرانج - صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

.341 13353
ستوليشنايا ستولي 

بيتشيك - صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

.342 13354
ستوليشنايا ستولي رازبيري 

- صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

.343 13355
ستوليشنايا ستولي 

سترازبيري - صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

.344 13356
ستوليشنايا ستولي فانيل 

- صورة 
سبريتس انترناشينال بي.في. بضائع 

سيبهالون ، إنك. بضائع رسمة بشكل خاص 13364 345.
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جانسن ار اند دي ايرلندا بضائع إنديانس 13365 346.

جانسن ار اند دي ايرلندا بضائع إنتيلينس 13366 347.

جانسن ار اند دي ايرلندا بضائع هيرادور 13367 348.

جانسن ار اند دي ايرلندا بضائع تيغانديا 13369 349.

جانسن ار اند دي ايرلندا بضائع راليانت 13370 350.

شركة عجالن بن عبد العزيزالعجالن و اخوانة بضائع مان ديفان 13372 351.

شركة عجالن بن عبد العزيزالعجالن و اخوانة بضائع مان ديفان 13373 352.

ريدي اس.بي.ايه. بضائع ريدي 13376 353.

ريدي اس.بي.ايه. بضائع ريدي 13377 354.

رافينتور ايسيو اوي بضائع بينيكول 13383 355.

رافينتور ايسيو اوي بضائع بينيكول 13384 356.

رافينتور ايسيو اوي بضائع بينيكول 13385 357.

رافينتور ايسيو اوي بضائع بينيكول 13386 358.

شركة يوسف نادر واوالده بضائع نادر 13433 359.

أوتســوكـا هولدنجز كومبانـي ليمتـد بضائع )رسمة( 13441 360.

أوتســوكـا هولدنجز كومبانـي ليمتـد بضائع )رسمة( 13442 361.

أوتســوكـا هولدنجز كومبانـي ليمتـد بضائع )رسمة( 13443 362.

أوتســوكـا هولدنجز كومبانـي ليمتـد بضائع )رسمة( 13444 363.

أوتســوكـا هولدنجز كومبانـي ليمتـد بضائع )رسمة( 13446 364.

اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي بضائع رسمة 13453 365.

اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي بضائع رسمة 13454 366.

نكسان بضائع نكسان 13459 367.

.368 13461
سيغافريدو زانيتي مع 

رسمة 
سيغافريدو-زانيتي اس.بي.ايه. بضائع 

شركة الحجاز للشوكوالته بضائع هال 13462 369.

.370 13464
H.M.B.S شركة الحاج 

محمود جاسم البنية واوالده 
شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع 

.371 13465
أتش ام بي اس اتش 

.محمود أل بنينه 
شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع 
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.372 13466
أتش.أم.بي.أس أتش. محمود 

جي. البنية& سنز 
شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع 

.373 13467
H.M.B.S شركة الحاج 

محمود جاسم البنية واوالده 
شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده ش.م.ح بضائع 

ليو فارما ايه/اس بضائع دايفوبيت 13468 374.

بضائع ستيلال سينغلز 13469 375.
ازينده كيميكه ريونيته انجيالني فرانسيسكو 

ايه.سي.ار.ايه.اف. اس.بي.ايه. 

كيه ار بي ال ليمتد بضائع انديا غيت مع رسمة 13470 376.

جانسن ار اند دي ايرلندا بضائع برافيسيرا 13480 377.

جانسن ار اند دي ايرلندا بضائع مايترادور 13481 378.

جانسن ار اند دي ايرلندا بضائع هيراالنز 13482 379.

شركة االميرة ومجدولين لمواد التجميل والتجارة العامة بضائع ماجيك باور مع رسمة حصان 13491 380.

فيزر انك. بضائع فيزر مع رسمة 13492 381.

كاريليا توباكو كومباني إنك. بضائع بارتي 13493 382.

ذا كوكا ـ كوال كومبني بضائع دايت كوكا ـ كوال 13498 383.

ذا كوكا ـ كوال كومبني بضائع دايت سبرايت 13499 384.

بضائع اي جي اكس - شعار 13506 385.
كايابا اندستري كو. لميتد. )كايابا كوغيو 

كابوشيكي كايشا( 

بضائع اولترا اس ار مع شعار 13507 386.
كايابا اندستري كو. لميتد. )كايابا كوغيو 

كابوشيكي كايشا( 

بضائع اولترااس ار - شعار 13508 387.
كايابا اندستري كو. لميتد. )كايابا كوغيو 

كابوشيكي كايشا( 

بضائع هيدرومك 13514 388.
هيدرومك هيدروليك في ميكانيك ماكينة 

ايماالت ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي 

بضائع أتش أم كي 13515 389.
هيدرومك هيدروليك في ميكانيك ماكينة 

ايماالت ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي 

ذا كوكا - كوال كومبني بضائع فايريز يو أب 13518 390.

هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي أي بضائع باليت 13519 391.

شركة االميرة ومجدولين لمواد التجميل والتجارة العامة بضائع اكتيف باور 13521 392.

الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية بضائع االسالمية 13522 393.
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شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية بضائع لبن اب الجبريني 13531 394.

الكاتيل لوسينت بضائع رسمة حرف ايه بشكل خاص 13540 395.

الكاتيل لوسينت بضائع رسمة حرف ايه بشكل خاص 13542 396.

الكاتيل لوسينت بضائع رسمة حرف ايه بشكل خاص 13546 397.

الكاتيل لوسينت بضائع رسمة بشكل خاص 13547 398.

الكاتيل لوسينت بضائع رسمة حرف ايه بشكل خاص 13548 399.

الكاتيل لوسينت بضائع رسمة حرف ايه بشكل خاص 13549 400.

الكاتيل لوسينت بضائع رسمة حرف ايه بشكل خاص 13550 401.

.402 13552
رسمة حرف ايه بشكل 

خاص باللون األبيض 
واألرجواني 

الكاتيل لوسينت بضائع 

.403 13553
رسمة بشكل خاص باللون 

األبيض واألرجواني 
الكاتيل لوسينت بضائع 

.404 13554
رسمة بشكل خاص باللون 

األبيض واألرجواني 
الكاتيل لوسينت بضائع 

.405 13555
رسمة حرف ايه بشكل 

خاص باللون األبيض 
واألرجواني 

الكاتيل لوسينت بضائع 

.406 13556
رسمة بشكل خاص باللون 

األبيض واألرجواني 
الكاتيل لوسينت بضائع 

.407 13557
رسمة حرف ايه بشكل 

خاص باللون األبيض 
واألرجواني 

الكاتيل لوسينت بضائع 

.408 13558
رسمة حرف ايه بشكل 

خاص باللون األبيض 
واألرجواني 

الكاتيل لوسينت بضائع 

باير كونسيومر كير آ جي بضائع بيكوزيوم 13559 409.

شركة سعودي اوجيه المحدودة بضائع أوجير تيليكوم مع رسمة 13560 410.

شركة سعودي اوجيه المحدودة بضائع أوجير تيليكوم 13561 411.

ليو البورتوريز ليمتد بضائع بيكاتو 13565 412.

شركة عجالن بن عبد العزيز العجالن واخوانه بضائع دروش 13568 413.
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شركة عجالن بن عبد العزيز العجالن واخوانه بضائع دروش 13569 414.

شركة عجالن بن عبد العزيز العجالن واخوانه بضائع بروجيه 13570 415.

شركة عجالن بن عبد العزيز العجالن واخوانه بضائع بروجيه 13571 416.

دومينوز أي بي هولدر ال ال سي بضائع دومينوز بيتزا مع صورة 13572 417.

لورينز سناك - وورلد هولدينغ جي ام بي اتش بضائع ناتشورالز 13574 418.

شركة الولد التجارية بضائع حال 13584 419.

شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات بضائع مفتول النصر 13586 420.

شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات بضائع كسكس النصر 13587 421.

شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات بضائع سماق النصر 13588 422.

شركة النور لمنتجات االلبان - ش.م.م بضائع كول كاو 13591 423.

شركة ليدي فاين الصناعية التجارية بضائع هبي فاملي 13594 424.

سانوفي بضائع كينليفرا 13595 425.

برادا أس.آ بضائع برادا 13596 426.

برادا أس.آ بضائع برادا 13597 427.

برادا أس.آ بضائع برادا 13598 428.

برادا أس.آ بضائع برادا 13599 429.

برادا أس.آ بضائع برادا 13600 430.

كادبوري يو كيه لميتد بضائع كادبوري ايزي 13601 431.

كادبوري يو كيه لميتد بضائع كادبوري إيزي مع صورة 13602 432.

استرازينكا يو كي لمتد بضائع رسمة 13607 433.

هيلسين هيلثكير أس.آ بضائع بالوكسي 13633 434.

الشركة الشرقية للتبغ والسجائر بضائع االفندي مع رسمة 13636 435.

فولكسفاغن اكتينجسلشافت بضائع صورة الحرفين في و دبليو 13645 436.

فولكسفاغن اكتينجسلشافت بضائع فولكسفاغن 13646 437.

فولكسفاغن اكتينجسلشافت بضائع في دبليو 13647 438.

تاكيدا فارما ايه/ اس بضائع ماتريفن 13650 439.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع سيرفاريكس 13651 440.

شركة اكرم سبيتاني واوالده المساهمة المحدودة بضائع يو يونيفيرسال 13654 441.
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شركة اكرم سبيتاني واوالده المساهمة المحدودة بضائع يو يونيفيرسال 13655 442.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع مرتديال الضفتين 13657 443.

شركة طيبات االمارات بضائع طيبه 13662 444.

ايجن لميتد بضائع انتر برنيور اوف ذا ير 13665 445.

ايجن لميتد بضائع ارنست يانج 13666 446.

ايجن لميتد بضائع ارنس يانج 13667 447.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13668 448.

كاتربيالر انك . بضائع كاتربيالر 13669 449.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13670 450.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13671 451.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13672 452.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13673 453.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13674 454.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13675 455.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13676 456.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13677 457.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13678 458.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13679 459.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13680 460.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13681 461.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13682 462.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13683 463.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13684 464.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13685 465.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13686 466.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13687 467.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13688 468.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13689 469.
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كاتربيالر انك. بضائع كات 13690 470.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13691 471.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13692 472.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13693 473.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13694 474.

كاتربيالر انك. بضائع كات 13695 475.

لوكسمبورغ براندس أس.إيه.آر.أل بضائع رينولدس 13696 476.

غرينز اوف بيس اسوسيشن بضائع بذور السالم 13697 477.

غرينز اوف بيس اسوسيشن بضائع غرينز اوف بيس 13698 478.

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائع ورقة شجر ) رسمة ( 13699 479.

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائع رسمة لورقة شجر 13700 480.

بضائع كايابا 13708 481.
كايابا اندستري كو.، لميتد. )كايابا كوغيو 

كابوشيكي كايشا( 

بضائع كيه واي بي )أحرف مميزة( 13709 482.
كايابا اندستري كو.، لميتد. )كايابا كوغيو 

كابوشيكي كايشا( 

.483 13710
كيه واي بي )أحرف مميزة( 

- شعار 
بضائع 

كايابا اندستري كو.، لميتد. )كايابا كوغيو 
كابوشيكي كايشا( 

ميرك شارب اند دوهم بي.في. بضائع سيمفيرتا 13716 484.

ميرك شارب اند دوهم بي.في. بضائع إيلونفا 13717 485.

جونسون أند جونسون بضائع إكسايدور 13723 486.

جونسون أند جونسون بضائع فيرسيدور 13724 487.

شركة طيبات االمارات بضائع الساد 13725 488.

غالكسوسميثكالين ال ال سي بضائع ريلجنيس 13729 489.

تاكيدا فارما ايه/ اس بضائع ماتريفن باللغة العبرية 13731 490.

شركة الحجاز للشوكوالته بضائع حلبجي 13733 491.

امغين انك. اند انتس افيليتس بضائع نيوالستيم 13735 492.

الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية بضائع العربية للعود مع رسمة 13744 493.

الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية بضائع العربية للعود مع رسمة 13745 494.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر 13756 495.
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كاتربيالر انك. بضائع كات 13757 496.

كاتربيالر انك. بضائع كاتربيالر مع رسمة 13758 497.

كاتربيالر انك. بضائع كات مع رسمة 13759 498.

شركة خدمات اإلستثمارات الغذائية خدمات تتشي 13768 499.

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية بضائع بالدي كيدز 13774 500.

جونسون أند جونسون بضائع بروتكس 13776 501.

جونسون أند جونسون بضائع دورابتا 13777 502.

جونسون أند جونسون بضائع ترينزون 13779 503.

جونسون أند جونسون بضائع دوريباكس 13780 504.

جونسون أند جونسون بضائع دوريبريكس 13781 505.

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائع إكسيال 13783 506.

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائع إكسيال 13786 507.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع روتاريكس 13787 508.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع هافريكس 13788 509.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع توينريكس 13789 510.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع فاريلريكس 13791 511.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع بوليوريكس 13792 512.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع إينفانريكس 13794 513.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع إينفانريكس بنتا 13795 514.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع إينفانريكس هكسا 13796 515.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع تيفيريكس 13797 516.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع فلواريكس 13799 517.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع بريوريكس-تيترا 13800 518.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع هيبريكس 13801 519.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع تريتانريكس 13804 520.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع برايوريكس 13805 521.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع انجيريكس-بي 13806 522.

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. بضائع منسيفاكس 13807 523.
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هيد تكنولوجي جي ام بي اتش بضائع هيد 13808 524.

هيد تكنولوجي جي ام بي اتش بضائع صورة 13809 525.

هيد تكنولوجي جي ام بي اتش بضائع صورة 13810 526.

هيد تكنولوجي جي ام بي اتش بضائع هيد 13811 527.

هيد تكنولوجي جي ام بي اتش بضائع هيد 13812 528.

هيد تكنولوجي جي ام بي اتش بضائع صورة 13813 529.

اي تي اي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي بضائع ايتي كراكس 13828 530.

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي بضائع توتكيو 13829 531.

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي بضائع بوف 13830 532.

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي بضائع ايتي باي 13831 533.

اي تي اي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي بضائع بوبكيك 13832 534.

اي تي اي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي بضائع ايتي ونتيد 13833 535.

إنتيل كوربوريشن بضائع إنتيل كالسمات بي أس 13842 536.

.537 13843
غولدين باربوييلو مع رسمة 

لبنت 
أمريكان رايس ، إنك. بضائع 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع الضفتين 13848 538.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع سنيوره 13849 539.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع سنيوره 13850 540.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع النعمه 13851 541.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع سنيوره القدس 13852 542.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع النعمه 13853 543.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع التاج 13854 544.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع سنيورة القدس 13855 545.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع النعمة 13856 546.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع سنيورة 13857 547.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م بضائع سنيورة القدس 13858 548.

ويال جي ام بي اتش بضائع ويلال بروفشنالز مع رسمة 13860 549.
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جونسون أند جونسون بضائع بروتكس 13864 550.

ابوت بيولوجيكالز بي.في. بضائع ينفلتس 13872 551.

ابوت بيولوجيكالز بي.في. بضائع ينفلوتكس 13873 552.

ابوت بيولوجيكالز بي.في. بضائع ينفلوتكس 13874 553.

بضائع زونك مع رسمة 13921 554.
شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية 

المحدودة 

فياكوم انترناشونل انكو بضائع نيكيلودون 13922 555.

فياكوم انترناشونل انكو بضائع نيكيلودون 13923 556.

فياكوم انترناشونل انكو بضائع نيكيلودون 13924 557.

فياكوم انترناشونل انكو بضائع نيكيلودون 13925 558.

.559 13926
فايتمينز - سلفر الين أس . 

أو . سي كومباني + رسمة 
شركة أس . أو . سي للتجميل العادية العامة بضائع 

سانو برونوز انتربرايسز لميتد. )شركة اسرائيلية( بضائع سانو 13934 560.

سانو برونوز انتربرايسز لميتد. )شركة اسرائيلية( بضائع سانو 13935 561.

فينغكارد السافه ايه اس بضائع السافه 13936 562.

فينغكارد السافه ايه اس بضائع السافه 13937 563.

.564 13938
جورج كاريلياس اند صنز 

اكسيلنس مع رسمة 
كاريليا توباكو كومباني انك بضائع 

.565 13939
جورج كاريلياس اند صنز 

هاند رولينغ مع رسمة 
كاريليا توباكو كومباني انك بضائع 

شركة االطعمة الراقية بضائع بيرفيتو مع رسمة 13944 566.

شركة االطعمة الراقية بضائع بيرفيتو مع رسمة 13945 567.

شركة االتصاالت المتنقلة )ش م ك( بضائع زين مع رسمة 13948 568.

شركة االتصاالت المتنقلة )ش م ك( بضائع زين مع رسمة 13949 569.

شركة ميدل ايست نيوز – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع العربية مع رسمة 13950 570.

شركة ميدل ايست نيوز – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع العربية مع رسمة 13951 571.

شركة ميدل ايست نيوز – منطقة حرة ذ.م.م. خدمات العربية مع رسمة 13952 572.

شركة ميدل ايست نيوز – منطقة حرة ذ.م.م. خدمات العربية مع رسمة 13953 573.

.574 13954
ام اي ان ميدل ايست نيوز 

مع رسمة 
شركة ميدل ايست نيوز – منطقة حرة ذ.م.م. بضائع 
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.575 13955
ام اي ان ميدل ايست نيوز 

مع رسمة 
شركة ميدل ايست نيوز – منطقة حرة ذ.م.م. خدمات 

.576 13956
ام اي ان ميدل ايست نيوز 

مع رسمة 
شركة ميدل ايست نيوز – منطقة حرة ذ.م.م. خدمات 

.577 13957
ام اي ان ميدل ايست نيوز 

مع رسمة 
شركة ميدل ايست نيوز – منطقة حرة ذ.م.م. خدمات 

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائع ام بي سي مع رسمة 13958 578.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي مع رسمة 13959 579.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي مع رسمة 13960 580.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائع ام بي سي مع رسمة 13961 581.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائع ام بي سي 2 مع رسمة 13962 582.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائع ام بي سي 2 مع رسمة 13963 583.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائع ام بي سي 2 مع رسمة 13964 584.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي 2 مع رسمة 13965 585.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائع ام بي سي 3 مع رسمة 13966 586.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي 3 مع رسمة 13967 587.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي 3 مع رسمة 13968 588.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي 3 مع رسمة 13969 589.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي 4 مع رسمة 13970 590.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي 4 مع رسمة 13971 591.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي 4 مع رسمة 13972 592.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائع ام بي سي اف ام مع رسمة 13973 593.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي اف ام مع رسمة 13974 594.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي اف ام مع رسمة 13975 595.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائع ام بي سي اف ام مع رسمة 13976 596.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائع بانوراما اف ام مع رسمة 13977 597.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات بانوراما اف ام مع رسمة 13978 598.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات بانوراما اف ام مع رسمة 13979 599.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات بانوراما اف ام مع رسمة 13980 600.
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شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي اكشن مع رسمة 13981 601.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي اكشن مع رسمة 13982 602.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات ام بي سي اكشن مع رسمة 13983 603.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائع عيش سفاري مع رسمة 13984 604.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات عيش سفاري مع رسمة 13985 605.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات عيش سفاري مع رسمة 13986 606.

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.( خدمات عيش سفاري مع رسمة 13987 607.

كيوميتر اينك بضائع كيومينز 13996 608.

كيوميتر اينك بضائع كيومينز )شعار( 13997 609.

كيوميتر اينك بضائع كيومينز 13998 610.

كيوميتر اينك بضائع كيومينز 13999 611.

فوجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو .، ليمتد بضائع بيك 14008 612.

.613 14009
الكي سترايك اوريجينال 

رسيبي - صورة 
بريتيش اميريكان توباكو )براندز( اينك. بضائع 

.614 14010
الكي سترايك اوريجينال 

رد - صورة 
بريتيش اميريكان توباكو )براندز( اينك. بضائع 

أكتسيونيرنو دروغيستفو بلغارتاباك هولدينغ بضائع تريسور 14027 615.

أكتسيونيرنو دروغيستفو بلغارتاباك هولدينغ بضائع إيفا 14028 616.

أكتسيونيرنو دروغيستفو بلغارتاباك هولدينغ بضائع إيفا سلميز 14029 617.

بضائع سوبريمو 14031 618.
شركة الجنيدي لمنتجات األلبان والمواد الغذائية 

م . خ . م 

بضائع سوبريمو 14032 619.
شركة الجنيدي لمنتجات األلبان والمواد الغذائية 

م . خ . م 
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العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها # 172 # 

الرقم 
المسلسل

رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

المالك الجديد المالك االصلى 

.1 1 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.2 2 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.3 3 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.4 4 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. ارداث توباكو كومبني ليميتد 01/07/2014 159 5.

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. 01/07/2014 159 6.
سيتيبات انترناشونال كومباني. 

ليميتد. 

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. 01/07/2014 161 7.
سيتيبات انترناشونال كومباني. 

ليميتد. 

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. ارداث توباكو كومبني ليميتد 01/07/2014 161 8.

غالكسو غروب لميتد هورليكس ليمتد 27/01/2014 558 9.

.10 725 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.11 726 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.12 727 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد 
الدين، 

عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 
الدين 

.13 728 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.14 730 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.15 731 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.16 732 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 
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.17 733 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

,محمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.18 777 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.19 778 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.20 779 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.21 780 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.22 781 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.23 802 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.24 804 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.25 855 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

غراندغ ملتيميديا أي جي. غراندغ ملتيميديا بي.في. 24/12/2013 1149 26.

غراندغ ملتيميديا بي.في. جروندينج اكتينجيسالسشافت 24/12/2013 1149 27.

غالكسو غروب ليمتد هورليكس ليميتيد 16/01/2014 1262 28.

غالكسو غروب ليمتد هورليكس ليميتيد 16/01/2014 1264 29.

باتا براندس اس.ايه.ار.ال اوتمك ليمتد 21/08/2014 1275 30.

.31 1591 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.32 1592 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.33 1593 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.34 1594 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

.35 1595 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 
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.36 1596 10/06/2014
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين، 

ومحمد حسن فتحي عبد القادر سعد الدين 
عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد 

الدين 

شركة استثمارات باما فورزا شركة باما لصناعة االحذية 21/04/2014 1874 37.

شركة استثمارات باما فورزا شركة باما لصناعة االحذية 21/04/2014 2109 38.

شركة باما لصناعة االحذية 20/04/2014 2193 39.
شركة استثمارات باما فورزا 

المساهمة الخصوصية 

شركة باما لصناعة االحذية 20/04/2014 2194 40.
شركة استثمارات باما فورزا 

المساهمة الخصوصية 

باتا براندس اس.ايه.ار.ال اوتمك ليميتد، 12/08/2014 2695 41.

باتا براندس اس.ايه.ار.ال اوتمك ليميتد، 12/08/2014 2696 42.

باتا براندس اس.ايه.ار.ال اوتمك ليميتد، 12/08/2014 2697 43.

باتا براندس اس.ايه.ار.ال اوتمك ليميتد، 12/08/2014 2698 44.

باتا براندس اس.ايه.ار.ال اوتمك ليميتد، 12/08/2014 2699 45.

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. ارداث توباكو كومبني ليميتد 01/07/2014 2806 46.

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. 01/07/2014 2806 47.
سيتيبات انترناشونال كومباني. 

ليميتد. 

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. ارداث توباكو كومبني ليميتد 01/07/2014 2845 48.

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. 01/07/2014 2845 49.
سيتيبات انترناشونال كومباني. 

ليميتد. 

شركة ألبيرتو كالفر يو اس إيه، انك. نوكسيل كوربوريشن 21/11/2013 2888 50.

شركة ألبيرتو كالفر يو اس إيه، انك. نوكسيل كوربوريشن 05/12/2013 2889 51.

شركة فوكس انترناشيونال اديوفوكس كورببوريشن 20/11/2013 2998 52.

شركة فوكس انترناشيونال اديوفوكس كورببوريشن 20/11/2013 2999 53.

شركة فوكس انترناشيونال اديوفوكس كورببوريشن 20/11/2013 3000 54.

شركة فوكس انترناشيونال اديوفوكس كورببوريشن 20/11/2013 3001 55.

محمد موسى ازحيمان واوالده 13/02/2014 3371 56.
سلسلة محالت بن ازحيمان عادية 

عامة 

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. ارداث توباكو كومبني ليميتد 01/07/2014 3406 57.

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. 01/07/2014 3406 58.
سيتيبات انترناشونال كومباني. 

ليميتد. 

ميليتا كافي جي ام بي اتش 30/12/2013 4040 59.
ميليتا هاشلتبروداكتي جي ام بي 

اتش آند كو. كيه جي 
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بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. ارداث توباكو كومبني ليميتد 01/07/2014 4070 60.

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. 01/07/2014 4070 61.
سيتيبات انترناشونال كومباني. 

ليميتد. 

.62 4178 05/11/2013
اورانج بيرسونال كوميونيكيشنز 

سيرفيسيز ليميتد 
شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 

.63 4179 05/11/2013
اورانج بيرسونال كوميونيكيشنز 

سيرفيسيز ليميتد 
شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 

ايدين سبرينغس يوروب بي في ايدن سبرينجس ال تي دي 05/12/2013 4415 64.

ايدين سبرينغس يوروب بي في عيدن سبرينج ال تي دي. 05/12/2013 4416 65.

دبل ايجل براندس بي.في.، دبل ايجل براندز ان.في.، 12/08/2014 5241 66.

شركة نقل اخوان م.م 20/04/2014 5352 67.
شركة فاين سانسيال الصحي, 

شركة اف زد 

شركة نقل اخوان م.م 20/04/2014 5365 68.
شركة فاين سانسيال الصحي, 

شركة اف زد 

باتا براندس اس.ايه.ار.ال اوتمك ليميتد، 12/08/2014 5482 69.

.70 5715 27/01/2014
امبريال تشيميكال انداستريس بي ال 

سي 
بي بي جي اركيتكتشرال 

فنيشز,اينك. 

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. ارداث توباكو كومبني ليميتد 01/07/2014 6019 71.

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. 01/07/2014 6019 72.
سيتيبات انترناشونال كومباني. 

ليميتد. 

شركة استثمارات باما فورزا شركة باما الصناعية التجارية 20/04/2014 6072 73.

ار بي فارماسوتيكالز لميتد. ريكيت بنكيزر هيلثكير)يو كيه( لميتد 23/02/2014 6940 74.

ار بي فارماسوتيكالز لميتد. ريكيت بنكيزر هيلثكير)يو كيه( لميتد 23/02/2014 6941 75.

ار بي فارماسوتيكالز لميتد. ريكيت بنكيزر هيلثكير)يو كيه( لميتد 23/02/2014 7029 76.

اي ام اي ريكور دس ليمتد ايمي ) اي بي ( ليمتد 20/11/2013 7153 77.

اسبين غلوبال انكوربوريتد سميث كالين بيتشام ليمتد 23/12/2013 7821 78.

اسبين غلوبال انكوربوريتد سميث كالين بييشام لميتد 23/12/2013 7823 79.

ايدين سبرينغس يوروب بي في ايدن سبرينجس ال تي دي 05/12/2013 7911 80.

براكو ايماجينغ اس.بي.ايه. براكو اس . بي . ايه 20/04/2014 7931 81.

براكو ايماجينغ اس.بي.ايه. براكو اس . بي . ايه 20/04/2014 7931 82.

براكو ايماجينغ اس.بي.ايه. براكو اس . بي . ايه 20/04/2014 7932 83.
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بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. 01/07/2014 8291 84.
سيتيبات انترناشونال كومباني. 

ليميتد. 

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. ارديث توباكو كومبني ليمتد 01/07/2014 8291 85.

شركة البسكويت الدولي مصنع رنا إلنتاج الحلويات 20/04/2014 8423 86.

شركة البسكويت الدولي مصنع رنا إلنتاج الحلويات 20/04/2014 8424 87.

شركة البسكويت الدولي مصنع رنا إلنتاج الحلويات 20/04/2014 8426 88.

شركة البسكويت الدولي مصنع رنا إلنتاج الحلويات 20/04/2014 8427 89.

شركة البسكويت الدولي مصنع رنا إلنتاج الحلويات 20/04/2014 8428 90.

شركة البسكويت الدولي مصنع رنا إلنتاج الحلويات 20/04/2014 8429 91.

شركة البسكويت الدولي مصنع رنا إلنتاج الحلويات 20/04/2014 8430 92.

شركة البسكويت الدولي مصنع رنا إلنتاج الحلويات 20/04/2014 8431 93.

شركة البسكويت الدولي مصنع رنا إلنتاج الحلويات 20/04/2014 8432 94.

سوريمارتيك اس ايه 27/05/2014 8602 95.
سوريمارتيك اس.ايه. 

)كوربوريشن اوف لوكسيمبورغ( 

سوريمارتيك اس ايه 27/05/2014 8603 96.
سوريمارتيك اس.ايه. 

)كوربوريشن اوف لوكسيمبورغ( 

سوريمارتيك اس ايه 27/05/2014 8677 97.
سوريمارتيك اس.ايه. 

)كوربوريشن اوف لوكسيمبورغ( 

شركة مارينا للتجارة العامة ع.م 23/03/2014 8865 98.
شركة مارينا جروب لالستيراد 

والتصدير عادية عامة 

مارينا للتجارة العامة 01/04/2014 8866 99.
شركة مارينا جروب لالستيراد 

والتصدير عادية عامة 

.100 9176 16/01/2014
اولكر بيسكوفي سانايي انونيم شيركتي. 

)شركة اولكر بسكويت الصناعية المساهمة( 
بيسكوت بيسكوفي جيدا سانايى 

في تجاريت انونيم شيركيتي 

.101 9686 12/06/2014
شركة عمر قاسم العيساني وشركاه 

للتسويق المحدودة 
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية 
المحدودة / شركة سعودية محدودة 

.102 9687 12/06/2014
شركة عمر قاسم العيساني وشركاه 

للتسويق المحدودة 
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية 
المحدودة / شركة سعودية محدودة 

.103 9688 12/06/2014
شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق 

المحدودة 
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية 
المحدودة / شركة سعودية محدودة 

.104 9689 12/06/2014
شركة عمر قاسم العيساني وشركاه 

للتسويق المحدودة 
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية 
المحدودة / شركة سعودية محدودة 
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سوريمارتيك اس ايه 27/05/2014 9995 105.
سوريمارتيك اس.ايه. 

)كوربوريشن اوف لوكسيمبورغ( 

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 10015 106.

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 10015 107.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 10017 108.

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 10017 109.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 10018 110.

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 10018 111.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 10019 112.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 10019 113.

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 10020 114.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 10020 115.

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 10021 116.

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 10021 117.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 11033 118.

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 11033 119.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 11034 120.

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 11034 121.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

ف. هوفمان- الروش أ.ج 08/12/2013 11214 122.
تشيبالفارم أزنيميتيل جي أم 

بي أتش 

فيروز إنترناشيونال آ جي 25/03/2014 11314 123.
بريميوم بيفيريجيز انترناشيونال 

بي.في. 

فيروز انترناشيونال آ جي 25/03/2014 11411 124.
بريميوم بيفيريجيز انترناشيونال 

بي.في. 

غروبي براندت فاغور ايرالند ال تي دي. 08/06/2014 11705 125.
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غروبي براندت فاغور ايرالند ال تي دي. 08/06/2014 11706 126.

انبيف بلجام اس. ايه. براندبرو اس .ايه 27/01/2014 11743 127.

انبيف بلجام اس .ايه. براندبرو اس .ايه 27/01/2014 11744 128.

بيفوفاري ستاروبرامين اس.ار.او. بيفوفاري ستاروبرامين ايه.اس. 24/08/2014 11749 129.

بيفوفاري ستاروبرامين اس.ار.او. بيفوفاري ستاروبرامين ايه.اس. 24/08/2014 11750 130.

غروبي براندت فاغور ايرالند ال تي دي. 08/06/2014 11994 131.

غروبي براندت فاغور ايرالند ال تي دي. 08/06/2014 11995 132.

ابفاي ايه بي. ابوت سكاندانافيا أكتيبوالغ 10/06/2014 12431 133.

ابوت سكاندانافيا أكتيبوالغ ابوت بروداكتس ايه بي 05/12/2013 12431 134.

ابوت سكاندانافيا أكتيبوالغ ابوت بروداكتس ايه بي 05/12/2013 12432 135.

ابفاي ايه بي. ابوت سكاندانافيا أكتيبوالغ 10/06/2014 12432 136.

ايدين سبرينغس يوروب بي في ايدن سبرينغس ال تي دي. 05/12/2013 12898 137.

ساليكس فارماسوتيكالز إنك . ويث ش.م.م 12/06/2014 13040 138.

انترفالي اوي رايسيو بينيكول اوي 27/01/2014 13383 139.

انترفالي اوي رايسيو بينيكول اوي 27/01/2014 13384 140.

انترفالي اوي رايسيو بينيكول اوي 27/01/2014 13385 141.

انترفالي اوي رايسيو بينيكول اوي 27/01/2014 13386 142.

دومينوز بيتزا بي ام سي ال ال سي. دومينوز بيتزا بي ام سي،اينك. 22/06/2014 13572 143.

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 13716 144.

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 13716 145.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 13717 146.

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 13717 147.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

ميرك شارب اند دوهم بي.في. اورجانون بايوساينسيز نيدرالند بي.في. 24/03/2014 13718 148.

إم إس دي أوس بي.في. 24/03/2014 13718 149.
اورجانون بايوساينسيز نيدرالند 

بي.في. 

شركة صنمارك )جولف( جي ال تي. ريد بول جي ام بي اتش 26/12/2013 13845 150.

سوريمارتيك اس ايه 27/05/2014 14765 151.
سوريمارتيك اس.ايه. 

)كوربوريشن اوف لوكسيمبورغ( 

بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. أرداث توباكو كومباني لميتد 01/07/2014 15313 152.
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بي .إيه. تي. شاينا ليميتد. 01/07/2014 15313 153.
سيتيبات انترناشونال كومباني. 

ليميتد. 

ريم اكرا هولدينغز كورب. 24/03/2014 15409 154.
730 فيفث افنيو, سويت205, 

نيويورك, نيويورك10019, 
الواليات المتحدة االمريكية 

ريم هولدينغز ال ال سي ريم اكرا هولدينغز كورب. 31/03/2014 15410 155.

بشير محمد سليم سالم احمد محمد فالح عبد الرحمن العسلي 23/03/2014 16049 156.

دبل ايجل براندس بي.في.، دابل ايغيل براندس ان.في. 12/08/2014 17292 157.

تاكيدا فرانس اس اي اس أي دي إم فارما اس أي اس 24/08/2014 17762 158.

سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة محمد موسى خالد ازحيمان واوالده 13/02/2014 18599 159.

.160 19414 15/07/2014
تشونغكينغ يوان إنوفيشن تكنولوجي 

كو. ليمتد 
تشونغكينغ سوكون إندستري 

غروب ستوك كو. ليمتد 

.161 19415 15/07/2014
تشونغكينغ يوان إنوفيشن تكنولوجي 

كو. ليمتد 
تشونغكينغ سوكون إندستري 

غروب ستوك كو. ليمتد 

.162 19646 15/07/2014
تشونغكينغ يوان إنوفيشن تكنولوجي 

كو. ليمتد 
تشونغكينغ سوكون إندستري 

غروب ستوك كو. ليمتد 

.163 19647 15/07/2014
تشونغكينغ يوان إنوفيشن تكنولوجي 

كو. ليمتد 
تشونغكينغ سوكون إندستري 

غروب ستوك كو. ليمتد 

تاكيدا فرانس اس اي اس أي دي إم فارما إس أي إس 24/08/2014 20666 164.

.165 21140 10/06/2014
أبوت لبوراتوريز )كوربوريشن أوف 

الينويس(. 
ابفاي إنك . 

ابفاي إنك . أبوت لبوراتوريز )كوربوريشن أوف الينويس(. 10/06/2014 21141 166.

.167 21604 17/07/2014
تايز هو دابل لين فالفز مانيو فاكتشر ينغ 

كو ال تي دي 
زهيجيانج دوبل-لين فالفز كو.، 

ال تي دي 

.168 22372 23/03/2014
شركة نجمة الخليل للتجارة الدولية 

العادية العامة 
معتز محمود طه يغمور 

.169 22437 22/04/2014
شركة نجمة الخليل للتجارة الدولية 

العادية العامة 
شركة العائلة السعيدة لتجاره 

المالبس 

سوريمارتيك اس ايه 27/05/2014 22645 170.
سوريمارتيك اس.ايه. 

)كوربوريشن اوف لوكسيمبورغ( 

.171 23360 03/08/2014
شركة العميد لالستيراد والتسويق 

)مستودع ايليت كوزمتكس ( 
سولفيكس كوزماتيكس برودكت 

.172 23361 21/04/2014
شركة العميد لالستيراد والتسويق 

)مستودع ايليت كوزمتكس ( 
كوزماتكس دنياس 



517 2014/11/2العـدد الحادي عشر

العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك  # 129 #

الرقم 
المسلسل

رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

االسم الجديد االسم االصلى 

ويث هولدينغز أل أل سي وايث هولدنغز كوربوريشن 09/04/2014 596 1.

.2 1275 21/08/2014
اوفرسيز تريدينغ & مانفاكتشرينك 

كورب 
اوتمك ليمتد 

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2138 3.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2139 4.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2140 5.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2141 6.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2143 7.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2144 8.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2145 9.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2147 10.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2148 11.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2151 12.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2152 13.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2155 14.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2156 15.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2157 16.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2160 17.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2161 18.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2166 19.

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك 21/08/2014 2167 20.

.21 4039 20/11/2013
ميليتا هاشلتبروداكتي جي ام بي 

اتش آند سي او 
مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو. 

كيه جي. 

.22 4040 30/12/2013
ميليتا هاشلتبروداكتي جي ام بي 

اتش آند كو. كيه جي 
مليتا يوروبا جي ام بي اتش اند كو. 

كيه جي. 

.23 4042 20/11/2013
ميليتا هاشلتبروداكتي جي ام بي 

اتش آند سي او 
مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو. 

كيه جي. 
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.24 4043 20/11/2013
ميليتا هاشلتبروداكتي جي ام بي 

اتش آند سي او 
مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو. 

كيه جي. 

.25 4044 20/11/2013
ميليتا هاشلتبروداكتي جي ام بي 

اتش آند سي او 
مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو. 

كيه جي. 

.26 4046 20/11/2013
ميليتا هاشلتبروداكتي جي ام بي 

اتش آند سي او 
مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو. 

كيه جي. 

.27 4047 20/11/2013
ميليتا هاشلتبروداكتي جي ام بي 

اتش آند سي او 
مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو. 

كيه جي. 

تاكيدا جي أم بي أتش نايكوميد جي ام بي اتش 23/12/2013 4182 28.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 18/11/2013 4598 29.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 18/11/2013 4600 30.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 18/11/2013 4605 31.

كرافت فوودز هولدينج ، اي ان سي كرافت فوودس انك 18/11/2013 4605 32.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 18/11/2013 4607 33.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 18/11/2013 4608 34.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 18/11/2013 4609 35.

ويث هولدينغز أل أل سي وايث هولدينجز كوربوريشن 09/04/2014 4729 36.

ويث هولدينغز أل أل سي أميريكان سياناميد كومبنبي 09/04/2014 4731 37.

ويث هولدينغز أل أل سي ويث هولدينجز كوربوريشن 09/04/2014 4733 38.

ويث هولدينغز أل أل سي ويث هولدنج كوربوريشن 09/04/2014 4740 39.

ويث هولدينغز أل أل سي ويث هولدينغ كوربوريتشن 09/04/2014 4750 40.

ويث هولدينغز أل أل سي ويث هولدينغ كوربوريتشن 09/04/2014 4751 41.

ويث هولدينغز أل أل سي ويث هولدينغ كوربوريشين 09/04/2014 4757 42.

ويث هولدينغز أل أل سي ويث هولدينغ كوربوريشين 09/04/2014 4760 43.

ويث هولدينغز أل أل سي ويذ هولدينج كاربوريشن 09/04/2014 4867 44.

باسف اغرو بي في 01/07/2014 4902 45.
 BASF Agro B.V., Arnhem )NL(

 Zweigiederlassung Zurich

باسف اغرو بي في 01/07/2014 4906 46.
باسف اجرو بي.في.، أرنهيم )ان ال( ، 

زفيغنيديرالسونغ زيونخ 

باسف اغرو بي في 01/07/2014 4907 47.
باسف اجرو بي.في.، أرنهيم )ان ال( ، 

زفيغنيديرالسونغ زيونخ 
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باسف اغرو بي. في.، 01/07/2014 4917 48.
باسف اجرو بي.في.، أرنهيم )ان ال( ، 

زفيغنيديرالسونغ زيونخ 

باسف اغرو بي. في.، 01/07/2014 4918 49.
باسف اجرو بي.في.، أرنهيم )ان ال( ، 

زفيغنيديرالسونغ زيونخ 

باسف اغرو بي في 01/07/2014 4920 50.
باسف اجرو بي.في.، أرنهيم )ان ال( ، 

زفيغنيديرالسونغ زيونخ 

باسف اغرو بي في.، ارنهم )ان ال( 01/07/2014 4924 51.
باسف اجرو بي.في.، أرنهيم )ان ال( ، 

زفيغنيديرالسونغ زيونخ 

باسف اغرو بي. في.، 01/07/2014 4925 52.
باسف اجرو بي.في.، أرنهيم )ان ال( ، 

زفيغنيديرالسونغ زيونخ 

باسف اغرو بي. في.، 01/07/2014 4927 53.
باسف اجرو بي.في.، أرنهيم )ان ال( ، 

زفيغنيديرالسونغ زيونخ 

ايمبيريال كيميكال اينداستريز لميتد بي بي جي اركيتكتشرال فنيشز,اينك. 27/04/2014 5715 54.

.55 6575 05/11/2013
اورانج انترناشونال ديفيلوبمانتس 

ليميتيد 
اورانج بيرسونال كوميونكيشن 

سيرفسيز ميميتد 

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 18/11/2013 6695 56.

بارلو فون ريكوردس ليمتد اي ام اي ريكور دس ليمتد 20/11/2013 7153 57.

بارلوفون ريكوردس ليمتد بارلو فون ريكوردس ليمتد 28/04/2014 7153 58.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 18/11/2013 7322 59.

.60 7559 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.61 7560 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.62 7561 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.63 7562 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.64 7563 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.65 7564 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.66 7565 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 
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.67 7566 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.68 7567 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.69 7568 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.70 7569 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.71 7569 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

.72 7570 31/12/2013
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

المحدودة 
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه 

للتسويق المحدودة. 

انتربرايس هولدينغز، اينك. انتربيريس رنت -ا-كار كومبني 23/02/2014 8610 73.

انتربرايس هولدينغز، اينك. انتربيريس رنت -ا-كار كومبني 23/02/2014 8616 74.

انتربرايس هولدينغز، اينك. انتربيريس رنت -ا-كار كومبني 23/02/2014 8621 75.

.76 9176 26/12/2013
اولكر غيدا سانا يي في تيكاريت 

ايه. اس. 

اولكر بيسكوفي سانايي انونيم 
شيركتي. )شركة اولكر بسكويت 

الصناعية المساهمة( 

.77 9239 13/02/2014
كوتون كوليكسيون تيكستيل 

سانايي في تيجاريت ليمتد 
شيركيتي، 

كوتون ماغازاسيليك تيكستيل سانايي 
في تيكاريت أنونيم سيركتي 

.78 9239 13/02/2014
كوتون كوليكسيون تيكستيل 

سانايي في تيجاريت ليمتد 
شيركيتي، 

كوتون ماغازاسيليك تيكستيل سانايي 
في تيكاريت أنونيم سيركتي 

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 18/11/2013 9466 79.

.80 10293 31/12/2013
الشركة الوطنيه لصناعة معدات 

مكافحة الحريق 
الشركة الوطنية لصناعة معدات 

مكافحة الحريق ش م ح 

.81 11053 24/08/2014
بنك عودة ش.م.ل. – مجموعة عودة 

سرادار 
بنك عودة ش.م.ل. 

.82 11933 01/07/2014
باسف اغرو بي.في.، ارنهم )ان ال(، 

زفيغنيدرالسونغ فادنسويل 
باسف اجرو بي.في.، أرنهيم )ان ال( ، 

زفيغنيديرالسونغ زيونخ 

.83 12032 15/07/2014
تيانجين لوفول هيفي إندستري 

كو. ليمتد 
تيانجين لوفول هيفي ماشينيري كو. 

ال تي دي 
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.84 12034 15/07/2014
تيانجين لوفول هيفي إندستري 

كو. ليمتد 
تيانجين لوفول هيفي ماشينيري كو. 

ال تي دي 

إنتركونتينانتال جريت براندز إل إل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 22/12/2013 12785 85.

إنتركونتينانتال جريت براندز إل إل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 22/12/2013 12786 86.

إنتركونتينانتال جريت براندز إل إل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 22/12/2013 12787 87.

إنتركونتينانتال جريت براندز إل إل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 22/12/2013 12788 88.

إنتركونتينانتال جريت براندز إل إل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 22/12/2013 12789 89.

وييث، ش.م.م وييث 29/05/2014 13041 90.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 18/11/2013 13209 91.

رافينتور ايسيو اوي انترفالي اوي 27/01/2014 13383 92.

رافينتور ايسيو اوي انترفالي اوي 27/01/2014 13384 93.

رافينتور ايسيو اوي انترفالي اوي 27/01/2014 13385 94.

رافينتور ايسيو اوي انترفالي اوي 27/01/2014 13386 95.

تاكيدا فارما ايه/ اس نايكوميد دانمارك اي بي اس 24/12/2013 13650 96.

تاكيدا نيكوميد إيه أس نايكوميد فارما اي اس 24/12/2013 13719 97.

تاكيدا فارما ايه/ اس نايكوميد دانمارك اي بي اس 24/12/2013 13731 98.

.99 15423 24/08/2014
بنك عودة ش.م.ل. – مجموعة عودة 

سرادار 
بنك عودة ش.م.ل. 

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودس غلوبال براندس ال ال سي 18/11/2013 15980 100.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 17/11/2013 17389 101.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 17/11/2013 17390 102.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 17/11/2013 17698 103.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 17/11/2013 17699 104.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 22/12/2013 17915 105.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 17/11/2013 17971 106.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 17/11/2013 17972 107.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 22/12/2013 17973 108.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 17/11/2013 17984 109.
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إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 22/12/2013 17985 110.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 17/11/2013 17986 111.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 22/12/2013 17987 112.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي 17/11/2013 17988 113.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودس غلوبال براندس ال ال سي 18/11/2013 18130 114.

.115 18330 31/12/2013
هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير 

كوربوريشن( 
مونستر انيرجي كومباني 

.116 18331 31/12/2013
هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير 

كوربوريشن( 
مونستر انيرجي كومباني 

.117 18332 31/12/2013
هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير 

كوربوريشن( 
مونستر انيرجي كومباني 

.118 18333 31/12/2013
هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير 

كوربوريشن( 
مونستر انيرجي كومباني 

.119 18335 31/12/2013
هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير 

كوربوريشن( 
مونستر انيرجي كومباني 

.120 18336 31/12/2013
هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير 

كوربوريشن( 
مونستر انيرجي كومباني 

.121 18337 31/12/2013
هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير 

كوربوريشن( 
مونستر انيرجي كومباني 

.122 18338 31/12/2013
هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير 

كوربوريشن( 
مونستر انيرجي كومباني 

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودس غلوبال براندس ال ال سي 18/11/2013 20190 123.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 24/12/2013 20822 124.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 24/12/2013 20823 125.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 24/12/2013 20828 126.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فوودز غلوبال براندس أل أل سي 18/11/2013 21389 127.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فوودز غلوبال براندس أل أل سي 18/11/2013 21437 128.

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. كرافت فوودز غلوبال براندس أل أل سي 18/11/2013 21494 129.
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العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك # 210 # 

رقم 
التسلسل

رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

العنوان الجديد العنوان االصلى 

 Kaiser-Wilhem-Allee, D-51373ليفركوسين بايرورك , المانيا 12/08/2014 192 1.
Leverkusen, Germany 

 Kaiser-Wilhem-Allee, D-51373ليفركوسين بايرورك , المانيا 12/08/2014 194 2.
Leverkusen, Germany 

 Kaiser-Wilhem-Allee, D-51373ليفركوسين بايرورك , المانيا 12/08/2014 195 3.
Leverkusen, Germany 

 Kaiser-Wilhem-Allee, D-51373ليفركوسين بايرورك , المانيا 12/08/2014 196 4.
Leverkusen, Germany 

 Kaiser-Wilhem-Allee, D-51373ليفركوسين بايرورك , المانيا 12/08/2014 197 5.
Leverkusen, Germany 

 Kaiser-Wilhem-Allee, D-51373ليفركوسين بايرورك , المانيا 12/08/2014 198 6.
Leverkusen, Germany 

 Kaiser-Wilhem-Allee, D-51373ليفركوسين بايرورك , المانيا 12/08/2014 199 7.
Leverkusen, Germany 

 Kaiser-Wilhem-Allee, D-51373ليفركوسين بايرورك , المانيا 12/08/2014 200 8.
Leverkusen, Germany 

 Kaiser-Wilhem-Allee, D-51373ليفركوسين بايرورك , المانيا 12/08/2014 201 9.
Leverkusen, Germany 

 Kaiser-Wilhem-Allee, D-51373ليفركوسين بايرورك , المانيا 12/08/2014 202 10.
Leverkusen, Germany 

.11 2393 29/12/2013
ديل وير كوربوريشن ، 410 نورث 

ميشغان افنيو ، شيكاغو ، اليونز ، 
66011، الواليات المتحدة 

1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، إلينوي 
60642 ، الواليات المتحده االمريكية . 

.12 2394 29/12/2013
ديل وير كوربوريشن ، 410 نورث 

ميشغان افنيو ، شيكاغو ، اليونز ، 
66011، الواليات المتحدة 

1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، إلينوي 
60642 ، الواليات المتحده االمريكية . 

.13 2395 29/12/2013
إيه ديالوير, كوربوريتشن , 410 

نورث ميشيغان أفينيو 
1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، إلينوي 

60642 ، الواليات المتحده االمريكية . 

.14 2397 14/01/2014
)ادلوار كاربوريشن(، 410 نورث 

ميشيجان افنيو، شيكاجو، 
ايللينوز 60611، يو. اس .ايه.، 

1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، غلينوي 
60642، الواليات المتحدة االمريكية. 

.15 2400 29/12/2013
إيه ديالوير, كوربوريتشن , 410 

نورث ميشيغان أفينيو 
1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، إلينوي 

60642 ، الواليات المتحده االمريكية . 
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.16 2402 29/12/2013
إيه ديالوير, كوربوريتشن , 410 

نورث ميشيغان أفينيو 
1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، إلينوي 

60642 ، الواليات المتحده االمريكية . 

.17 2403 29/12/2013
إيه ديالوير, كوربوريتشن , 410 

نورث ميشيغان أفينيو 
1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، إلينوي 

60642 ، الواليات المتحده االمريكية . 

.18 2404 14/01/2014
إيه ديالوير, كوربوريتشن , 410 

نورث ميشيغان أفينيو 
1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، غلينوي 

60642، الواليات المتحدة االمريكية. 

.19 2405 14/01/2014
إيه ديالوير, كوربوريتشن , 410 

نورث ميشيغان أفينيو 
1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، غلينوي 

60642، الواليات المتحدة االمريكية. 

.20 2408 14/01/2014
إيه ديالوير, كوربوريتشن , 410 

نورث ميشيغان أفينيو 
1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، غلينوي 

60642، الواليات المتحدة االمريكية. 

.21 2410 29/12/2013
إيه ديالوير, كوربوريتشن , 410 

نورث ميشيغان أفينيو 
1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، إلينوي 

60642 ، الواليات المتحده االمريكية . 

.22 2411 14/01/2014
)ادلوار كاربوريشن(، 410 نورث 

ميشيجان افنيو، شيكاجو، 
ايللينوز 60611، يو. اس .ايه.، 

1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، غلينوي 
60642، الواليات المتحدة االمريكية. 

.23 2416 29/12/2013
إيه ديالوير, كوربوريتشن , 410 

نورث ميشيغان أفينيو 
1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، إلينوي 

60642 ، الواليات المتحده االمريكية . 

.24 2417 29/12/2013
)ادلوار كاربوريشن(، 410 نورث 

ميشيجان افنيو، شيكاجو، 
ايللينوز 60611، يو. اس .ايه.، 

1132 وست بالكهوك ستريت شيكاغو، إلينوي 
60642 ، الواليات المتحده االمريكية . 

.25 4178 05/11/2013
سانت جيمس كورت، جريت بارك 

روزد، ألموندسبري بارك، برادالي 
ستوك، بريستول، المملكة المتحدة 

3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 
كيو، المملكة المتحدة. 

.26 4179 05/11/2013
سانت جيمس كورت، جريت بارك 

روزد، ألموندسبري بارك، برادالي 
ستوك، بريستول، المملكة المتحدة 

3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 
كيو، المملكة المتحدة. 

.27 4598 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.28 4598 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.29 4600 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.30 4600 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 
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.31 4605 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.32 4607 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.33 4607 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.34 4608 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.35 4608 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.36 4609 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.37 4609 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.38 4902 01/07/2014
Switzerlandآرنهم )ان ال(، 

زويجنيدنديرالسينج ودنسويل101 سي 
اتش - 8804 ايه يو سوتيزيرالند 

.39 4906 01/07/2014
ارنهم ان ال زويجنياديرالسيونج 

وادينسيول 

ارنهيم ان ال ، زوينعنياديرالسونغ 
وادينسويل ستيناتشستراس 101 ، سي 

اج 8804- اي يو سوزرالند 

.40 4907 01/07/2014
ارنهم ان ال زويجنياديرالسيونج 

وادينسيول 

ارنهيم ان ال ، زوينعنياديرالسونغ 
وادينسويل ستيناتشستراس 101 ، سي 

اج 8804- اي يو سوزرالند 

.41 4920 01/07/2014
ارنهم ان ال زويجنياديرالسيونج 

وادينسيول 

ارنهم )ان ال(، زويجنيديرالسونج ودينزويل 
ستيناشيرستراسة 101 سي اتش 8804- 

ايه يو سوتيزيرالند 

.42 5225 06/11/2013
سكاندربوركيج 277 , 8260 فيبي 

جي دنمارك 
ارال فودز امبا، سوندير هوج 14،8260، 

فيبي جيه، الدنمارك. 

.43 5511 23/01/2014
ديل وير كوربوريشن اوف 1114 
افينيو اوف ذا اميريكاز نيويورك 

نيويورك 10036 الواليات المتحدة 

666 فيفث افينيو , فورث فلور, نيورك, 
نيورك10103, الواليات المتحدة االمريكية  

.44 5512 23/01/2014
ديل وير كوربوريشن اوف 1114 
افينيو اوف ذا اميريكاز نيويورك 

نيويورك 10036 الواليات المتحدة 

666 فيفث افينيو , فورث فلور, نيورك, 
نيورك10103, الواليات المتحدة االمريكية. 
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.45 5715 29/01/2014
امبريال كميكال هاوس, 

ميلبانك, لندن اس.و.1بي 3جيه.
اف.,انجلترا, 

ون بي بي جي بليس, بيتسبارغ, بنسلفانيا 
15272, الواليات المتحدة االمريكية, 

.46 5715 27/04/2014
امبريال كميكال هاوس, 

ميلبانك, لندن اس.و.1بي 3جيه.
اف.,انجلترا, 

ون بي بي جي بليس, بيتسبارغ, بنسلفانيا 
15272, الواليات المتحدة االمريكية, 

.47 5715 27/04/2014
ون بي بي جي بليس, بيتسبارغ, 

بنسلفانيا 15272, الواليات 
المتحدة االمريكية, 

26ث فلور بورتالند هاوس, بريسيندين 
بليس ,لندن اس دبليو 1 اي 5 بي جي , 

المملكة المتحدة 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6556 48.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6557 49.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6558 50.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6559 51.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6560 52.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6561 53.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6562 54.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6563 55.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6564 56.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6565 57.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6566 58.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6567 59.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6568 60.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 
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بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6569 61.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6570 62.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6571 63.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6572 64.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6573 65.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6574 66.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6575 67.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

.68 6695 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.69 6695 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6837 70.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

بريستل المملكة المتحدة 05/11/2013 6838 71.
3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 

كيو، المملكة المتحدة. 

فرنسا 06/05/2014 6894 72.
11 افينيو دي جنيرال دباس ، 7500 ايفان 

ليس بانس، فرنسا. 

فرنسا 06/05/2014 6897 73.
11 افينيو دي جنيرال دباس ، 7500 ايفان 

ليس بانس، فرنسا. 

فرنسا 06/05/2014 6898 74.
11 افينيو دي جنيرال دباس ، 7500 ايفان 

ليس بانس، فرنسا. 

.75 7153 20/11/2013
27 رايتس لين، لندن ، و8 5اس و، 

المملكة المتحدة 
364-366 كنسينجتون هاي ستريت، لندن 

دبليو 14 8 ان اس، انجلند 

.76 7322 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 
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.77 7559 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.78 7560 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.79 7561 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.80 7562 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.81 7563 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن عبد 

العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة -21492 
المملكة العربية السعودية . 

.82 7564 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.83 7565 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.84 7566 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.85 7567 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 
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.86 7568 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.87 7568 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.88 7569 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.89 7569 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.90 7570 31/12/2013
جدة- البغدادية - طريق المدينة 

النازل- عمارة العيساني 

فريمكس بالزا- حي االندلس- شارع ابراهيم 
الجفالي، متفرع من شارع االمير محمد بن 

عبد العزيز ) التحلية( ، ص.ب: -8680 جدة 
-21492 المملكة العربية السعودية . 

.91 7999 06/11/2013
ساندربورجيفج 277 دي كي - 

8260 فيبيه جي دينمارك 
ارال فودز امبا، سوندير هوج 14،8260، 

فيبي جيه، الدنمارك. 

.92 8992 23/03/2014
1 الدرمانبوري سقوير لندن اي 

سي 2 في 7 اس بي انجالند 
1 باسنغاال افيني ، لندن اي سي 2 في 5 

دي دي ، المملكة المتحدة 

.93 9239 13/02/2014
أيازما يولو رقم 31, كات : 4-3-2-1 

كاغيثاني - تركيا 
أيازاغا ماه. أيازاغا يولو رقم: 3/ايه _ بي 

ماسالك سيسلي اسطنبول - تركيا 

.94 9239 13/02/2014
أيازما يولو رقم 31, كات : 4-3-2-1 

كاغيثاني - تركيا 
أيازاغا ماه. أيازاغا يولو رقم: 3/ايه _ بي 

ماسالك سيسلي اسطنبول - تركيا 

.95 9466 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، 
نيو جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.96 9593 06/11/2013
سكاندربورجفيج 277، دي كي - 

8260 فيبي جي، الدانمارك 
ارال فودز امبا، سوندير هوج 14،8260، 

فيبي جيه، الدنمارك. 

.97 9594 06/11/2013
سكاندربورجفيج 277، دي كي - 

8260 فيبي جي، الدانمارك 
ارال فودز امبا، سوندير هوج 14،8260، 

فيبي جيه، الدنمارك. 

.98 9595 06/11/2013
سكاندربورجفيج 277، دي كي - 

8260 فيبي جي، الدانمارك 
ارال فودز امبا، سوندير هوج 14،8260، 

فيبي جيه، الدنمارك. 
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.99 9596 06/11/2013
سكاندربورجفيج 277، دي كي - 

8260 فيبي جي، الدانمارك 
ارال فودز امبا، سوندير هوج 14،8260، 

فيبي جيه، الدنمارك. 

.100 9597 06/11/2013
سكاندربورجفيج 277، دي كي - 

8260 فيبي جي، الدانمارك 
ارال فودز امبا، سوندير هوج 14،8260، 

فيبي جيه، الدنمارك. 

.101 10743 06/11/2013
سكاندربورجفيج 277، دي كي - 

8260 فيبي جي، الدانمارك 
ارال فودز امبا، سوندير هوج 14،8260، 

فيبي جيه، الدنمارك. 

.102 12729 06/11/2013
سكاندربورجفيج 277، دي كي - 

8260 فيبي جي، الدانمارك 
ارال فودز امبا، سوندير هوج 14،8260، 

فيبي جيه، الدنمارك. 

.103 12785 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.104 12786 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.105 12787 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.106 12788 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.107 12789 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

الواليات المتحدة االمريكية 29/05/2014 13041 108.
235 ايست 42 ستريت، نيويورك، ان واي 

10017، الواليات المتحدة االمريكية 

.109 13209 18/11/2013
ثري ليكس درايف نورثفيلد، ألينويز 
60093، الواليات المتحدة االمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، 
نيو جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.110 13216 31/12/2013
اريوبيمو سينترال بلدنغ 12 فلور, 

جيه أي. اتش. ار. راسونا سايد اكس2- 
كاف 5. جكارتا سيالتان, اندونيسيا 

سوديرمان بالزا، اندوفود تاور 27/فل.، 
جل.جند. سوديرمان كاف 76-78. جكارتا 

سيالتان 12910، اندونيسيا. 

.111 13261 09/02/2014
ون سيلفان ويه, بارسيباني, 

نيوجيرسي 07054, الواليات 
المتحدة االمريكية 

22 سيلفان ويه, بار سيباني, نيوجيرسي 
07054, الواليات المتحدة االمريكية 

.112 13263 09/02/2014
ون سيلفان ويه, بارسيباني, 

نيوجيرسي 07054, الواليات 
المتحدة االمريكية 

22 سيلفان ويه, بار سيباني, نيوجيرسي 
07054, الواليات المتحدة االمريكية 

.113 13264 09/02/2014
ون سيلفان ويه, بارسيباني, 

نيوجيرسي 07054, الواليات 
المتحدة االمريكية 

22 سيلفان ويه, بار سيباني, نيوجيرسي 
07054, الواليات المتحدة االمريكية 
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.114 13340 31/03/2014
1أ، رو توماس اديسون، ال1445- 

ستراسن، غراند داتشي اوف 
لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.115 13341 31/03/2014
1أ، رو توماس اديسون، ال1445- 

ستراسن، غراند داتشي اوف 
لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.116 13342 31/03/2014
1أ، رو توماس اديسون، ال1445- 

ستراسن، غراند داتشي اوف 
لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.117 13343 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.118 13344 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.119 13345 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.120 13346 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.121 13347 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.122 13348 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.123 13349 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.124 13350 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.125 13351 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 
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.126 13352 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.127 13353 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.128 13354 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.129 13355 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.130 13356 31/03/2014
1أ، شارع طوماس ادسون، ال-

1445 شتراسن، غراند داتشي 
اوف لوكسمبورغ 

3، رو دو فور راينشيم، ال 2419- 
لوكسمبورغ، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

.131 13459 13/04/2014
16 رو دي مونصو , 75008 

باريس, فرنسا 
8 رو دو جينيرال فوي, 75008 باريس, 

فرنسا 

.132 13540 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.133 13542 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.134 13546 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.135 13547 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.136 13548 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريرد ،75007 باريس 

-فرنسا 

.137 13549 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.138 13550 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.139 13552 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.140 13553 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 
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.141 13554 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.142 13555 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.143 13556 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.144 13557 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.145 13558 16/04/2014
54 ، ريو ال بويتي ، 75008 

بتريس ، فرنسا 
3 افينيو اوكتيف غريد ، 75007 باريس 

-فرنسا 

.146 14184 21/08/2014
فيا ميسينا 38 ، ميالنو 20154 

، إيطاليا 
فيالي بوري، 231-21100 فاريسي)في ايه( 

، إيطاليا. 

.147 15237 29/06/2014

2. اورغانيزي ساناي بولجيسي 
جين. ديورسين باك بولفاري 
دوغيو 3. كاددي رقم : 3/23 
باسبينار- جازينتاب- تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.148 15378 29/06/2014

2. اورغانيزي ساناي بولجيسي 
جين. ديورسين باك بولفاري 
دوغيو 3. كاددي رقم : 3/23 
باسبينار- جازينتاب- تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.149 15607 06/11/2013
سكاندربورجفيج 277، دي كي - 

8260 فيبي جي، الدانمارك 
ارال فودز امبا، سوندير هوج 14،8260، 

فيبي جيه، الدنمارك. 

.150 15724 29/06/2014
2 أورجانيز ساناي بولغيسي، 
دوغو 3.كادي رقم.6 باسبينار-

جازينتيب/ تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.151 15725 29/06/2014
2 أورجانيز ساناي بولغيسي، 
دوغو 3.كادي رقم.6 باسبينار-

جازينتيب/ تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.152 15726 29/06/2014
2 أورجانيز ساناي بولغيسي، 
دوغو 3.كادي رقم.6 باسبينار-

جازينتيب/ تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.153 15727 29/06/2014
2 أورجانيز ساناي بولغيسي، 
دوغو 3.كادي رقم.6 باسبينار-

جازينتيب/ تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.154 15980 22/12/2013
ثري ليكس درايف, نورثفيلد, الينويز 

60093, الواليات المتحدة االمريكية 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 
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.155 15981 29/06/2014
2 أورجانيز ساناي بولغيسي، 
دوغو 3.كادي رقم.6 باسبينار-

جازينتيب/ تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.156 15982 29/06/2014
2 أورجانيز ساناي بولغيسي، 
دوغو 3.كادي رقم.6 باسبينار-

جازينتيب/ تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.157 15983 29/06/2014
2 أورجانيز ساناي بولغيسي، 
دوغو 3.كادي رقم.6 باسبينار-

جازينتيب/ تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.158 15985 29/06/2014
2 أورجانيز ساناي بولغيسي، 
دوغو 3.كادي رقم.6 باسبينار-

جازينتيب/ تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.159 16265 29/06/2014
2. اورغانيزي ساناي بولجيسي 

دوغيو 3. كاددي، رقم : 6 باسبينار 
غازينتاب/ تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.160 16297 29/06/2014
2. اورغانيزي ساناي بولجيسي 

دوغو 3. كاددي رقم: 6 باسبينار- 
جازينتاب / تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.161 16789 29/06/2014
2. اورغانيزي ساناي بولجيسي 

دوغو 3. كاددي رقم: 6 باسبينار- 
جازينتاب / تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.162 17389 17/11/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.163 17390 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.164 17698 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.165 17699 17/11/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.166 17915 17/11/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.167 17971 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.168 17972 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 
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.169 17973 17/11/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.170 17984 17/11/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.171 17985 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.172 17986 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.173 17987 17/11/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.174 17988 22/12/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.175 17988 17/11/2013
ثري ليكس درايف، نورثفيلد، 

الينوي، 60093، الواليات المتحدة. 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.176 18130 18/11/2013
ثري ليكس درايف, نورثفيلد, الينويز 

60093, الواليات المتحدة االمريكية 
100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، نيو 
جيرسي 07936، الواليات المتحدة االمريكية 

.177 18165 08/06/2014

2. أورغنايز سانايي بولغيز ، 
جنرال دورسون باك بولفاري دوغو 
3. كادي رقم: 6 باسبينار ، 27120 

غازيانتيب ، تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.178 18330 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا 92880, 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.179 18331 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا 92880, 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.180 18332 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا 92880, 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.181 18333 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا 92880, 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.182 18335 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا 92880, 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 
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.183 18336 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا 92880, 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.184 18337 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا 92880, 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.185 18338 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا 92880, 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.186 19576 05/11/2013
سانت جيمس كورت، جريت بارك 

روزد، ألموندسبري بارك، برادالي 
ستوك، بريستول، المملكة المتحدة 

3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 
كيو، المملكة المتحدة. 

.187 19577 05/11/2013
سانت جيمس كورت، جريت بارك 

روزد، ألموندسبري بارك، برادالي 
ستوك، بريستول، المملكة المتحدة 

3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 
كيو، المملكة المتحدة. 

.188 19578 05/11/2013
سانت جيمس كورت، جريت بارك 

روزد، ألموندسبري بارك، برادالي 
ستوك، بريستول، المملكة المتحدة 

3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 
كيو، المملكة المتحدة. 

.189 19579 05/11/2013
سانت جيمس كورت، جريت بارك 

روزد، ألموندسبري بارك، برادالي 
ستوك، بريستول، المملكة المتحدة 

3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 
كيو، المملكة المتحدة. 

.190 19580 05/11/2013
سانت جيمس كورت، جريت بارك 

روزد، ألموندسبري بارك، برادالي 
ستوك، بريستول، المملكة المتحدة 

3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 
كيو، المملكة المتحدة. 

.191 19581 05/11/2013
سانت جيمس كورت، جريت بارك 

روزد، ألموندسبري بارك، برادالي 
ستوك، بريستول، المملكة المتحدة 

3 مور لندن ريفرسايد، لندن، اس اي1 2أي 
كيو، المملكة المتحدة. 

.192 20822 24/12/2013
ثري ليكس درايف نوثفيلد 
، إيللينوى 60093 ، الواليات 

المتحدة األمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، 
نيو جيرسي 07936، الواليات المتحدة 

االمريكية 

.193 20823 24/12/2013
ثري ليكس درايف نوثفيلد 
، إيللينوى 60093 ، الواليات 

المتحدة األمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، 
نيو جيرسي 07936، الواليات المتحدة 

االمريكية 

.194 20828 24/12/2013
ثري ليكس درايف نوثفيلد 
، إيللينوى 60093 ، الواليات 

المتحدة األمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، 
نيو جيرسي 07936، الواليات المتحدة 

االمريكية 
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.195 20828 24/12/2013
ثري ليكس درايف نوثفيلد 
، إيللينوى 60093 ، الواليات 

المتحدة األمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، 
نيو جيرسي 07936، الواليات المتحدة 

االمريكية 

.196 21113 29/06/2014
2. اورجانيزي سانايى بولجيسي 
83221 نمبر. ال يو كاد. نمبر:28 

سيهيتكاميل غازيانتاب / تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.197 21114 29/06/2014
2. اورجانيزي سانايى بولجيسي 
83221 نمبر. ال يو كاد. نمبر:28 

سيهيتكاميل غازيانتاب / تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.198 21389 18/11/2013
ثري ليكس درايف، نورثففيلد، 

إيللينويز 60093 ، الواليات 
المتحدة األمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، 
نيو جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.199 21437 18/11/2013
ثري ليكس درايف، نورثففيلد، 

إيللينويز 60093 ، الواليات 
المتحدة األمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، 
نيو جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.200 21494 18/11/2013
ثري ليكس درايف، نورثففيلد، 

إيللينويز 60093 ، الواليات 
المتحدة األمريكية 

100 ديفوريست أفينيو ، إيست هانوفر، 
نيو جيرسي 07936، الواليات المتحدة. 

.201 21569 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا, 92880 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.202 21570 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا, 92880 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.203 21571 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا, 92880 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.204 21747 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا, 92880 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.205 21748 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا, 92880 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.206 21749 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا, 92880 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 
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.207 22470 31/12/2013
550 مونيكا سيركل, سويت 

201, كورونا, كاليفورنيا, 92880 
الواليات المتحدة االمريكية 

1 مونستر ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، 
الواليات المتحدة االمريكية. 

.208 23413 08/06/2014
اورغنايز سنايي بولغيزي 83221 
نولو كادي رقم: 28, سهيتكاميل 

، غازيانتيب , تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.209 23519 08/06/2014
2. اورغنايز سنايي بولغيزي 
83221 نولو كادي رقم: 28, 

سهيتكاميل ، غازيانتيب , تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

.210 23728 08/06/2014
2. اورغنايز سنايي بولغيزي 
83221 نولو كادي رقم: 28, 

سهيتكاميل ، غازيانتيب , تركيا 

4. اورغانايز ساناي بولغيسي، 83412 نولو 
كاد. رقم 4 سيهيتكامل غازيانتيب، تركيا 

عالمات تنشر لعدم التجديد  بعد االشعار عدد 50

الرقم 
المسلسل

رقم العالمة
تاريخ انتهاء 

التجديد
اسم المالك اسم العالمة 

شركة اوهانسيان ) تاكو( للصناعات الورقية بينكو 03/06/2000 1061 1.

مارس،انكوربوريتيد حبوب 06/03/2000 2449 2.

مارس،انكوربوريتيد وولثام 06/03/2000 2450 3.

مارس ، انكوربوريتد وولثام 06/03/2000 2453 4.

مارس انكوربوريتد مارس 06/03/2000 2454 5.

مارس انكوربوريتد مارس 06/03/2000 2455 6.

مارس،انكوربوريتيد مارس 06/03/2000 2456 7.

مارس،انكوربوريتيد مارس 06/03/2000 2457 8.

مارس ، انكوربوريتد مارس 06/03/2000 2458 9.

مارس انكوربوريتد مارس 06/03/2000 2459 10.

مارس انكوربوريتد تويكس 06/03/2000 2460 11.

مارس انكوربوريتد تويكس 06/03/2000 2462 12.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ملكي واي 06/03/2000 2496 13.

دياجو براندس بي .في جوني ويلكر 11/05/2000 327 14.
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دياجو براندس بي .في ريد ليبل 11/05/1972 328 15.

دياجو براندس بي .في بالك ليبل 11/05/1972 332 16.

ذا بروكتر أند جامبل كومباني, بانتن 17/04/2000 359 17.

ف . هوفمان - الروش أ . ج . روش 10/03/1972 381 18.

ميرك كونسيومر هيلثكير لميتد سفن سييز 09/06/2000 499 19.

باكاردي & كومبني ليميتيد ديويرز 28/06/2000 509 20.

مارس انكوربوريتد تويكس 06/03/2000 2463 21.

مارس انكوربوريتد تويكس 06/03/2000 2464 22.

مارس انكوربوريتد تويكس 06/03/2000 2465 23.

مارس اي ان سي انكل بنز 06/03/2000 2469 24.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( سنكرس 06/03/2000 2471 25.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( سنكرس 06/03/2000 2472 26.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( سنكرس 06/03/2000 2473 27.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( سنكرس 06/03/2000 2474 28.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( سنكرس 06/03/2000 2475 29.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ام اند ام 06/03/2000 2477 30.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ام اند ام 06/03/2000 2478 31.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ام اند ام 06/03/2000 2480 32.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ام اند ام 06/03/2000 2481 33.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ام اند ام 06/03/2000 2482 34.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ملكي واي 06/03/2000 2487 35.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ملكي واي 06/03/2000 2488 36.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ملكي واي 06/03/2000 2492 37.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ملكي واي 06/03/2000 2494 38.

مارس انكوربوريتيد )فيرجينا كوربوريشين ( ملكي واي 06/03/2000 2496 39.

اي بي سي ابك 23/05/2000 2511 40.
المساهمة  الدهانات  لصناعة  العربية  الشركة 

العامة المحدودة بنابلس 

اي بي سي ابك 23/05/2000 2512 41.
المساهمة  الدهانات  لصناعة  العربية  الشركة 

العامة المحدودة بنابلس 
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صورة و سمارت42950128/01/2007.
شركة سمارت للتجهيزات الفضائية المساهمة 

الخصوصية المحدودة

سليم ناصر واخوانهالثمانية خرفان434501/07/1998.

سليم ناصر واخوانهصورة خرفان444201/07/2001.

نجيب سليم ناصر واوالدة 29/04/1999 678 45.

نجيب سليم ناصر واوالدة صورة 29/04/1999 679 46.

نجيب سليم ناصر واوالدة صورة 29/04/1999 680 47.

سليم ناصر و اخوانه ماركة الجمل 22/06/1970 88 48.

سليم ناصر و اخوانه الثالث سبالت 22/06/1998 90 49.

سليم ناصر واخوانه رسمة ثالث سنبالت 01/07/2001 43 50.

العالمات التجارية التى تم تغيير شكل العالمة # 2 # 

شكل العالمة بعد التعديل تاريخ سند التحويل رقم العالمة 

 20652 06/11/2013

 22373 20/04/2014
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إعالن رقم )2( لسنة 2014

قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنه 1953

وفقا ألحكام قانون امتيازات االختراع والرسوم رقم )22( لسنة 1953، فقد قدمت طلبات لتسجيل إمتياز اختراع  المنشورة 

في اإلعالن ويحق االعتراض على تسجيل أي اختراع في أي طلب من هذه الطلبات خالل المدة القانونية البالغة شهرين 

من تاريخ هذا النشر، على أن يقدم االعتراض خطيًا حسب األصول المقررة الى المسجل وأن يبين فيه أسباب االعتراض 

التي يستند اليها في اعتراضه.

علي ذوقان        

مسجل امتيازات االختراع والرسوم          
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Patent No. : 248رقم االمتياز: 248

اسم وعنوان المخترع:
إسماعيل عمر إسماعيل دبور

سلواد – رام الله

Name & Address of Inventor:
Ismail Omar Ismail Dabbur
Silwad - Ramallah

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
شركة االبتكار للتغليف واالستثمار مساهمة خصوصية

رام الله

Name and address of the Applicant: 
Al Ibtikar Packaging & Investment Co. , Ltd.
Ramallah 
E-mail:

تاريخ تقديم الطلب:
2014/07/01

Date of Application :
01/07/2014

موضوع االختراع : 
سدادة برابط أمان للقفل المطلق لعنق العبوة

Title of Invention:
A STROPER WITH SAFETY STRIP FOR 
ABSOLUTE LOCK OF BOTTLES’S NECK

عنوان التبليغ:
ابو غزالة للملكية الفكرية

ص.ب. 3800 البيرة
بريد الكتروني:

Address for Services:
Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 3800 Al-Beereh 
E-mail: 

Patent No. : 246رقم االمتياز: 246

اسم وعنوان المخترع:
فينيغار

4613 لوريل بيالير ، تكساس 77401 الواليات المتحدة األمريكية
نغويين

3238 مارونيل هوستون ، تكساس ، الواليات المتحدة 
األمريكية

Name & Address of Inventor:
Vinegar
4613 Laurel Bellaire, Texas, 77401 United States 
of America.
Nguyen 
3238 Maroneal Houston, Texas, 77025 United 
States of America

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
جينيه أي بي بي.في.

كيزرسغراخت 62-64، 1015 سي اس امستردام، هولندا

Name and address of the Applicant: 
Genie IP B.V.
Keizersgracht 62-64, 1015CS Amsterdam, The 
Netherlands

تاريخ تقديم الطلب:
2014/04/14

Date of Application :
14/04/2014

موضوع االختراع : 
خالل  من  الحمضية  الغازات  لمعالجة  وجهاز  طريقة 

االنحالل الحراري للكيروجين

Title of Invention:
METHOD AND APPARATUS FOR HANDLING 
ACID GASES GENERATED BY PYROLYSIS 
OF KEROGEN
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عنوان التبليغ:

ابو غزالة للملكية الفكرية

ص.ب. 3800 البيرة

بريد الكتروني:

Address for Services:
Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 3800 Al-Beereh 
E-mail:

Patent No. : 243رقم االمتياز: 243

اسم وعنون المخترع:

نعمان منذر بدرالدين حنبلي

نابلس – شارع حيفا

Name & Address of Inventor:         
Numan Monther Bader-Aldeen Hanbaly
Nablus – Haifa St.

اسم وعنوان صاحب االمتياز:

نعمان منذر بدرالدين حنبلي

نابلس – شارع حيفا

Name and address of the Applicant: 
Numan Monther Bader-Aldeen Hanbaly
Nablus – Haifa St.

تاريخ تقديم الطلب:

2014/03/04

Date of Application 
04/03/2014

موضوع االختراع : 

اللغوي  الذكاء  وتنمية   ، المبكر  الذكاء  تنمية  منهج 
والمنطقي عند األطفال

Title of Invention:
METHOD FOR EARLY CHILDHOOD 
DEVELOPMENT, METHOD FOR BUILDING 
MATHMATICAL AND LINGUISTIC 
INTELLIGENCE

عنوان التبليغ:

شركة سماس للملكية الفكرية

نابلس

بريد الكتروني:

Address for Services:
Smas Company for Intellectual Property
Nablus 
E-mail: 

Patent No. : 236رقم االمتياز: 236

اسم وعنوان المخترع:
اماني مصطفى عبد ابو طير

القدس

Name & Address of Inventor:          
Amany Mustafa Abed Abu Tair
Jerusalem

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
اماني مصطفى عبد ابو طير

القدس

Name and address of the Applicant: 
Amany Mustafa Abed Abu Tair
Jerusalem

تاريخ تقديم الطلب:
 2013/12/31

Date of Application :
31/12/2013
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موضوع االختراع : 
جهاز تعليم لغة بريل للمكفوفين بطريقة الكترونية

Title of Invention:
AN APPARATUS FOR TEACHING BRAILLE 
ELECTRONICALLY 

عنوان التبليغ:
ابو غزالة للملكية الفكرية

ص.ب. 3800 البيرة
بريد الكتروني:

Address for Services:
Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 3800 Al-Beereh 
E-mail: 

Patent No. : 240رقم االمتياز: 240

اسم وعنوان المخترع:
عرفات مصطفى عبدالحميد سرحان

و فادي حنا نقوال عيسى
رام الله

Name & Address of Inventor:
Arafat Mustafa Abed-Alhameed Sarhan.
Fadi Hana Nequla Issa
Ramallah

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
عرفات مصطفى عبدالحميد سرحان

و فادي حنا نقوال عيسى
رام الله

Name and address of the Applicant: 
Arafat Mustafa Abed-Alhameed Sarhan.
Fadi Hana Nequla Issa
Ramallah

تاريخ تقديم الطلب:
2014/02/10

Date of Application :
10/02/2014

موضوع االختراع : 
كبسولة لتحضير األوتاد المعدنية المسكوبة لألسنان

Title of Invention:
CAPSULE FOR FABRICATING DENTAL 
CASTED AND CORE

عنوان التبليغ:
رام الله – عمارة اإلسراء – ط 2

بريد الكتروني:

Address for Services:
Ramallah – Alisra’a Building – 2nd floor 
E-mail: 

Patent No. : 227رقم االمتياز: 227

اسم وعنوان المخترع:
بيجل، روي

هوبيل 8، 5561 ان تي ريثهوفن، هولندا
بينينغ، بيتر

بير غسترات 19، 5611 جيه اكس ايندهوفن، هولندا

Name & Address of Inventor:
BIJL, Roy
Hobbel8, 5561 TN RIETHOVEN, The 
Netherlands
PENNING, Peter
Bergstraat 19, 5611 JX EINDHOVEN, The 
Netherlands
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اسم وعنوان صاحب االمتياز:
سنسيكل بي. في.

ايندهوفين،  جي  ايه   5656  ،69 كامبيس  تيك  هاي 
هولندا

Name and address of the Applicant: 
Suncycle B.V.
High Tech Campus 69, 5656 AG EINDHOVEN, 
The Netherlands

تاريخ تقديم الطلب:
2013/08/22

Date of Application :
22/08/2013

موضوع االختراع : 
جهاز من اجل الحصول على الطاقة الشمسية

Title of Invention:
DEVICE FOR GAINING SOLAR ENERGY

عنوان التبليغ
نادر جميل قمصية

بيت ساحور
ص.ب. 182

الضفة الغربية

Address for Services:
Nader J. Qumsieh
Beit Sahour
P.O.Box 182
West Bank
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إعالن رقم )2( لسنة 2014

قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنه 1953

وفقا ألحكام قانون امتيازات االختراع والرسوم رقم )22( لسنة 1953، فقد تم تسجيل الرسوم الصناعية المنشورة في 

اإلعالن ويحق ألي شخص التقدم بطلب لشطب أي رسم إذا ثبت بأنه قد تم استخدامه قبل تاريخ تسجيله بموجب احكام 

المادة )36( من قانون امتيازات االختراعات والرسوم الصناعية، على أن يقدم طالب الشطب الئحة خطية حسب االصول 

المقررة الى المسجل، يبين فيها اسباب شطب الرسم التي يستند اليها في الئحته. 

علي ذوقان        

مسجل امتيازات االختراع والرسوم          
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 516
  2013/08/28 بتاريخ:     516 طلب رقم : 

باسم:  شركة جافورا تابوري    

العنوان: اسرائيل – تل ابيب

لتسجيل تصميم أو نموذج على: عبوة للمشروبات الخفيفة مصنوعة من الزجاج او البالستيك.

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  المحامون فؤاد ورجا شحادة.                   

524
  2013/9/18 بتاريخ:     524 طلب رقم : 

باسم:  شركة ماستر ايتالي فتنجز الصناعية التجارية   

العنوان: بيت ساحور

لتسجيل تصميم أو نموذج على: بروفيل ألمنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :   بيت ساحور
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525
  2013/9/18 بتاريخ:     525 طلب رقم : 

باسم:  شركة ماستر ايتالي فتنجز الصناعية التجارية   

العنوان: بيت ساحور

لتسجيل تصميم أو نموذج على: بروفيل ألمنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :   بيت ساحور

527
  2013/9/19 بتاريخ:     527 طلب رقم : 

باسم:  مراد محمود محمد خليل   

العنوان: رام الله – بيتونيا – مفرق الحتو

لتسجيل تصميم أو نموذج على: بروفيل ألمنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :   رام الله – بيتونيا – مفرق الحتو
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 528
2013/10/2 بتاريخ:     528 طلب رقم : 

باسم:  شركة جافورا تابوري    

العنوان: اسرائيل – تل ابيب

لتسجيل تصميم أو نموذج على: عبوة للمشروبات الخفيفة مصنوعة من الزجاج او البالستيك.

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  المحامون فؤاد ورجا شحادة.                   

529
  2013/10/07 بتاريخ:     529 طلب رقم : 

باسم:  شركة األخوين رابي لأللمنيوم   

العنوان: رام الله – المنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو نموذج على: بروفيل ألمنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو(  

عنوان التبليغ :  رام الله – المنطقة الصناعية
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530
  2013/10/07 بتاريخ:    530 طلب رقم : 

باسم:  شركة األخوين رابي لأللمنيوم   

العنوان: رام الله – المنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو نموذج على: بروفيل ألمنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – المنطقة الصناعية

531
  2013/10/07 بتاريخ:    531 طلب رقم : 

باسم:  شركة األخوين رابي لأللمنيوم   

العنوان: رام الله – المنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو نموذج على: بروفيل ألمنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – المنطقة الصناعية



551 2014/11/2العـدد الحادي عشر

532
  2013/10/07 بتاريخ:    532 طلب رقم : 

باسم:  شركة األخوين رابي لأللمنيوم   

العنوان: رام الله – المنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو نموذج على: بروفيل ألمنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – المنطقة الصناعية

533
  2013/10/07 بتاريخ:    533 طلب رقم : 

باسم:  شركة األخوين رابي لأللمنيوم   

العنوان: رام الله – المنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو نموذج على: بروفيل ألمنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – المنطقة الصناعية
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534
  2013/10/07 بتاريخ:    534 طلب رقم : 

باسم:  شركة األخوين رابي لأللمنيوم   

العنوان: رام الله – المنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو نموذج على: بروفيل ألمنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – المنطقة الصناعية

535
  2013/10/07 بتاريخ:    535 طلب رقم : 

باسم:  شركة األخوين رابي لأللمنيوم   

العنوان: رام الله – المنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو نموذج على: بروفيل ألمنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – المنطقة الصناعية


