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  ٢٠٠٦لسنة (    )  اعالن رقم
 العالمات التجاريةقانون 

 ١٩٥٢لسنة ) ٣٣(رقم 
 

، فقد قـدمت طلبـات      ١٩٥٢لسنة  ) ٣٣( رقم   العالمات التجارية وفقاً ألحكام قانون    
 يف  عالمة منشورة  وحيق اإلعتراض على تسجيل أي       ،النشرة املنشورة يف    العالمات التجارية لتسجيل  

 .ثرثة أشهر من تاريخ هذا النشرل املدة القانونية البالغة أي طلب من هذه الطلبات خال
سب األصول املقررة إىل املسجل، وأن يبني فيه أسـباب          حبعلى أن يقدم االعتراض خطياً      

وسريسل املسجل نسخة من االعتراض إىل طالب التسجيل لتقدمي الئحة جوابية تتضمن            اإلعتراض  
فإذا مل يفعل ذلك يعترب أنه ختلـى        ،  قدمه لتسجيل العالمة   اليت يستند إليها يف الطلب الذي     األسباب  
 .عن طلبه

 
  يف رام اهللا صدر

 
 

 العالمات التجاريةمسجل 
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 العالمات التجارية اليت مل يتم جتديدها
رقم 
الطلب

نوع  اسم العالمة التاريخ
العالمة

 املالك

 سرت ليميتد& جون ديوار  بضائع وايت 26/12/1952 507
 سرت ليميتد& جون ديوار  بضائع ديويرز ويهسكاي 26/12/1952 508
  غايغي ليمتيد-سيبا بضائع بيوتازوليدين 17/02/1953 235
 بروكاديس يب يف-جيست بضائع الوموبني 04/07/1953 209
 غيست بروكادز ان يف بضائع ريتروكايبني 25/08/1953 216
 ند اند سونز مليتيدجيمز درميمو بضائع 24س سيلكا  31/10/1955 243
 شركة االحتاد الزراعي االردين بضائع شعار يو  اف 28/03/1956 482
 شركة االحتاد الزراعي االردين بضائع صورة يو اف 28/03/1956 480
 شركة االحتاد الزراعي االردين بضائع بستوكس 16/06/1956 481
 يفغيست بروكاديس ان  بضائع مايكوفار ديلفت 19/04/1961 215
ذا نيتل تاننج اكستراكت كومباين  بضائع الفانت براند 29/09/1961 310

 ليميتيد
ذا نيتل تاننج اكستراكت كومباين  بضائع ان يت اي كو 29/09/1961 303

 ليميتيد
ذا نيتل تاننج اكستراكت كومباين  بضائع اوستريج براند 29/09/1961 311

 ليميتيد
هورليكس ليميتيد، سلوف بيوكس بضائع نيوالسني 11/01/1962 320
 الروش أند سي أوه-هوفمان.ف بضائع نادربيون 10/03/1962 355
كارل سشيميدت سيسيليسشافت  بضائع كولبينمشادت 19/05/1962 300

 ميت بيسشار انكتري
 .بروكاديس يب يف –جيست  بضائع غلوبينكول 20/05/1962 210
 ليميتد، دون ميلفيتا فوم  بضائع فيتافوم 09/08/1962 237
 فيتا فوم ليميتد، دون ميل بضائع فيتافوم 09/08/1962 236
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 الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع غانتانول 01/10/1962 349
  الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع  فيتا– غي –غال  20/05/1964 344
  الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع ليتراسون 06/06/1964 354
  الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع بيبانثني 06/06/1964 343
  الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع بينريفا 06/06/1964 342
  الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع بينادون 06/06/1964 341
  الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع ساريدون 06/06/1964 372
 الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع بيغوزاين 06/06/1964 340
 الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع ليمبيترول 06/06/1964 353
 الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع اورفيت 06/06/1964 338
 فورد موتور كومباين ليميتد بضائع كوتينا 10/09/1964 291
أند سي أوه الروش –هوفمان .ف بضائع ديغليناكس 24/10/1964 345
 بيتشام غروب ليميتد بضائع امبيغلوكس 12/11/1964 305
 داوي ايغبيتز كونينكليجك بضائع امفورا 27/03/1965 261
 سرييوذ فودس ليمتد بضائع ساكسا صلت 09/04/1965 489
 الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع فاليوم 29/05/1965 376
 اورجانون.يف.ان بضائع اندوسيل 21/08/1965 307
 اورجانون.يف.ان بضائع برجينوستيكون 09/03/1966 321
 اورجانون.يف.ان بضائع بالنوتيست 09/03/1966 322
 مورين ليميتد بضائع مورين 07/04/1966 241
 تكسترون انك بضائع بوستيتش 02/07/1966 459
 تكسترون انك بضائع بوستيتش 02/07/196 457
 تكسترون انك بضائع بوستيتش 02/07/1966 456
 تكسترون انك بضائع بوستيتش 02/07/1966 458
 فيسونز يب ال سي بضائع ساناتوجني 21/02/1967 397
 فيسونز يب ال سي بضائع ساناتوجني 21/02/1967 398
 بريتيش امرييكان توباكو بضائع صورة 18/03/1967 247



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨

 كومباين ليميتد
 ال روش أند سي أوه-مانهوف.ف بضائع فاناسيل 18/04/1967 347
 امريكان اكسربس كومباين بضائع امريكان اكسربس 20/01/1968 477
 امريكان اكسربس كومباين بضائع امريكان اكسربس 20/01/1968 479
 كورمتان ان سشيو ليت ان يف بضائع بلو ان تيكس 20/01/1968 308
 ستاوفر تشيمكال كومباين بضائع ايروساف 10/03/1969 497
شركة معامل سلفان للشوكالته  بضائع سيلفانا 30/05/1971 57

 واحللويات والبسكويت
شركة معامل سلفان للشوكالته  بضائع سلفانا 30/05/1971 58

 واحللويات والبسكويت
 الصيديل انطون امني مسعد بضائع ايفا 22/07/1971 74
 جربائيل سليمان ساحوري بضائع فيفي 25/07/1971 68
يوسف شكري مصلح ، مجيل  بضائع موزون 10/10/1971 98

 ابراهيم احللته
عبد الرمحن عليان عابدين ، موسى  بضائع رمي 12/10/1971 266

 سعيد ابو غوش
 غياث منري سختيان بضائع بينو 18/03/1972 696
 يارديل اند كومباين ليميتد بضائع صورة 20/05/1972 450
 ديل اند كومباين ليميتديار بضائع يارديل 04/06/1972 148
 شركة دهانات يونيفرسال بضائع يونيفريسال 17/06/1972 573
 باير اكتينجيسيليسشافت ، ايه بضائع أجالول 24/6/1972 166
 جورج يل اند سونز ليميتيد بضائع يل تارجت 24/06/1972 232
 دير اند كومباين بضائع جي دي 24/06/1972 218
الغزل والنسيج / شركة مصانع بضائع لربيعزهرة ا 08/07/1972 271

 االهلية
الغزل والنسيج / شركة مصانع بضائع قارب 08/07/1972 270

 االهلية
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 نعيم حمود شبارو بضائع سانتو ماستر 18/07/1972 280
 انطون امني سعد/ الصيديل بضائع رينسو 19/07/1972 267
 اعة األدويةمصنع بلسم لصن بضائع  ستوب–ميغا  20/07/1972 395
 عبد املطلب علي ناصر جود اهللا بضائع بابينو 25/07/1972 254
 عبد املطلب علي ناصر جود اهللا بضائع نانشد 25/07/1972 258
 عبد املطلب علي ناصر جود اهللا بضائع عندور 25/07/1972 256
 عبد املطلب علي ناصر جود اهللا بضائع جرويب 25/07/1972 257
 شركة بسلم لصناعة األدوية بضائع ديكيوبال 20/08/1972 396
 شركة بلسم لصناعة األدوية بضائع اندوبال 20/08/1972 391
داوود احلبش وولديه وائل ومروان بضائع احلصانني 23/08/1972 316
 وحيد اجلوهري بضائعجوهاري تابلو بالست 02/09/1972 574
 دويةمصنع بلسم لأل بضائع فيوروكسيل 20/09/1972 383
 مصنع بلسم لألدوية بضائع امبيبال 20/09/1972 390
 مصنع بلسم لألدوية بضائع اريثروبال 20/09/1972 386
 مصنع بلسم لألدوية بضائع اوراسيلني 20/09/1972 384
 شركة هبة ملستحضرات التجميل بضائع تيوليب 27/09/1972 394
عاملية املسامهة شركة السجائر ال بضائع ناشيونال 04/11/1972 422

 احملدودة
شركة السجائر العاملية املسامهة  بضائع شامبيون 04/11/1972 424

 احملدودة
شركة السجائر العاملية املسامهة  بضائع وينريس 04/11/1972 423

 احملدودة
 مينريز ماك اب ليميتد بضائع م مينريو 14/11/1972 427
 الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع برولوبا 16/11/1972 436
 الروش أند سي أوه–هوفمان .ف بضائع هيبنوسيل 16/11/1972 444
 شركة املنتوجات الكيماوية بضائع لومكس 19/12/1972 579
 شركة املنتوجات الكيماوية بضائع مونفليكس 19/12/1972 580



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠

 شركة املنتوجات الكيماوية بضائع سوبر 19/12/1972 581
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع امدسن 10/01/1973 618
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع  ماندتس–فريو  01/03/1973 592
يب ايه اس اف اكتينجيسيلسجافت بضائع نيلوبرينت 01/03/1973 583
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع فيليبون 01/03/1973 593
 ميد كومبينأمرييكان سيانا بضائع اكسبيدل 01/03/1973 591
 الشركة الشرقية التجارية بضائع اورينت توتش 01/03/1973 606
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع بارفانس 01/03/1973 599
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع بريناتال 01/03/1973 601
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع برومامياسل 01/03/1973 602
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع جيونسا 01/03/1973 588
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع ديتيكلو 01/03/1973 590
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع مالذيون 01/03/1973 597
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع باذيبامايت 01/03/1973 600
 بينأمرييكان سياناميد كوم بضائع اكياموكس 01/03/1973 585
يب ايه اس اف اكتينجيسيلسجافت بضائع نيلوبرينت 11/03/1973 582
 ان هولدجنز ليميتيد& سي  بضائع ناشيونال 21/03/1973 607
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع بريك 07/04/1973 622
 أنطون امني سعد /  الصيديل  بضائع شامبو ايفا 15/04/1973 623
 مؤسسة مكاوي التجارية بضائع ووسشاي الطا 07/05/1973 624
 أمرييكان سياناميد كومبين بضائع سيناميد 14/07/1973 615
 نيخوالس اوفري سيز ليميتيد بضائع اسربوس 21/07/1973 644
 نيخوالس اوفري سيز ليميتيد بضائع اليف غيارد 21/07/1973 646
 نيخوالس اوفري سيز ليميتيد بضائع ناسربو 21/07/1973 648
 نيخوالس اوفري سيز ليميتيد بضائع ناسربو 21/07/1973 649
 شركة الشيب التجارية بضائع تشامبيون برانديت 23/09/1973 689
 امرييكان اكسربس كومباين بضائع شعار 23/09/1973 478
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 بريتيش امرييكان توباكو كومباين بضائع بال ميل 23/09/1973 150
 غياث منري سختيان بضائع كيل جريم 13/03/1974 691
 غياث منري سختيان بضائع بوهلي 19/03/1974 697
 شركة عاهد الطاهر وأوالده بضائع صورة فراشة 01/04/1974 700
 غياث منري سختيان بضائع سووف 18/05/1974 692
 خضر ايراهيم اجلبشة بضائع جبشة 03/07/1974 707
 سويفت اند كومباين بضائع باتربول 11/07/1974 709
 سويفت اند كومباين بضائع باتربول 11/07/1974 710
 جاد اهللا عبد اهللا خليل قنوايت بضائع كريستال 21/08/1974 714
 شركة سليم ناصر و اخوانه بضائع جود الك 22/08/1974 719
 شركة سليم ناصر و اخوانه بضائع صورة 22/08/1974 715
  و اخوانهشركة سليم ناصر بضائع صورة 22/08/1974 716
 شركة سليم ناصر و اخوانه بضائع صورة 22/08/1974 717
 شركة سليم ناصر و اخوانه بضائع صورة 22/08/1974 718
 شركة سليم ناصر و اخوانه بضائع جود الك 22/08/1974 720
نزيه ايوب كمال ومسيح وهدي  بضائع نيو ركس 06/11/1974 775

 باكري
 تحي دشون وسقاف بضائع شعار 09/11/1974 737
 مصنع داليدا بضائع داليدا 12/11/1974 741
 مصنع داليدا بضائع بامبينو 12/11/1974 744
احلاج حممد الزغل / شركة  بضائع زغلكو 30/12/1974 783

 واوالده
الصتاعة العربية املسامهة / شركة  بضائع ستار 13/01/1975 786

 احملدودة
 ت هورس ديستلرو ليمتدواي بضائع لوغان 06/03/1675 789
 منجد منري سختيان بضائع فيمي بيلي 16/03/1975 796
 منجد منري سختيان بضائع نيو نيو بلس 16/03/1975 798
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 منجد منري سختيان بضائع نيو نيو بلس 16/03/1975 797
يف آي يب نيو بورفل  18/03/1975 800

 كليرتر
الشركة الكيماوية لتصنيع مواد  بضائع

  والصابونالتنظيف
الشركة الكيماوية لتصنيع مواد  بضائعبالنس بليشيس بيست 18/03/1975 801

 التنظيف والصابون
 ياسر شقه و اخوانه بضائع صورة فواكه 081107/04/1975
 ياسر شقه و اخوانه بضائع صورة فواكه  07/04/1975 810
 ياسر شقه و اخوانه بضائع صورة 07/04/1975 809
 ياسر شقه و اخوانه بضائع صورة 07/04/1975 808
 ياسر شقه و اخوانه بضائع صورة 07/04/1975 707
 ياسر شقه و اخوانه بضائع صورة 07/04/1975 806
 ياسر شقه و اخوانه بضائع صورة 07/04/1975 805
 ادهيسيف تابيس ليميتد بضائع سيلوتاب 22/05/1975 826
 ف تابيس ليميتدادهيسي بضائع سيلوتاب 22/05/1795 825
 منجد منري سختيان بضائع نايس 24/05/1975 827
الشركة الكيماوية لتصنيع مواد  بضائع دين 16/08/1975 840

 التنظيف والصابون
 شركة حلمي عبد اهلادي واوالده بضائع الشمس ح ع 10/09/1975 831
 شركة حلمي عبد اهلادي واوالده بضائع نابلس انس 10/09/1975 833
 شركة املنتوجات الكيماوية بضائع سرباي درايد باودر 22/10/1975 843
 شركة املنتوجات الكيماوية بضائع فلينت 22/10/1975 842
 مؤسسة ستارز لاللبسة اجلاهزة بضائع سان 16/11/1975 837
 شركة نصر اغا اخوان بضائع الربج 25/11/1975 838
 ليات رباح اخوانشركة موب بضائع سويت درمي 07/12/1975 841
شركة فلسطني للصناعات  بضائع ب م سي 2/01/1976 845

 الكيماوية
 شركة بلسم لصناعة االدوية بضائع شعار بلسم 29/01/1976 862
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 منجد منري سختيان بضائع فالش 16/03/1976 793
 منجد منري سختيان بضائع فيمي بيلي 16/03/1976 794
ون صابون زيت الزيت 12/05/1976 851

 النقي
زهدي حسين الصيفي وصدقي  بضائع

 حسين الصيفي
 امحد توفيق مرعي واخوانه بضائع شاي النعيم 12/05/1976 852
شركة السجاير العاملية املسامهة  بضائع امية 27/05/1976 853

 احملدودة
 نيخوالس اوفري سيز ليميتيد بضائع اسربو 14/07/1976 626
 لسيد جايب دورونا بضائع غايل 21/08/1976 856
 شركة جاما الكيماوية بضائع مارفل 04/09/1976 857
سوسيت دس بروديتس نستل اس اي بضائع نيدو 28/09/1976 858

 حممد حسن ابراهيم سباغنة بضائع يس 06/12/1976 844
الشركة املتحدة لالعالف املسامهة  بضائع بروتيين 27/12/1976 846

 اخلصوصية احملدودة
سوسيت دس بروديتس نستل اس اي بضائع نسكافيه 09/01/1977 863

 شركة الشيب التجارية بضائع شاي االسد االصلي 09/02/1977 875
 شركة الشيب التجارية بضائعشاي االسدين االصلي 09/02/1977 874
 شركة الشيب التجارية بضائعشاي النعامتني االصلي 09/02/1977 876
 شركة الشيب التجارية بضائع سر االصليشاي الن 09/02/1977 873
 رضوان راضي عبد القادر عرفاتن بضائع جولدن ليونز يت 01/04/1977 847
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 12/05/1977 887
 منجد منري سختيان بضائع مينيكس 08/06/1977 903
 ج بيتزيتاكيزاريستوفوللوز جور بضائع هيليفليكسذ 24/06/1977 231
 انطون امني سعد/ الصيديل  بضائع سايل 02/07/1977 787
 نعيم حممود شبارو بضائع رمي بو 18/07/1977 282
 شركة الشيب التجارية بضائع ندى 06/08/1977 905
 آي دبليو اس نوميين سي او ال بضائع شعار 16/08/1977 908
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 يت دي
 كة الصناعية املركزيةالشر بضائع برايت ماجيك 13/11/1977 914
شركة املصنع الكيماوي األردين  بضائع كبتان 07/12/1977 920

 املسامهة اخلصوصة احملدودة
شركة املصنع الكيماوي األردين  بضائع ايفيال 02/01/1978 923

 املسامهة اخلصوصة احملدودة
شركة املصنع الكيماوي األردين  بضائع ريغال 03/01/1978 924

 صوصة احملدودةاملسامهة اخل
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الديك الذهيب 29/01/1978 870
 شركة فلسطني لالعالف بضائع رمسة 15/02/1978 927
 شركة البالستيك االردنية بضائع سوبر كمفورت 07/03/1978 936
 شركة البالستيك االردنية بضائع كمفورت 07/03/1978 937
 شركة البالستيك االردنية ئعبضا امرية 07/3/1978 938
 شركة املنتوجات الكيماوية بضائع سي يب سي الفيكس 08/04/1978 943
 شركة املنتوجات الكيماوية بضائع صن فليكس 18/04/1978 944
 مصنع احلرية بضائع بسكويت بالكرمي 03/05/1978 948
 شركة البالستيك االردنية بضائع باملا 07/05/1978 939
امني ووليد وعمر عايش ابو حريب  بضائع صورة 14/05/1978 949

 عايش
 شركة البالستيك االردنية بضائع جي يب سي 16/05/1978 950
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائع ثيوفيدرال تابليتس 30/05/1978 960

 احملدودة
ة املسامهة الشركة الشرقية الكيماوي بضائع اكسبيكتني بيدياتريك 30/05/1978 963

 احملدودة
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائع دجيستوزمي 30/05/1978 957

 احملدودة
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائعثيربباكس ويذ مينريالز 30/05/1978 955
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 احملدودة
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائع سباستوليت 30/05/1978 956

 احملدودة
 فتحي الدلو ، عادل الشحروري بضائع مها 13/06/1978 965
 اسعد ابو خليل مصنع استيكس بضائع اساتيكس 09/09/1978 985
 اسعد ابو خليل مصنع استيكس بضائع دافر 09/09/1978 986
 تيفا فار ماسيوتيكال اند ستريز ليمتد بضائع صورة 23/09/1978 988

 شركة الشيب التجارية بضائعصليشاي التمساح اال 02/11/1978 878
 مورو غيت توباكو كو مليتيد بضائع لوريالوود 100128/11/1978
 مورو غيت توباكو كو مليتيد بضائع كينت 100028/11/1978
 مورجات توباكو كو ال يت دي بضائع كنت 28/11/1978 997
 يعقوب نعيمي بضائع تويوتا 103025/02/1979
 يعقوب نعيمي بضائع اشيونالن 103325/02/1979
 يعقوب نعيمي بضائع سينجر 102325/02/1979
 يعقوب نعيمي بضائع شارب 101825/02/1979
براون اند وليا مسون توباكو  بضائع ريتش اليت 103926/02/1979

 ليميتد)اكسبورت(كوربوريشن 
 برون ويليمسون توباكو كوربورشن بضائع وينجز 105428/04/1979
 أمحد مصطفى داود انعريات بضائع اطلس 108613/08/1979

 أمحد مصطفى داود انعريات بضائع سانو 108513/08/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111801/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 112001/10/1979
 شركة الشيب التجارية ائعبض شاي الشيب االصلي 111901/10/1979
شاي الشيب االصلي  110401/10/1979

 الفيلة

 شركة الشيب التجارية بضائع

 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111701/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111601/10/1979
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 الشيب التجاريةشركة  بضائع شاي الشيب االصلي 111301/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111101/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111001/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 110901/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 110701/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111501/10/1979
شركة معامل سلفانا للشكوالته  بضائع فرويت 112116/10/1979

 والسكاكر والبسكوت
شركة معامل سلفانا للشكوالته  بضائع فاين شو كليت112216/10/1979

 والسكاكر والبسكوت
  الصفايفامحد عبد اهللا بضائع بيكا 113807/11/1979
رمسة قبعة طباخ ومخسة  113112/11/1979

 جنوم
سوسيت دس بروداكتس نستل اس  بضائع

 اي

رمسة قبعة طباخ ومخسة  113012/11/1979
 جنوم

سوسييت ديز بروديتس نيستيل اس  بضائع
 اي

 سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي بضائع شعار 113312/11/1979

 ليلى بنديل قطان ائعبض شاي الزهرة 113726/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع اورينت 114427/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع كاسيو 114227/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع كاسيو 114327/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع باساب 113927/11/1979
 محد عبد اهللا الصفايفا بضائع اورجان 114127/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع سيكو 114627/11/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 110801/12/1979
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائع اكسبيكتني يف سي 07/02/1980 961

 احملدودة
لكيماوية املسامهة الشركة الشرقية ا بضائع امبني 07/02/1980 959
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١٧

 احملدودة
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائع فريمال 07/02/1980 962

 احملدودة
 سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي بضائع شعار شربة 113201/03/1980
شاي الشيب االصلي  110202/03/1980

555 
 شركة الشيب التجارية بضائع

حممد انور / ل نانا للتجميلمعم بضائع نانا 116011/03/1980
 يعيش

حممد انور / معمل نانا للتجميل بضائع غلينا 115911/03/1980
 يعيش

 جورج ناصر بضائع امريكان 116211/03/1980
 الشركة العربية املتحدة للصناديق بضائع اهلالل 116411/03/1980
 جورج ناصر بضائع مال بغداد 116311/03/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع كالفيولني 117603/04/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع ماكسولون 117803/04/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع بينربيتني 116903/04/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع بروكسيل 117503/04/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع بارماكس 116803/04/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع سوالتران 117003/04/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع تاملبني 117103/04/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع تالبني 117203/04/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع متيسلني 117303/04/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع اسريبني 117403/04/1980
 بيتشام غروب ليميتيد بضائع ناكتون 117901/08/1980
 هورليكس ليميتيد بضائع هورليكس 126520/12/1980
 هورليكس ليميتيد بضائع هورليكس 126130/12/1980
شركة املصنع الكيماوي االردين  بضائع مسارت 02/12/1987 922
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 املسامهة اخلصوصية احملدودة
 يمكال اندستريز يب ال سيامربيال ك بضائع اي سي سي 394404/12/1995

 شركة الشيب التجارية بضائع ندى 06/08/1977 905
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائع دجيستوزمي 30/05/1978 957

 احملدودة
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائع ثيوفيدرال تابليتس 30/05/1978 960

 احملدودة
شركة فلسطني للكيماويات  عبضائ ويندكس 107721/06/1979

 املسامهة احملدودة
شركة فلسطني للكيماويات  بضائع لكوود درانو 107421/06/1979

 املسامهة احملدودة
شركة فلسطني للكيماويات  بضائع مستر كلني 107321/06/1979

 املسامهة احملدودة
شركة فلسطني للكيماويات  بضائع ئي زي اف 107021/06/1979

  احملدودةاملسامهة
شركة فلسطني للكيماويات  بضائع ولد 106921/06/1979

 املسامهة احملدودة
شركة فلسطني للكيماويات  بضائع وليت 106821/06/1979

 املسامهة احملدودة
شركة فلسطني للكيماويات  بضائع ريد 107921/06/1979

 املسامهة احملدودة
لس لصناعة االدوية شركة ناب بضائع دياستوب 109609/09/1979

 املسامهة احملدودة
شركة نابلس لصناعة االدوية  بضائع كوليميكس 109809/09/1979

 املسامهة احملدودة
 شركة الشيب التجارية بضائع اهلد هد 112424/09/1979
 شركة الشيب التجارية بضائعشاي الشيب االصلي  110501/10/1979



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩

 اجلمل
االصلي شاي الشيب  110401/10/1979

 الفيلة
 شركة الشيب التجارية بضائع

 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 112001/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111801/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111701/10/1979
 شركة الشيب التجارية ائعبض شاي الشيب االصلي 111901/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111601/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 110701/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111501/10/1979
 لتجاريةشركة الشيب ا بضائع شاي الشيب االصلي 111301/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111101/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 111001/10/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 110901/10/1979
شركة معامل سلفانا للشوكالته  بضائع فرويت 112116/10/1979

 لبسكويتوالسكاكر وا
شركة معامل سلفانا للشوكالته  بضائع فاين شوكوليت 112216/10/1979

 والسكاكر والبسكويت
 شركة الشيب التجارية بضائع الوزتني 112522/10/1979
شركة مصنع رانية للبسكويت  بضائع رانية 112704/11/1979

 والسكاكر
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع بيكا 113807/11/1979
 سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي بضائع شعار 113312/11/1979

رمسة قبعة طباخ ومخسة  113112/11/1979
 جنوم

سوسيت دس بروداكتس نستل اس  بضائع
 اي

 شركة الثالثية للتصنيع بضائع دانلوب 112912/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع اورينت 114427/11/1979
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 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع ورجانا 114127/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع باساب 113927/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع سانيو 114027/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع سيكو 114627/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع اورينت 114527/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع اسيوك 114227/11/1979
 امحد عبد اهللا الصفايف بضائع كاسيو 114327/11/1979
 شركة الشيب التجارية بضائع شاي الشيب االصلي 110801/12/1979
 اجلمعية التعاونية لعصر الزيتون بضائع فيكتوري 115012/12/1979
 الزيتوناجلمعية التعاونية لعصر  بضائع روز 115121/12/1979
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائع امبني 07/02/1980 959

 احملدودة
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائع اكسبيكتني يف سي 07/02/1980 961

 احملدودة
الشركة الشرقية الكيماوية املسامهة  بضائع فريمال 07/02/1980 962

 احملدودة
 سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي بضائع ةشعار شرب 113201/03/1980

شاي الشيب االصلي  110202/03/1980
555 

 شركة الشيب التجارية بضائع

 جورج ناصر بضائع مال بغداد 116311/03/1980
حممد انور /معمل نانا للتجميل بضائع غلينا 115911/03/1980

 يعيش
د انور حمم/معمل نانا للتجميل بضائع نانا 116011/03/1980

 يعيش
 جورج ناصر بضائع امريكان 116211/03/1980
 الشركة العربية املتحدة للصناديق بضائع اهلالل 116411/03/1980
 معمل نانا للتجميل بضائع فيفو 116111/03/1980
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 بيتشاو غروب ليميتيد بضائع تالبني 117203/04/1980
 يميتيدبيتشاو غروب ل بضائع ماكسولون 117803/04/1980
 بيتشاو غروب ليميتيد بضائع كالفيولني 117603/04/1980
 بيتشاو غروب ليميتيد بضائع بروكسيل 117503/04/1980
 بيتشاو غروب ليميتيد بضائع متيسلني 117303/04/1980
 بيتشاو غروب ليميتيد بضائع تاملبني 117103/04/1980
  ليميتيدبيتشاو غروب بضائع سوالتران 117003/04/1980
 بيتشاو غروب ليميتيد بضائع بينربيتني 116903/04/1980
 بيتشاو غروب ليميتيد بضائع باروماكس 116803/04/1980
 بيتشاو غروب ليميتيد بضائع اسريبني 117403/04/1980
 عبد الكرمي عمر محادة بضائعسن رايس بيويت سوب 119814/04/1980
 ياسر رشيد ابو غربية بضائع ديلتار 119714/04/1980
 فوود امبورت سنتر بضائع نسر 121428/05/1980
 فوود امبورت سنتر بضائع اجلمل 121103/06/1980
 فوود امبورت سنتر بضائع صورة 121003/06/1980
 فوود امبورت سنتر بضائع اجلمل 121303/06/1980
 فوود امبورت سنتر بضائع اجلمل 121203/06/1980
مصنع نسيم لصاحبه طارق  بضائع كلور رانية 123827/07/1980

 العيساوي
 مصنع نسيم للمنظفات الكيماوية بضائع سائل رانية 123927/07/1980
 مصنع نسيم للمنظفات الكيماوية بضائع رانية 124027/07/1980
 بيتشاو غروب ليميتيد بضائع ناكتون 117901/08/1980
 هوريكس مليتيد ئعبضا هورليكس 126130/12/1980
 هوريكس مليتيد بضائع هورليكس 126330/12/1980
شركة كابري للشوكالته  بضائع شيك 127211/01/1981

 واحللويات
شركة سختيان اخوان املسامهة  بضائع سانتكس 128031/03/1981
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 احملدودة
 فهد وهبة وابناؤه بضائع جي ام سي وهبة 130203/06/1981
شركة تكفور خمتار اوهنسيان  بضائع اصيل 130317/06/1981

 واوالده
 جون وولكر آند سوسن ليميتد بضائع سيلبرييت 130504/08/1981
 الشركة العربيو للتمباك العجمي بضائع رسم 132613/10/1981
 ايفون كوبري ستشميد بضائع اف جي اس 131414/10/1981
 بري ستشميدايفون كو بضائع جني ماشني كو 131514/10/1981
 شركة سليم ناصر واخوانه بضائع البطة 132115/10/1981
 شركة سليم ناصر واخوانه بضائع يو اس ايه 132315/10/1981
 شركة سليم ناصر واخوانه بضائع رسم بطة 132215/10/1981
 هارليكيون انتربرايزيز ليميتيد بضائع العروس االسرية 132722/12/1981
 جورج ناصر بضائع رمسة 135823/01/1982
 جورج ناصر بضائع صورة 136023/01/1982
 جورج ناصر بضائع صورة 136123/01/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع رمسة 134301/02/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع فينداندي 135601/02/1982
  اندستريز ليميتيدبركات فوود بضائع بارميكس 135701/02/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع فيونداندي 134701/02/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع  كات–تشوكو  134901/02/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع باركات 134201/02/1982
 يتيدبركات فوود اندستريز ليم بضائع فيونداندي 135101/02/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع بييب كات 134101/02/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع باركات 134401/02/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع  كات–ديلي  135201/02/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع فيونداي 135501/02/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع  كات–يوغو  134501/02/1982
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 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع فيوندي 134601/02/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع فيوندي 135001/02/1982
 شركة جولدن سوييت بضائع بيمبو 136522/02/1982
 مروان قمحاوي بضائع الديك الذهيب 139806/03/1982
 بركات فوود اندستريز ليميتيد بضائع بيلي 140103/04/1982
هاند  % 100كاربيتس،–افيف  بضائع شعار 140524/04/1982

 هاد ، ال يت دي
 شركة جنني للصناديق بضائع رمسة 140703/05/1982
 شركة كولدن سويت بضائع شوكو 141117/05/1982
 مارس انكوربوريتيد بضائع توبيك 142525/05/1982
/ شركة مرجتى لتعبئة املياه الغازية بضائع توب كوال 144401/08/1982

 غزة
 ستايل كادوش ال يت دي بضائع كادوش 144621/08/1982
 ستايل كادوش ال يت دي بضائع قادوش 145128/08/1982
 ستايل كادوش ال يت دي بضائع قادوش 145228/08/1982
 ستايل كادوش ال يت دي بضائع كادوج 145428/08/1982
 ستايل كادوش ال يت دي بضائع كادوش 145328/08/1982
 عقيل عبد الرحيم عواده بضائع سينييت 146013/10/1982
 شركة اهلندسة امليكانيكية بضائع مايس 146223/10/1982
 شركة منر التميمي للتجارة والنقل بضائع ازهار 146325/10/1982
 شركة انتاج املعكرونة والشعريية بضائع السنابل 146430/10/1982
 شركة سليم ناصر واخوانه بضائع يو اس ايه 132402/11/1982
 شركة قابضة بضائع هيلويد 130802/11/1982
باركات فود اندستريال ال يت دي بضائع مومي 147027/11/1982
 خضر احلبشة بضائع جابشيه 132807/12/1982
 سوبر رايفل اس يب اي بضائع رايفل 147405/01/1983
 سوبر رايفل اس يب اي بضائع رايفل 147505/01/1983
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 منري امحد االعرج بضائع مومونتو 152601/02/1983
 فول مصري زاكي 148207/02/1983

 صورة+ 
 شركة الشيب التجارية بضائع

 التجاريةشركة الشيب  بضائع محص وطحينية زاكي 148107/02/1983
 حسن عبد العظيم النتشة بضائع اي يب سي 148414/02/1983
 كولدن سويت/ شركة  بضائع ريكو 136328/02/1983
 كوبرييتيف ميلك بروديكت بضائع سيفيت 148628/2/1983
 كوبرييتيف ميلك بروديكت بضائع سايفيت 148828/02/1983
 تسشركة جولدن سوي بضائع ماكهو 136428/02/1983
 دوبيك ال يت دي بضائع ريشموند 149124/03/1983
 فيليب موريس برودكت اس ايه بضائع نورثويند 149907/04/1983
 ميلري بروينج كومباين بضائع ميلري 150326/04/1983
 ذا سيفني اب كومباين بضائع سفن اب 150626/04/1983
ا ميلري برونج كومباين ذ بضائع اليت 151230/04/1983

 كونسينتراتا
مانيفاكشريينج كومباين اف اير  بضائع ليدو 151417/05/1983

 الند
صياغة وجموهرات  123308/06/1983

 العرايس
 حازم محزة جابر بضائغ

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية بضائع زاكي 152318/06/1983
شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية بضائع يس 152526/07/1983
شركة القدس للمستحضرات  بضائع مسايل 152704/08/1983

 الطبية
شركة القدس للمستحضرات  بضائع فريش 152904/08/1983

 الطبية
 شركة جانا الكيماوية بضائع هري اند شولدرز 154616/08/1983
 بيتشتري سوفتوار انكوربوراتد بضائع بيتشتري 155131/08/1983
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 جورج سوداح وولده  بضائع لثقايفمركز الكتب ا 155207/09/1983
 مركز الكتب الثقايف

شركة جولدن سويتس زاهي  بضائع رجيالو 155629/09/1983
 نويصر

شركة جولدن سويتس زاهي  بضائع بيمبو 155529/09/1983
 نويصر

شركة جولدن سويتس زاهي  بضائع روزكو 155429/09/1983
 نويصر

كة مصنع النصر للشراب شر بضائع بوين جوس 155902/11/1983
 واحللويات

شركة فتحي سعد الدين وولديه  بضائع شاي املها 156310/11/1983
 حممد حسن وعبد الفتاح

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية بضائع كاف 156523/11/1983
 شركة معامل سلفانا بضائع روككي 165905/12/1983
 مصنع النسر للنسيج بضائع مصنع النسر للنسيج 157006/12/1983
شركة مصانع كابري للشوكالته  بضائع دوبل ديل 157425/01/1984

 واحللويات
 ستايل كادوش ال يت دي بضائع كادوش 144718/02/1984
 مؤسسة كرمي التجارية بضائع ساندي 157821/02/1984
 مؤسسة كرمي التجاريز بضائع بيغ ماستر 157921/02/1984
 ادوير سريفيسو ، انك بضائع ادوير 158023/02/1984
شركة مصانع كابري للشوكالته  بضائع دبل ويل 159728/03/1984

 واحللويات
شركة معامل سلفانا للشوكالته  بضائع وغون ويل 160102/04/1984

 واحللويات
شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية بضائع صورة 160002/04/1984
 شركة واحات الفيحاء التجارية بضائع حاءواحات الفي 160305/04/1984
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 شركة جولدن سويتس بضائع شوكو كرسب 161122/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع لوبو 16153/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع رمي 16213/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع نوتيال 16233/04/1984
 دن سويتسشركة جول بضائع أورو 16193/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع رابو 16103/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع برافو 16163/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع بولو 16143/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع اركو 16083/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع سالبو 160923/04/1984
 شركة جولدن سويتس ائعبض مونو 160623/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع رجالو 160723/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع اميكو 161323/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع آيت 162223/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع روسكو 161223/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع تشك تشاك 161723/04/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع فرسكو 162024/04/1984
 شركة سليم ناصر واخوانه بضائع صورة 162730/04/1984
شركة مصانع ابري للشوكالته  بضائع جانت ويل 163021/05/1984

 واحللويات
شركة مصانع ابري للشوكالته  بضائع سنجل ويل 163121/05/1984

 واحللويات
 شركة جولدن سويتس عبضائ رونزا 163221/05/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع فرش اب 163321/05/1984
 شركة جولدن سويتس بضائع جولدن جفت 163421/05/1984
 علي حسن علي القوقا بضائع صورة 163903/06/1984
 علي حسن علي القوقا بضائع جيلدا 164003/06/1984
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 اريةمؤسسة كرمي التج بضائع صابرين 164425/06/1984
 اوفنات بلو لوك بضائع بلو لوك 164528/06/1984
 حممد رشاد الشريف بضائع القراءة العربية 164605/07/1984
 شركة معامل سلفانا بضائع صورة 165413/09/1984
 ستايل كادوش ال يت دي بضائع كادوش 165515/09/1984
 علي اسعد امني دمج بضائع جولدن رووز 166104/12/1984
شركة نابلس  166210/12/1984

 للصناديق
 شركة نابلس للصناديق بضائع

بلمون ملستحضرات التجميل م ض بضائع فينجال 166318/12/1984
 زياد حممد سالمة ابو زيد بضائع جونيور 166416/01/1985
 شركة جولدن سويتس بضائع طرزان 166719/01/1985
 دن سويتسشركة جول بضائع توتو 166819/01/1985
 شركة جولدن سويتس بضائع عالء الدين 166619/01/1985
 شركة جولدن سويتس بضائع سوبر مان 166519/01/1985
 شركة النسر للصناديق بضائعشركة النسر للصناديق 167226/01/1985
 شركة معامل سلفانا بضائع صورة 167405/02/1985
 ة معامل سلفاناشرك بضائع كوكونات بار 167505/02/1985
 شركة معامل سلفانا بضائع ميلك تويف 167605/02/1985
 شركة معامل سلفانا بضائع مينت تويف 167705/02/1985
 علي حسن علي القوقا بضائع ليمون جلدا 164109/02/1985
 شركة جولدن سويتس بضائع دوبا 168017/03/1985
 سويتسشركة جولدن  بضائع ساسوكي 168117/03/1985
كو كي جي& اندستريويرك ليمم  بضائع روميكا 168206/04/1985
شركة سنقرط للمنتزجات الغذائية بضائع ملما 168409/04/1985
شركة سنقرط للمنتزجات الغذائية بضائع علي بابا 168309/04/1985
 إنتر ناشيونال سبيك بضائع جوبس 123015/07/1980
   ال يت دي83فريساس  بضائع 83فرتساه  169429/05/1985
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   ال يت دي83فريساس  بضائع فرتساس 169329/05/1985
   ال يت دي83فريساس  بضائع صورة 169229/05/1985
   ال يت دي83فريساس  بضائع فريساس 169129/05/1985
   ال يت دي83فريساس  بضائع ال يت دي 83فريساس  169029/05/1985
   ال يت دي83فريساس  بضائع فريسيس 168929/05/1985
 حممد طارق جت مشوط بضائع ليندا 169623/06/1985
سوسيت دس بروديتس نستل اس اي بضائع صورة 170425/06/1985

رويال كروان كومبانيس، آي ان سي بضائع رويال كروان 171004/07/1985

  آي ان سيرويال كروان كومبانيس، بضائع 10اوبر  170904/07/1985
 رويال كروان كومبانيس، آي ان سي بضائع دايت رييت 170804/07/1985
رويال كروان كومبانيس، آي ان سي بضائع آرسي 170704/07/1985

 شركة معامل سلفانا بضائع ابوعنتر 171731/07/1985
دبكة ويفر بطعم  171801/08/1985

 الشيكوالته
 شركة معامل سلفانا بضائع

 مصنع شوكالته احلبشة بضائع سوزانا 172210/08/1985
 مصنع باما لالحذية بضائع باما 172407/09/1985
اليك لونغ اليف .آي 172515/09/1985

 ستون واشيد
 حسني زهدي يعيش بضائع

 شركة معامل سلفانا بضائع سلفانا كايت 172605/11/1985
توجات الغذائيةشركة سنقرط للمن بضائع بييب بار 173618/11/1985
 مؤسسة كرمي التجارية  برافو 173720/11/1985
 بالل سامي امحد الغضبان بضائع فلنتينو 173817/11/1985
 مصنع سيلكا لالحذية بضائع سيلكا 173924/12/1985
 جربيل موسى عالء الدين النتشة بضائع رمي 174111/01/1986
 دهو قال ملتي بضائع كليف 174315/01/1986
 هوقالملتيد بضائع صورة 174415/01/1986
 رجب موسى عيسى النتشة بضائع آر 174827/01/1986
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 موسى حممود شاكر ابو عمر بضائع اس. كينج ستار كا  174927/01/1986
 شاكر امحد شاكر سياج وشركاه بضائع توسيت 174727/01/1986
 حممد حممود النتشة بضائع صورة 175005/02/1986
 حسين  حسن ابو سنينة بضائع  توكس–يب  176202/03/1986
املصنع االردين لالملنيوم  175903/03/1986

 والنحاس
شركة ابو عني للتجارة والصناعة  بضائع

 العامة
شركة مصانع كابري للشوكالته  بضائع شوكو لورد 176011/03/1986

 واحللويات
  سنينةحسين حسني ابو بضائع ماما 176320/03/1986
 صورة العصفور 177624/03/1986

 )الطحينية( 
 حممود حممد ابراهيم فطاير بضائع

 شركة مكست درنغ احملدودة بضائع صورة 177801/04/1986
 شركة مكست درنغ احملدودة بضائع فريويت 177701/04/1986
رمسة ملنتجات احلليب  178214/04/1986

 )لنب  رايب ( 
ملنجات االلبان شركة اجلنيدي  بضائع

 واملواد الغذائية
شركة اجلنيدي ملنتجات االلبان  بضائع صورة 178114/04/1986

 واملواد الغذائية
 اوفنات بلو لوك بضائع بلو لوك 178316/04/1986
 ساسالني كونفنت كرميزان بضائع كرميزان `179221/06/1986
 الغذائية شركة سنقرط للمنتوجات بضائع ماكسي 179521/06/1986

 م. خ . م 
شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية  بضائع صبابا 179321/06/1986

 م. خ . م 
شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية  بضائع على كيفك 179424/06/1986

 م. خ . م 
شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية  بضائع الشناكل 179607/07/1986

 م. خ . م 
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شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية بضائع باي باي 179707/07/1986
شركة السجاير العاملية املساهنة  بضائع بلمان 179912/07/1986

 احملدودة
مطاحن عويضة للمنتوجات  بضائع مطاحن عويضة 180502/09/1986

 الغذائية
ادريس دراي عبد الغفار ابو ارميله بضائع تاكو غسان 181501/10/1986
 شركة مصنع عامر لالحذية بضائع مريا 181401/10/1986
 شركة معامل سلفانا بضائع بسكوالته 181701/10/1986
 شركة معامل سلفانا بضائع سلفانا لوفلي 182009/10/1986
 شركة معامل سلفانا بضائع مونا مور 182109/10/1986
 شركة معامل سلفانا بضائع مسايل 182211/10/1986
انفستمينت ال & يونايتد تريدنج  بضائع تشيك 183101/11/1986

 يت دي
شركة بيت امر  123204/11/1986

لصناعة االسالك 
 الكهربائية والكوابل

شركة بيت أمر لصناعة االسالك  بضائع
 والكوابل الكهربائية

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية بضائع سنويب 173518/11/1986
 ناصر رضوان فراح ائعبض سوبر بلتشنج كرمي 183219/11/1986
عماد الدين سليمان خليفة ابو  بضائع النعامة 183326/11/1986

 خرمة
شركة مصنع الشررق  بضائع جوين 183711/12/1986

 م. ج . ملستحضرات التجميل م 
شركة مصنع الشررق  بضائع مايف 183811/12/1986

 م. ج . ملستحضرات التجميل م 
 شركة حممود عابدين واخوانه عبضائ رولر 185405/01/1987
 حممد حممود النتشة بضائع صورة السمكة 185201/02/1987
 عزام مرقة واخوانه بضائع شعار 186902/03/1987
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شركة باما لصناعة االحذية  بضائع باما 187103/03/1987
 املسامهة احملدودة

شركة باما لصناعة االحذية  بضائع فورزا 188428/03/1987
 امهة احملدودةاملس

 شركة معامل سلفانا بضائع سامبا 189108/06/1987
شركة صندوق نابلس للخضار  بضائع صندوق نابلس 190313/06/1987

 والفواكه
شركة مصانع كابري للشوكالته  بضائع الشمعدان 191628/07/1987

 واحللويات
 جمموعة لوجنمان ي ك احملدودة بضائع بيترا 191922/08/1987
 جمموعة لوجنمان ي ك احملدودة بضائع لوجنمان 192022/08/1987
 عزام مرقة واخوانه بضائع شعار 187026/09/1987
رويال كروان كومبانيس ، آي ان  بضائع ال فروت 192429/09/1987

 سي
 شركة سنقرط للمنتجات الغذائية بضائع شوكالته الشعر 192614/10/1987
 شركة سنقرط للمنتجات الغذائية بضائع السمارتنيملك  192714/10/1987
 شركة سنقرط للمنتجات الغذائية بضائع دكتورز بار 193820/10/1987
 نعيم جنم بضائع جلون 180330/11/1987
 مؤسسة هيثم االترية التجارية بضائع سيلفر تكسكو 195608/12/1987
 لفاناشركة معامل س بضائع تسايل سلفانا 195908/12/1987
 حممود نعيم شبارو بضائع رولني 195826/12/1987
 مارس انكوربوريتيد بضائع سنكرز 197101/03/1988

 )فرجينا كوربوريشني (
 مارس انكوربوريتيد بضائع توماس 197605/03/1988

 )فرجينا كوربوريشني (
 مارس انكوربوريتيد بضائع توماس 197705/03/1988

 )فرجينا كوربوريشني (
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 عمر ام بروس بضائع مينشون 199718/08/1988
 حممود نعيم شبارو بضائع جمدولني 195726/09/1988
الشركة املتحدة للتجارة  بضائع تري توب 201527/10/1988

 واالستثمار م خ م
 ميلري بروينج كومباين بضائع ميلر سبيشل ريسرييف 202611/02/1989
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون  بضائع ان أي سي 202813/03/1989

 املسامهة احملدودة
) تاكو ( شركة اوهانسيان  بضائع حفاظات رام اهللا 203023/03/1989

 للصناعات الورقية
 فيدول انترناشونال ليميتيد بضائع فيدول 203919/04/1989
 عيسى قنديل واوالده بضائع بن مجال مع صورة 204027/04/1989
صباح عبد احلكيم عيسى ابو سنينه بضائع ليغو بليج 204818/07/1989
 خالد حممود زايد بضائع لوكان 205126/07/1989
صباح عبد احلكيم عيسى ابو سنينة بضائع هاواا 205327/07/1989
 شركة ابناء حممد الشيب التجارية بضائع الشيب 206112/09/1989
 ركة ابناء حممد الشيب التجاريةش بضائع شاي النجوم االصلي 206012/09/1989
 شركة ابناء حممد الشيب التجارية بضائع شاي اهلالل االصلي 205912/09/1989
 شركة ابناء حممد الشيب التجارية بضائع زعتر اصلي 205812/09/1989
 مازم سعد الشكعة بضائع عبري 206303/10/1989
 مازن سعد الشكعة بضائع عبري 206203/10/1989
 شركة النسر م خ م  بضائع صورة 206403/10/1989
 هوفمان الروش ايه جي. ف بضائع روش 118712/04/1980
 مولينكس اس اي بضائع صورة 207004/11/1989
 مولينكس اس اي بضائع صورة 206804/11/1989
 مولينكس اس اي بضائع صورة 206904/11/1989
كرمي للتجارة املسامهة شركة  بضائع صابرين207503/12/19989

 اخلصوصية احملدودة
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الشركة االهلية للمنظفات  بضائع فاست 209630/05/1990
 الكيماوية م خ م

نورث كرولينا ( بيبسيكو انك  بضائع شاين 209723/06/1990
 )كربوريشن 

 شركة معامل سلفانا بضائع شةكوفاليك 209919/07/1990
 غست ستروك كي جياو بضائع ستروك 210729/08/1990
 شركة باما لصناعة االحذية بضائع راما سبورت 212105/01/1991
 ذاي ليميتد ستورز أي ان سي بضائع اوتباك ريد 213211/04/1991
شركة الكرد اخوان للمرطبات  بضائع الفردوس 213524/05/1991

 واملواد الغذائية م خ م
لوطنية لصناعة وتسويق الشركة ا بضائع رميا ماكس 218214/05/1991

 الورق م خ م
الشركة الوطنية لصناعة وتسويق  بضائع سوبر رميا 218114/05/1991

 الورق م خ م
الشركة الوطنية لصناعة وتسويق  بضائع 400رميا  218014/05/1991

 الورق م خ م
الشركة الوطنية لصناعة وتسويق  بضائع بييب رميا 217914/05/1991

 الورق م خ م
الشركة الوطنية لصناعة وتسويق  بضائع ورق تواليت 217814/05/1991

 الورق م خ م
الشركة العربية لصناعة املواد  بضائع بدون صورة 218903/07/1991

الغذائية واملنتوجات احليوانية 
 واملشروبات اخلفيفة

 ذ ويلكوم لتد اف ينكورن هاوس بضائع بف باف 219004/04/1991
 حممد نعيم شبارو بضائع توربو 220023/07/1991
 حممد تعيم شبارو بضائع كوكنت وايتروز 219923/07/1991
بشري امحد حسن العاصي شركة  بضائع ميكي شيبس 220304/08/1991



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٣٤

 الفا النتاج املواد الغذائية
شركة النصر الصناعية التجارية  بضائع سحلب 05/09/1991 223

 املسامهة احملدودة
 عبد الكرمي رضا منيب جردانه بضائع جردانه–ليف معدين  224927/10/1991
 صباح عبد احلكيم ابو سنينة بضائع االسد 225002/11/1991
شركة مصنع ابن النفيس لالدوية  بضائع تامافيت 22550/11/1991

 والبيطرة
الشركة العربية لصناعة املواد  بضائع البان بلدنا 218501/02/1992

ملنتوجات احليوانية الغذائية وا
 واملشروبات اخلفيفة

 حممد يونس امحد طبيلة بضائع فالمنكو 228012/02/1992
 سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي بضائع نيستشوك 229111/03/1992

سوسيت دس بروداآتس نستل اس  بضائع نيستشوك 229011/03/1992
 اي

 يتيدمارس انكوربور بضائع مالتيسريز 230521/03/1992
 ليميتد)يوكي ( فورت  بضائع فورت 230820/04/1992
 شركة وايتروز للمواد الغذائية بضائع ديالكسي 231905/05/1992

 م.خ. م 
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال  بضائعصورة+ كي اف سي  233723/06/1992

 هولدجنز انك
ناشونال كنتاكي فرايد تشيكن انتنر بضائع صورة 233923/06/1992

 هولدجنز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال  بضائع تشيكن ليتل 234123/06/1992

 هولدجنز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال  بضائع صورة+كي اف سي 234923/06/1992

 هولدجنز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال  بضائع نشيكن ليتلز 235723/06/1992

 كهولدجنز ان
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ويرجنلي جي ار كومباين. دبليو ام  بضائع سبياردمينت 239109/01/1993
 بيبسيكو أي ان سي بضائع بيبس 211501/03/1993
 بيبسيكو أي ان سي بضائع ماونتني ديو 211601/03/1993
 بيبسيكو أي ان سي بضائع بيبس 211401/03/1993
 فات الكيماويةمصنع نايس للمنظ بضائع وايتكس 257310/10/1993
 مصنع نايس للمنظفات الكيماوية بضائع صامد سائل جلي 257210/10/1993
ميختاشيم شيمكال ووركس  بضائع ماكور 259603/01/1994

 ليمتيد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع ميدوجلان 259903/01/1994

 ليمتد
انيوفاكتوريز اجان كيميكال م بضائع  كوميب–اتراميد  260003/01/1994

 ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع ازوالن 262603/01/1994

 ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع االنيكس 262703/01/1994

 ليمتد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس  بضائع  بني– او –اليك  263003/01/1994

 مليتيد
كال مانيوفاكتوريز اجان كيمي بضائع جاليدوس 260403/01/1994

 ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع تريالني 263203/01/1994

 ليمتد
260803/01/1994 BENEFEX اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع

 ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع اميتغان 263303/01/1994

 ليمتد
يكال مانيوفاكتوريز اجان كيم بضائع اميتريكس 263703/01/1994
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 ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع يورجان 263803/01/1994

 ليمتد
261103/01/1994 MARIT اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع

 ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع جالكسي 260503/01/1994

 ليمتد
مانيوفاكتوريز اجان كيميكال  بضائع ليغاسي 262903/01/1994

 ليمتد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس  بضائع بريميتيكس 267103/01/1994

 مليتيد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع نيبوريكس 260103/01/1994

 ليمتد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس  بضائع بروميكس 264103/01/1994

 مليتيد
ال وركس ماكهتيشهم تشيميك بضائع زيدان 264803/01/1994

 مليتيد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس  بضائع فينيتيكس 264903/01/1994

 مليتيد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس  بضائع بيرتيالن 265103/01/1994

 مليتيد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس  بضائع غوفرافيك 265803/01/1994

 مليتيد
260603/01/1994 TOMASET توريز اجان كيميكال مانيوفاك بضائع

 ليمتد
260903/01/1994 ATRANEX اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع

 ليمتد
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261003/01/1994 PROTUGAN اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع
 ليمتد

ماكهتيشهم تشيميكال وركس  بضائع كاربودان 266703/01/1994
 مليتيد

يميكال وركس ماكهتيشهم تش بضائع  ريد- او –تومات  259203/01/1994
 مليتيد

اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع توتريل 262103/01/1994
 ليمتد

261303/01/1994 BRONOTRILاجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع
 ليمتد

ماكهتيشهم تشيميكال وركس  بضائع غاماسيد 267003/01/1994
 مليتيد

نيوفاكتوريز اجان كيميكال ما بضائع موستانج 261803/01/1994
 ليمتد

اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع ويدازوول 261703/01/1994
 ليمتد

261503/01/1994 TRIFLUREX اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع
 ليمتد

اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع بريوتريل 262203/01/1994
 ليمتد

ميكال وركس ماكهتيشهم تشي بضائع اكبار 267303/01/1994
 مليتيد

 سويفت ايكريتش أي ان سي بضائع سويفتس 269024/01/1994
 امريكان ستاندراد أي سي بضائع صورة 270115/02/1994
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز  بضائع ماجيك 262401/03/1994

 ليمتد
برتش امريكان توباكو براندس أي  بضائع بريسي منربون 281108/06/1994
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 ان سي
روكيت اند كوملان أوفر سيو  بضائع 3ستريادينيت اكتيف  282816/06/1994

 ليمتد
روكيت اند كوملان أوفر سيو  بضائع ستريادينيت 282916/06/1994

 ليمتد
روكيت اند كوملان أوفر سيو  بضائع3ستريادينيت اكتيف  282716/06/1994

 ليمتد
املركز العريب  283528/06/1994

 ندسيةللدراسات اهل
شركة املركز العريب للدراسات خدمات

 اهلندسية
 بورجويس بضائع بورجويس 283705/07/1994
 ٠شركة وايتروز للمواد الغذائية م بضائع تشوكوفيل 288020/09/1994

 م٠خ 
شركة حرباوي الصناعية التجارية  بضائع دياموند حرباوي 288429/09/1994

 م خ م
شركة حرباوي الصناعية التجارية  بضائع رباويرويال ح 288329/09/1994

 م خ م
 دينا كوربوريشن بضائع يوريبيون مايستيو 289106/10/1994
 شركة جلوري للمواد الالصقة بضائع فاستستيب 289409/10/1994

  م٠ خ ٠ م 
 فودروكريز انك بضائع فودروكريز 291529/10/1994
وف اجيورث ذي هاوس ا بضائع رمسة 291229/10/1994

 انكوربوريتد
 فودروكريز انك بضائع فودروكريز 291429/10/1994
 فودروكريز انك بضائع فودروكريز 291629/10/1994
 فودروكريز انك بضائع فودروكريز 291329/10/1994
 ادم مديكال برودكتس ليمتد بضائع سيبتاكري 29603/11/1994
  غروب ليميتدجالكسو بضائع السيبيل 301113/11/1994
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االخوة عاصم وعميد وباسم وعمر  بضائع بروذيرزكو 306821/11/1994
 حممد امحد ابو بكر

 فيليبس ايليكترونيكس ان يف بضائع فيليب 308026/11/1994
 فيليبس ايليكترونيكس ان يف بضائع فليب 308226/11/1994
 فيليبس ايليكترونيكس ان يف بضائع فليبس 308126/11/1994
 فيليبس ايليكترونيكس ان يف بضائع فيليبس 307826/11/1994
 مؤسسة املعادن للتجارة والتسويق بضائع الفابيكس 308327/11/1994
تيفا فار ماسيوتيكال اندستريز  بضائع موكسينب 314218/12/1994

 ليمتد
 حممد طارق جت مشوط بضائع اجني 314718/12/1994
شركة احلاج عارف ابو شهاب  بضائع اييت 315026/12/1994

 وأوالده
اس رايسيل تشيميكال بروداكتس  بضائع ترودور 315927/12/1994

 ليمتيد
اسرائيلي (مريك شارب اند دوهم بضائع كونفرزيد 315827/12/1994

 كومباين ليمتيد ) 1996
اسرائيلي (مريك شارب اند دوهم بضائع هيكسار 316927/12/1994

 ين ليمتيدكومبا ) 1996
 استا ميديكا اكتنغيسيلسجافت بضائع ميكسان 317604/01/1995
 استا ميديكا اكتنغيسيلسجافت بضائع استا ميديكا 317804/01/1995
 استا ميديكا اكتنغيسيلسجافت بضائع استا ميديكا 317904/01/1995
 انك) بابليكيشن (  دايركت–تيلي  بضائع يلو بيجيز 320512/01/1995

 ايه يت آند يت جروب بضائع ايه يت آمد يت جروب 320012/01/1995
 انك) بابليكيشن (  دايركت–تيلي  بضائع شعار 321012/01/1995
 جابا انترناشونال أي جي بضائع مرييدول 322401/02/1995
 بيوفارما بضائع لوزيدي 324704/02/1995
 بيوفارما بضائع بونديراكس 324404/02/1995
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 بيوفارما بضائع اديفاكس 325004/02/1995
 شركة يعيش للتجارة الدولية بضائع م ل لوجناليف 334608/03/1995
 سولفي فارماسيوتيكلز يب يف بضائع دوفاديالن 335211/03/1995
 شركة مصنع الشرق لاللكترود بضائع صورة 334811/03/1995
  لاللكترودشركة مصنع الشرق بضائع صورة 334711/03/1995
 اكتيبوليجت الكترولكس بضائع لوكس 335720/03/1995
رازيل تشيميكال بروداكتس . اس بضائع فامودين 336820/03/1995

 ليمتيد
 اكتيبوليجت الكترولكس بضائع لوكس 337020/03/1995
 اوغست ستروك كي جي بضائع مريسي بون 336920/03/1995
كامربوك ديستريبيوتينج يب يب واي  بضائع كامربوك 336720/03/1995

 ال يت دي. 
 كونكورد فابريكاس ، أي ان سي بضائع كونكورد هاوس 337905/04/1995
 ورد انفستمنت كومبين ليمتد  بضائع بيالرز جولد 339018/04/1995
 دوبك ليمتد بضائع مان 339218/04/1995
 ال سيذي بوتس كومبين يب  بضائع كارفول 342516/05/1995
 ذي بوتس كومبين يب ال سي بضائع بووتس 343216/05/1995
 ذي بوتس كومبين يب ال سي بضائع بووتس 343316/05/1995
 شركة الشرق االدىن للتجارة بضائع ليزا 343818/05/1995
ليفا الينيز اندستريال فارماسيوتيوك بضائع براكسيلني 344620/05/1995
ليفا الينيز اندستريال فارماسيوتيوك بضائع الكامرب 344720/05/1995
 شركة كرمي التجارية بضائع مرياج 344020/05/1995
 فورم فرينيتشر كومباين ليمتد بضائع فورما فرنيتشر 349407/06/1995
 شركة قمصية وشركاه بضائع كناري 349907/06/1995
 دايو انترناشيونال ب ف بضائع تيكو 349707/06/1995
 سريفر انترناشيونال ب ف بضائع بدجت 350207/06/1995
ذي هاوس اوف اجيورث  بضائع فريدوم 349807/06/1995
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 انكوربوريتد
 بدجيت رنت اكري كوربوريشن بضائع بدجيت 350407/06/1995
 تشيوس هوتلز انترناشينال ، أي ان سي بضائع فريدنشب أي ان ان 350510/06/1995

 تشيوس هوتلز انترناشينال ، أي ان سي بضائع تشيوس هوتل 351110/06/1995

 تشيوس هوتلز انترناشينال ، أي ان سي بضائع دائرة 351210/06/1995

 تشيوس هوتلز انترناشينال ، أي ان سي بضائع رود واي ان 351410/06/1995

 اتالنتا سبورتس وير ملتد بضائع دونا باي رينو 351612/06/1995
 الشركة العربية لالزياء م خ م بضائع كونسرييت 368326/08/1995
بالنت هويل وود انترناشونال انك بضائع بالنت هويل ود 369728/08/1995
بالنت هويل وود انترناشونال انك بضائع بال نت هويل ود 369528/08/1995
شركة احلاج عارف ابو شهاب  بضائع دبل جولد 386021/10/1995

 واوالده
) احلائط املنيع ( شركة دينج وول  بضائع كاو بوي 399624/12/1995

للتجارة العامة املسامهة اخلصوصية 
 احملدودة

 بريغر كينج كوربوريشن بضائع بورجر كينج 449912/09/1996
 بريغر كينج كوربوريشن بضائع بورغركينج 450012/09/1996
مكابيس وخمالالت  455826/10/1996

 الطموين
 معتصم عبد الكرمي حممود عبضائ

دبيلو ان يب ايه انتر بر، ال ال سي بضائع ميسري 489025/02/1997
 دبيلو ان يب ايه انتر بر، ال ال سي بضائع صورة+ سبريكس  489425/02/1997
 دبيلو ان يب ايه انتر بر، ال ال سي بضائع ستارزي 489125/02/1997
 لو ان يب ايه انتر بر، ال ال سيدبي بضائع ستاينق 488925/02/1997
 دبيلو ان يب ايه انتر بر، ال ال سي بضائع جيمتس 489225/02/1997
ايلينوس (ابوت البوريتوريس بضائع اريثروبيد 500629/03/1997

 )كوربوريشن 
 يونيلفر يب ال سي بضائع دومكس 526901/07/1997



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٤٢

 يونيلفر يب ال سي بضائع صورة 527001/07/1997
 كويكر اوتس كومباين بضائع كويكر مع صورة 548025/08/1997
 كويكر اوتس كومباين بضائع كيوكر 548125/08/1997
ان اسرائيلي ( اغيس اندستريز  بضائع توسوكال 558320/09/1997

 )كومبين 
ان اسرائيلي ( اغيس اندستريز  بضائع ميجاالت 560320/09/1997

 )كومبين 
 سيجاريت كومبين –امريكان  بضائع وينفيلد 612216/04/1998

 افرسيز ليمتيد
شركة الوليون للمشاريع التجارية  بضائع ايكسوتيك 631910/06/1998

 م .م . ذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٤٣

     إعالن تغيري 
 يف العالمات التجارية

           NOTCE 
ADDITIONS IN TRADE MARKS 

 
من قانون العالمـات     ) ٢٤( إستناداً إىل املادة    

يف  )  ٣٨١( التجارية ونظراً لتغيري العالمة رقم 
والصادر ا شـهادة تسـجيل       ) ٥( الصنف  
  ١٠/٣/١٩٦٥: بتاريخ

 By virtue of article (24 ) of trade 
mark ordinance of 1952 and in 
view of the change of trade mark 
No.( 381 ) in the class ( 5 ) which 
the certificate of registration was 
issued on 10-03-1965.  

 
فأنين أعلن بأين سأدخل التعديالت الالزمة يف 
 سجل العالمات للعالمة املذكورة حبيث تصبح

 I declare that I shall enter the 
necessary change in the register 
of trade marks so the trade mark 
now is 

 

 

 
 

 

جيوز ألي شخص أن يقدم خالل ثالثة أشهر من         
تاريخ هذا االعالن إشعاراً إىل مسجل العالمات       

 .التجارية يعترض على تعديل هذه العالمة 

 Any person may within three 
months from the date of 
publication file to the registrar of 
the trademarks a notice of 
opposition on the said change. 

 
 Registrar of trade marks  مسجل العالمات التجارية

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٤٤

 TRADEMARK NO. :                         3086 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 34 ) : نف يف الص

  : In Respect of : من اجل 

 .٤٣مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
All goods included in class 34   

 : UNIPAL GENERAL TRADING CO. LTD. In the Name of :باسم 
 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 
 

 رام اهللا:وعنوانه
Ram Allah 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٤: التاريخ 

 

 
 
 

 .قمحاية العالمة باللونني األمحر واألزر: املطلوب
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

A. F & R. shehaheh law office Fuad & Raja shehadeh  p . o Box 74 –Ram 
Allah – west bank. 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٤٥

 TRADEMARK NO. :                         7148 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 14 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

  .١٤ساعات اليد االلكترونية وساعات احلائط ، مجيعها مشمولة يف الصنف 
Electronic watches and clocks; all included in class 14 .   

 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also :باسم 
trading as Casio Computer Co,Ltd 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 
 

 ,Hon-machi 1 – Chome, Shibuya – ku,2-6:وعنوانه
Tokyo, Japan; Manufacturers and 

Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 30/06/1999 ٣٠/٦/١٩٩٩: التاريخ 

 
 
 
 

G - COOL 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

     ، رام اهللا ٧٤ ص ب –عزيز وفؤاد ورجا شحادة ، حمامون 
A. F & R. shehadeh, LAW OFFICE, P. O. Box 74 –Ram Allah. 
 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٤٦

 TRADEMARK NO. :                         7149 : قم العالمة التجارية ر

 In Class :                                              ( 14 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

  .١٤ساعات اليد االلكترونية وساعات احلائط ، مجيعها مشمولة يف الصنف 
Electronic watches and clocks; all included in class 14 .   

 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also :باسم 
trading as Casio Computer Co,Ltd 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 
 

 ,Hon-machi 1 – Chome, Shibuya – ku,2-6:وعنوانه
Tokyo, Japan; Manufacturers and 

Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 30/06/1999 ٣٠/٦/١٩٩٩: التاريخ 

 
 
 
 

X - TREME 
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

     ، رام اهللا ٧٤ص ب  –عزيز وفؤاد ورجا شحادة ، حمامون 
A. F & R. shehadeh, LAW OFFICE, P. O. Box 74 –Ram Allah. 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٤٧

 TRADEMARK NO. :                         7817 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ، ومستحضرات للعناية باجلسم واجلمال ، رغوة االستحمام         األساسيةالصابون، والعطور والزيوت    
ومستحضرات الدش وكرميات اجللد ومـزيالت الـروائح الكريهـة لالسـتعمال الشخصـي              

 غـري الطـيب     األسنانومستحضرات العناية بالشعر كيماويا ومستحضرات معاجلة الشعر ومعجون         
 مجيعها مشمولة يف الصنفوسوائل غسل الفم ، 

Soaps; perfumery, essential oils; preparations for body- care; foam bath 
and shower bath preparations, skin creams, deodorants for personal 

use, chemical hair care and hair treatment preparations, non- 
medicated dentifrices and mouthwashes; all included in class 3 . 

 : Henkel KGaA, In the Name of :باسم 
 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 
 

 ,Henkelstrasse 67, Dusseldorf-Holthausen :وعنوانه
Germany; Manufactures and Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of نه ميلك هذه العالمة ويدعي أ

 Filed : 15/02/2000 ١٥/٢/٢٠٠٠: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

     ، رام اهللا ٧٤ ص ب –عزيز وفؤاد ورجا شحادة ، حمامون 
A. F & R. shehadeh, LAW OFFICE, P. O. Box 74 –Ram Allah. 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٤٨

 TRADEMARK NO. :                         8657 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

للـرأس والوجـه    االلبسة وخصوصاً القبعات والقلنسوات واالقنعة والعصبات الرأسية وأغطيـة واقيـة            
واألوشحة وربطات العنق واللفاع والقمصان والقمصان ذات االكمام الصغرية والبلـوزات والكـرتات             
الصوفية اليت تلبس من الرأس وااللبسة الفوقية واجلاكيتات والسترات الرياضية أو العسكرية واملعـاطف              

 والشورتات وبنطلونات البيجامـات     والكرتات الرياضية والسراويل التحتية والسراويل التحتية الرياضية      
والتنانري واألثواب ، واملالبس الداخلية وخصوصاً الشورتات التحتية والشورتات الداخليـة والسـراويل             
الداخلية والصداري ، جوارب قصرية واجلوارب احملبوكة ، البسة القدم وخصوصاً األحذية واجلزمـات ،               

بس الشاطيء ، اثواب الراقصني وكساء للساق من اجللـد          القفازات وقفازات اليد ، مالبس السباحة ومال      
 .واالثواب الضيقة ، البيجامات واألرواب ومالبس البيت ، االحزمة 

 

 ,.Zeeks, Inc :باسم 
 A Delaware corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Pennsylvania A venue, N. W., Suite 1001:وعنوانه
300 South, Washington, D.C.20004, U.S.A. 

Entertainers 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 16/12/2000 ١٦/١٢/٢٠٠٠: التاريخ 
 
 

NSYNC 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX. 74 RAM LLAH. 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٤٩

 TRADEMARK NO. :                         8536 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 3) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 مواد التنظيف
 

  :باسم 
 شركة سبارتن الكيماوية 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

لطبية طريق املدينة ا– صويلح –الردن ا:وعنوانه  At : 
 

  Who claims to be the proprietor there of لك هذه العالمة ويدعي أنه مي

 Filed : 11/09/2000 ١١/٩/٢٠٠٠: التاريخ 
 
 

 ٣٨ي أتش ـب
 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  الطايق الثالث– عمارة أمية – شارع االذاعة – مكتب احملامي فهد الشويكي –رام اهللا 
 ٢٩٦١٥٠٨ فاكس رقم – ٢٩٥٤٤١٠تليفون رقم 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٥٠

 TRADEMARK NO. :                         8637 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 2 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 الدهانات
paint 

  :باسم 
 شركة مصانع الدهانات الوطنية

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 نابلس املنطقة الصناعية :وعنوانه
١٧١٦-ب .  ص – ٢٣٨٦٦٢٢:  تليفون   

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 6/11/2000 ٦/١١/٢٠٠٠: التاريخ 
 

 

SOLOURSID 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٣٨٦٦٢٢تليفون  / ١٧١٦ –ب .  ص –نابلس املنطقة الصناعية 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٥١

 TRADEMARK NO. :                         8538 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 3) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 مواد التنظيف
 

  :باسم 
 شركة سبارتن الكيماوية 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

لطبية طريق املدينة ا– صويلح –الردن ا:وعنوانه  At : 
 

  Who claims to be the proprietor there of ي أنه ميلك هذه العالمة ويدع

 Filed : 11/09/2000 ١١/٩/٢٠٠٠: التاريخ 
 
 

 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  الطايق الثالث– عمارة أمية – شارع االذاعة – مكتب احملامي فهد الشويكي –رام اهللا 
 ٢٩٦١٥٠٨ فاكس رقم – ٢٩٥٤٤١٠تليفون رقم 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٥٢

 TRADEMARK NO. :                         8539 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 3) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 مواد التنظيف
 

  :باسم 
 شركة سبارتن الكيماوية 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

بية طريق املدينة الط– صويلح –الردن ا:وعنوانه  At : 
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 11/09/2000 ١١/٩/٢٠٠٠: التاريخ 
 
 
 

 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  الطايق الثالث– عمارة أمية – شارع االذاعة – مكتب احملامي فهد الشويكي –رام اهللا 
 ٢٩٦١٥٠٨ فاكس رقم – ٢٩٥٤٤١٠تليفون رقم 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٥٣

 TRADEMARK NO. :                         8540 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 3) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 مطهرات
 

  :باسم 
 شركة سبارتن الكيماوية 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

بية املدينة الط طريق– صويلح –الردن ا:وعنوانه  At : 
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 11/09/2000 ١١/٩/٢٠٠٠: التاريخ 
 
 
 

 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ايق الثالث الط– عمارة أمية – شارع االذاعة – مكتب احملامي فهد الشويكي –رام اهللا 
 ٢٩٦١٥٠٨ فاكس رقم – ٢٩٥٤٤١٠تليفون رقم 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٥٤

 TRADEMARK NO. :                         8585 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

  )٣٠ (  املذكورة يف الصنفاألصنافكافة 
 

األرزشركة مصنع بوظة  :باسم   
AL ARZ FACTORY AND COMPANY 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  فلسطني – مدينة نابلس – شارع سفيان ٣:وعنوانه
٢٣٧٧٦٧٧ تليفون   

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of المة ويدعي أنه ميلك هذه الع

 Filed : 27/09/2000 ٢٧/٩/٢٠٠٠: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٣٧٥٦٦٤تليفاكس  /١٥١٩ب .  ص – نابلس –مكتب احملامي ماهر ابسيس 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٥٥

 TRADEMARK NO. :                         8590 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

  )٣٠(  املتعلقة بالبند واألصنافكافة املواد 
 

 شركة مصنع بوظة االرز :باسم 
AL ARZ FACTORY AND COMPANY 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  فلسطني – نابلس – شارع سفيان ٣:وعنوانه
٠٩-٢٣٧٧٦٧٧تليفون -٢٠ب .  ص   

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 27/09/2000 ٢٧/٩/٢٠٠٠: التاريخ 
 
 

 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ تليفون – ٢٠ب .  ص – فلسطني – نابلس – شارع سفيان ٣
3 SUFIAN ST. NABLUS – PALESTINE –P.O.BOX 20-TEL. 09-2377677 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٥٦

 TRADEMARK NO. :                          7178 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املطبوعة، خصوصاً االت، مالحق االت، مقاطع االت، رسائل االخبار الكراسـات،           األشياء  
 .الربوشورات، معارض الكتب، التقارير والدليل اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات

 

الرميديا كوربوريشنميك :باسم   
Mecklermedia Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  كيتشام ستريت، ويستبورت، كونيكتيكت ٢٠ :وعنوانه
  الواليات املتحدة االمريكية٠٦٨٨٠

20 Ketchum Street, Westport, Connecticut 
06880 U. S. A. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 12/7/1998 ١٢/٧/١٩٩٨: التاريخ 
 
 
 

INTERNET.COM 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 اهللا، الضفة الغربية البرية، رام ٣٨٠٠: ب. أبو غزالة للملكية الفكرية ص
TMP Agents. P. O. Box: 3800 Al-Bireh, Ramallah, The West Bank. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٥٧

 TRADEMARK NO. :                           10257 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

أو ادارة خدمات وكاالت العقـارات      /أو تشغيل و  / خدمات األعمال واالمتيازات املتعلقة بتنظيم و     
 .أو خدمات التأمني بالعمولة/و

 

 : RE/MAX International, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستورداً/ تاجراً/ الذي يعمل صانعا 
 

 الواليات املتحدة :وعنوانه
8390 East Crescent Parkway, Greenwood 

Village, Colorado 80111, U. S. A  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 11/11/2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 
 
 

RE/MAX 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ، الضفة الغربية  البرية٣٨٠٠: ب.  ص/ اجنتس يب يت امأبو غزالة للملكية الفكرية
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٥٨

 TRADEMARK NO. :                           10258 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .خدمات العقارات وخدمات التأمني وتشمل خدمات وكاالت العقارات والتأمني وخدمات التأمني بالعمولة
 

 : RE/MAX International, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 الواليات املتحدة االمريكية :وعنوانه
8390East Crescent Parkway, Greenwood 

Village, Colorado 80111, U. S. A. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 11/11/2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 
 

RE/MAX 
 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٥٩

 TRADEMARK NO. :                           10259 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .ذا الصنفخدمات األعمال واالمتيازات، ومجيع اخلدمات الداخلة يف ه
 

 : RE/MAX International, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 الواليات املتحدة االمريكية :وعنوانه
8390East Crescent Parkway, Greenwood 

Village, Colorado 80111, U. S. A. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 11/11/2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٦٠

 TRADEMARK NO. :                           10260 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .العقارات وخدمات التأمني وتشمل خدمات وكاالت العقارات والتأمني وخدمات التأمني بالعمولةخدمات 
 

 : RE/MAX International, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

يةالواليات املتحدة االمريك :وعنوانه  
8390East Crescent Parkway, Greenwood 

Village, Colorado 80111, U. S. A. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 11/11/2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ ية الفكرية يت ام يب اجنتسأبو غزالة للملك
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-Birah/ 

The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٦١

 TRADEMARK NO. :                           10261 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .خدمات األعمال واالمتيازات، ومجيع اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : RE/MAX International, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers   مستورداً  /تاجراً/ الذي يعمل صانعا 
 

 الواليات املتحدة االمريكية :وعنوانه
8390East Crescent Parkway, Greenwood 

Village, Colorado 80111, U. S. A. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 11/11/2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  تبليغ   عنوان ال

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٦٢

 TRADEMARK NO. :                           10262 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .خدمات العقارات وخدمات التأمني وتشمل وكاالت العقارات والتأمني وخدمات التأمني بالعمولة
 

 : RE/MAX International, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 الواليات املتحدة االمريكية :وعنوانه
8390East Crescent Parkway, Greenwood 

Village, Colorado 80111, U. S. A. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 11/11/2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٦٣

 TRADEMARK NO. :                           10263 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

شـط  كوالتلميـع وال  مستحضرات التبيض ومواد أخرى تستعمل للغسيل، مستحضرات التنظيف         
والفرك، مستحضرات التطهري، ازالة التكلس والرواسب، ميسر املياة، اضافات الغسـيل، مجيـع             

 .البضائع املذكوره مع أو بدون حمتويات التطهري
 

 : Reckitt Benckiser (Espana) S.l. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ صانعا الذي يعمل   
 

 ,Paseo de Gracia 9, Barcelona 08007:وعنوانه
 Spain 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :   /  /199 ١1/11/2003: التاريخ 
 
 

 كولون
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 .، رام اهللا٧٤ب .  ص- شحادة، حمامونوفؤاد رجاز عزي
A, F & R. SHEHADEH. LAW OFFICE. P. O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٦٤

 TRADEMARK NO. :                           10264 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مستحضرات التبيض ومواد أخرى تستعمل للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميـع والكشـط            
والفرك، مستحضرات التطهري، ازالة التكلس والرواسب، ميسر املياة، اضافات الغسـيل، مجيـع             

 .البضائع املذكوره مع أو بدون حمتويات التطهري
 

 : Reckitt Benckiser (Espana) S.l. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Paseo de Gracia 9:وعنوانه
 Barcelona 08007, 

 Spain 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11/11/2003 ١١/١١/٢٠٠٣: خ التاري
 
 

 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 .، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد رجا شحادة، حمامون
A, F & R. SHEHADEH. LAW OFFICE. P. O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٦٥

 TRADEMARK NO. :                           10265 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مستحضرات التبيض ومواد أخرى تستعمل للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والتشطيب والفرك،           
ياة، اضافات الغسيل، مجيع البضائع املذكوره مع       مستحضرات التطهري، ازالة التكلس والرواسب، ميسر امل      

 .أو بدون حمتويات التطهري
 

 : Reckitt Benckiser (Espana) S.L. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Paseo de Gracia 9:وعنوانه
 Barcelona 08007, 

 Spain 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 / 11 / 2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 

COLON 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 .، رام اهللا٧٤ب .  ص-، حمامونا شحادهعزيز وفؤاد رج
A, F & R. SHEHADEH. LAW OFFICE. P. O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٦٦

 TRADEMARK NO. :                          10266 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

لداجنه وحيوانات وطيور الصيد واألمسال واملأكوالت البحرية،       اخلضار والفواكه واللحوم والطيور ا    
مجيع هذه املنتجات أيضاً على شكل خالصات، حساء، هالميات، معجونـة، معلبـات، وجبـات               
جاهزة مثلجة أو جمففة، مربيات، بيض، حليب، أجبان ومستحضرات غذائية أخرى أساسها احلليب             

ل، :اسها الصويا، زيوت وشـحوم صـاحلة لـأل        وبدائل اخلليب، حليب الصويا ومستحضرات أس     
 .مستحضرات بروتينية للطعام

 

آ. سوسيتيه دي برودوي نستله أس :باسم   
Societe des Produits S. A. 

In the Name of : 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون 
 

  سويسرا- فيفاي- سي أتش١٨٠٠:وعنوانه
CH- 1800 Vevey, Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ميلك هذه العالمة ويدعي أنه 

 Filed :  11 / 11 / 2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف– البرية ٤٤٧٢ب . سابا وشركاهم ص
SABA & CO P. O. Box 4472 Ramallah 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٦٧

 TRADEMARK NO. :                           10267  : العالمة التجارية رقم

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

النب، مستحضرات النب ومستحضرات أساسها النب، بدائل ومستحضرات مـن بـدائل الـنب، الشـاي،               
الشوكوال، ، ومستحضرات أساسها الشاي، الكاكاو ومستحضرات أساساها الكاكاو      مستخرجات الشاي   

منتجات الشوكوال، احللويات، احللوى، السكر، املواد احمللية، منتجات األفران، اخلبز، اخلمرية، املعجنات،            
 البسكويت، الكعك، حلوى العقيب، الدقيق، البوظة، منتجات لتحضري البوظة، العسل وبـدائل العسـل،             

 أو الدقيق أو احلبوب، أيضاً على شكل وجبـات          حبوب للفطور، أرز، معكرونة، مأكوالت أساسها األرز      
فئـة  (جاهزة، صلصات، منتجات من التوابل أو املنكهات للطعام، مرق توابل يضاف إىل السلطة، مايونيز               

٣٠(. 
 

آ. سوسيتيه دي برودوي نستله أس :باسم   
Societe des Produits S. A. 

In the Name of : 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون 
 

  سويسرا- فيفاي- سي أتش١٨٠٠:وعنوانه
CH- 1800 Vevey, Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /11 /2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف– البرية ٤٤٧٢ب . سابا وشركاهم ص
SABA & CO P. O. Box 4472 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٦٨

 TRADEMARK NO. :                          10268 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 32) : يف الصنف 

  : In Respect of : ل من اج

البرية، املياة املعدنية واملشروباتاألخرى غري الكحولية، مشروبات الفواكة، املستخرجات والشراب          
 .املركز اليت تستعمل لصنع املشروبات غري الكحولية، عصري الفواكة

 

آ. سوسيتيه دي برودوي نستله أس   :باسم   
Societe des Produits S. A. 

In the Name of : 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون 
 

  سويسرا-  فيفاي١٨٠٠ -سي أتش:وعنوانه
CH- 1800 Vevey, Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :11 /11 / 2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف– البرية ٤٤٧٢ب . سابا وشركاهم ص
SABA & CO P. O. Box 4472 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٦٩

 TRADEMARK NO. :                           10269 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  ( 30) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 النب ومستحضرات و مشروبات أساسها النب، القهوة املثلجة، بدائل النب ومستخرجات من بـدائل الـنب                 خرجاتالنب، مست 
 ومشروبات  خرجات الشاي مستحضرات  مست ومستحضرات و مشروبات أساسها بدائل النب، اهلندية الربية،  الشاي، الشاي            

، مستحضرات أساسها النبت،  الكاكاو ومستحضـرات ومشـروبات أساسـاها الكاكـاو            أساسها الشاي، الشاي املثلج،     
 احللويات، املواد احمللية، احللوى، العلكة، السكر،   منتجات الشوكوال، مستحضرات ومشروبات أساسها الشوكوال      الشوكوال،

 لكعك، الكعك احمللي، أصـابع البسـكويت      املواد الطبيعية احمللية، منتجات األفران، اخلبز، اخلمرية، املعجنات، البسكويت، ا         
اهلش، تويف، حلوى العقىب، حلوى ما بعد الطعام، البوظة، مثلجات مائية، عصري فاكهة مثلج، حلويات مثلجة، الكعك املثلج،                  
مثلجات رخوة، حلوى ما بعد الطعام مثلجة، لنب مثلج، منتجات لتحضري البوظة و أو مثلجات مائية وأو عصري فاكهه مـثلج                     

أو حلويات مثلجة وأو الكعك املثلج وأو مثلجات رخوة وأو حلوى ما بعد الطعام مثلجة وأو لنب مثلج، العسـل وبـدائل                      و
العسل حبوب للفطور مكونه من الشوفان و اجلوز والفاكهه، رقائق من الذرة، أصابع من احلبوب، حبوب جـاهزة لألكـل،                    

ن العجني الغذائي ومستحضرات كعك اجلاهزة للخبز، صلصـات،         مستحضرات من احلبوب، البيتزا، السندويشات، خليط م      
صلصة الصويا، صلصة طماطم، منتجات من التوابل أو املنكهات للطعام، مرق توابل يضاف إىل السلطة، مايونيز، اخلـردل،                  

 ).٣٠فئة (اخلل 
 

آ. سوسيتيه دي برودوي نستله أس :باسم   
Societe des Produits S. A. 

In the Name of : 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون 
 

  سويسرا-  فيفاي١٨٠٠ -سي أتش:وعنوانه
CH- 1800 Vevey, Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :11 /11 / 2003 ١١/١١/٢٠٠٣: التاريخ 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف– البرية ٤٤٧٢ب . سابا وشركاهم ص
SABA & CO P. O. Box 4472 Ramallah 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٧٠

 TRADEMARK NO. :                           10270 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣(مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
 

 شركة مصنع بيسان ملستحضرات التجميل :باسم 
Trading As Manufacture Merchant/ Importer 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

ة الصناعية  املنطق-نابلس:وعنوانه  
Nablus 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 : Filed التاريخ 
 
 
 

MEITAL 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 )٠٩٢٣٨٥٤٣٠(تلفون ) ٦٩٠(نابلس صندوق بريد / احملامي عبداهللا حسين عطاهللا
  

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٧١

 TRADEMARK NO. :                           10271 :  التجارية رقم العالمة

 In Class :                                                  ( 38) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : America Online, Inc. In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
٢٢٠٠٠  AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :12/11/2003 ١٢/١١/٢٠٠٣:التاريخ 
 

 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
                                    

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧د خاص عد

 

 

٧٢

 TRADEMARK NO. :                           10272 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  ( 42) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : America Online, Inc. In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
٢٢٠٠٠  AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :12/11/2003 ١٢/١١/٢٠٠٣:التاريخ 
 

 

 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٧٣

 TRADEMARK NO. :                          10273 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٩كافة البضائع املشمولة يف الصنف 
 

 ، ليمتد. كوساسني انترناشونال اليكتريك شانغاهاي :باسم 
Sassin International Electric Shanghai Co., Ltd 

In the Name of : 

 
 

، بادونغ، شانغاهاي، مجهورية ٢٥٨٨: جينهاي رود، رقم :وعنوانه
 الصني الشعبية

Jinhai Road, No. 2588, Pudong, Shanghai, 
Peoples Republic of Chaina  

At : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  Who claims to be the proprietor there of  هذه العالمة ون  ميلكعون أم ويد

 Filed : 29/11/2003 ٢٩/١١/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 

 
 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 يل عالمات جتارية وبراءات اختراع وكيل تسج-مكتب نادر مجيل قمصية 
  الضفة الغربية- بيت ساحور١٨٢ب . ص

Nader J. Qumsieh  - Trade Mark& Patent Agent  
P.O Box 182, Beit Sahour, West Bank 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٧٤

 TRADEMARK NO. :                           10274 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .األلبسة
 

شركة ماسترز لألزياء واأللبسة اجلاهزة املسامهة اخلصوصية  :باسم 
 احملدودة

SHARIKET MASTERIZ LILAZYAI 
WALALBESEH ALJAHIZEH 

ALMOSAHEMEH ALKHOSOSEH 
ALMAHDODEH. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  عسكر-نابلس املنطقة الصناعية شارع بالطة:وعنوانه
٢٣٢٤٧٧: تلفون  

NABLUSE STREET BLATAH- ASKAR – 
ALMANTEQAH ALSENAIYEH. 

TEL/ 09- 2324277 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 3/12/2003 ٣/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 

POLOBOY
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

٢٣٢٤٢٧٧فون ب تل.  ص- عسكر-شارع بالطة -نابلس املنطقة الصناعية  
NABLUS-STREET-BLATAH-ASKER-ALMANTEQA 

ALSENAIYEH  TEL: 09- 2324277 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٧٥

 TRADEMARK NO. :                           10275 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  :In Respect of : من أجل

    .مجيع البضائع الداخلة يف الصنف
 

قشركة الربيق للمنظفات والتسوي  :باسم  
SHARWKAT AL-BAREQ LEL-
MONTHEFAT WATASWEQ. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستورداً/ تاجراً/ الذي يعمل صانعا 
 

شارع نابلس/ جنني :وعنوانه  
JENIN- NABLUS STREET 

At : 

 

 : Who claims to be the proprietor there of  الربيق: ويدعي أنه ميلك هذه العالمة
BAREQ 

 Filed : 3/12/2003 ٣/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  
 ٩٧ ب جنني ص/ مكتب احملامي حممد عيسه

. JENIN- ADVOCATE OFFICE 
MOHAMMAD AYASIY 

P. O. BOX 79- JENIN 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٧٦

 TRADEMARK NO. :                           10276 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  ( 3 ) : يف الصنف 

  :In Respect of : من أجل

     .مجيع البضائع الداخلة يف الصنف
 

 شركة الربيق للمنظفات والتسويق  :باسم
SHARWKAT AL-BAREQ LEL-
MONTHEFAT WATASWEQ. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importersًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
                                                               

 

شارع نابلس/ جنني:وعنوانه  
JENIN- NABLUS STREET 

At : 

 

كلور : ويدعي أنه ميلك هذه العالمة
 الدولفني 

Who claims to be the proprietor there 
of : (DOLRHIN BLEACH)  

 Filed : 3/12/2003 ٣/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 .٩٧جنني ص ب / مكتب احملامي حممد عيسه/ جنني
JENIN- ADVOCATE OFFICE 

MOHAMMAD AYASIY 
P. O. BOX 79- JENIN 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٧٧

 TRADEMARK NO. :                           10277 :  التجارية رقم العالمة

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .)٩(مجيع البضائع الواردة يف الصنف 
 

 : In the Name of  لألجهزة الكهربائيةشركة املسامهه :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers  ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

  بيت عوا- دورا-اخلليل:وعنوانه
 

At : 

 

شركة : ويدعي أنه ميلك هذه العالمة
 املساملة لألجهزة الكهربائية

Who claims to be the proprietor there of  

 Filed : 3/12/2003 ٣/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 
 

General Chef 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  بيت عوا- دورا-اخلليل
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٧٨

 TRADEMARK NO. :                           10278 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .األلبسه
 

 ابراهيم خليل حسني محدان :باسم 
IBRAHIM KALIL HUSEIN HAMDAN 

 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers  ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

شارع امللك فيصل/ طولكرم:وعنوانه  
TOULKAREM 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of  :ويدعي أنه ميلك هذه العالمة

 Filed : 4/12/2003 ٤/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 شركة املشرق للتأمني/ البرية/ رام اهللا
RAMALLAH/ AL BIREH AL MASHREAQ INSURACE CO. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٧٩

 TRADEMARK NO. :                           10279 : التجارية رقم العالمة 

 In Class :                                                  ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .حاسوب وخازن كهرباء
 

ض. نية ماشركة مؤسسة التكنولوجيا الياب :باسم   
Japan Technology instant LTD 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  القدس الشرقية- شارع الزهراء-٢٣:وعنوانه
Jerusalem 23 Azahra St. 

At : 

 
 
 
 
 
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 1/12/2003 ١/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 .مقابل عمارة النتشة/ مكتب احملامي أكرم الفار/ عمارة مسيح الفار 
Al Far building layer office Akram al Far 

In front of Al Natsheh building. 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨٠

 TRADEMARK NO. :                           11281  :العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ـ                 لة أدوات التهذيب والتعليم، الوثائق واملنشورات املتعلقة بالكمبيوتر أو بـرامج الكمبيـوتر أو اخلـدمات املتص
بالكمبيوتر، كتيبات، منشورات مطبوعة، كتب، جمالت، دوريات، صحف، مطبوعات متعلقة بـاجهزة وبـرامج              
وخدمات الكمبيوتر، آلة لتقطيع االوراق لالستعمال يف املكاتب، ورق، مسـتلزمات املكاتـب، أصـناف مـن                 

، اطـر مكسـوة     ) أو االفالم  كالزجاج( القرطاسية، أدوات قرطاسية للمكاتب، صور فوتوغرافية على مواد شفافة        
بورق وحتمل اعالنات، ورق جتاري، استمارات ومناذج جتارية، ورق للطابعات، ورق الآلت النسخ، ورق ألغراض               
متعددة، ةرق لطابعات الاليزر، ورق مطلي لطابعات الاليزر، مناذج الواح مقطعة لطابعات الاليزر، ورق للطابعات               

واسعة للتصميم للطابعات النفائة، خمطوطات هندسـي، ورق        / ئة، أدوات كبرية  النفائة، ورق مطلي للطابعات النفا    
للربوفات الطباعية، أفالم شفافة، أفالم غري شفافة، مقابض صـغرية آلالت النسـخ،بطاقات الصـقة، قرطاسـية،         

/ لاليزرمغلفات، حافظات لالوراق، ورق للكمبيوتر، مناذج متصلة، ورق العداد اجلداول، لفافات ورق لطابعات ا             
تسـجيل النقـد، ورق     / لفافات ورق خاصة بااليزر والصمامات الثنائية املرسلة للضوء، لفافات ورق الآلت مجع           

خاص بنقاط البيع، ورق آلالت الدفع أو السحب امليكانيكي، ورق لالكشاك، ورق حراري ملاكنات الفاكس، ورق         
 .سندات اخلزينة

 

ريشنانترناشيونال بيزنس ماشيرت كوربو :باسم   
Internaional Business Machines 

Corporation 

In the Name of : 

كصناع وجتار: الذين يعملون    
 

 آرمونك، نيويورك، الواليات املتحدة اآلمريكية:وعنوانه
Armonk, New York, U.S.A. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 8  / 12 /2003 ٨/١٢/٢٠٠٣: يخ التار
 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

                            ١/٢٩٨٩٧٦٠:   هاتف- البرية٤٤٧٢ب .ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية
SABA & CO. IP- P.O.BOX 4472 Ramallah- Tel: 2989761 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨١

 TRADEMARK NO. :                           10282 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

خدمات ة حتديداً خدمات حتويل األموال، خدمات حتويل االعتمادات املالية إلكترونيا،           اخلدمات املالي 
تسديد الفواتري، خدمات دفع الشيكات، خدمات أوامر الدفع، خدمات بطاقات اإلئتمان، خدمات            
ماكينات الدفع األوتوماتيكية، خدمات البطاقات القيمة املدينة واملدخرة واإليـداع املباشـر مـن              

ادات إىل حسابات زبائن البنوك، خدمات وديعة دار املقاصة اآللية وخدمات الدفع والتسديد             االعتم
 .الفوري للمزاد العلين

 

.ويسترن يونيون هولدينغز إنك :باسم   
Western Union Holdings Inc. 

In the Name of : 

 

   كصناع وجتار: ونالذي يعمل
 

فيلليج، ساوث كويبيك ستريت، غرينوود ٦٢٠٠:وعنوانه
، الواليات املتحدة األمريكية٨٠١١١كولورادو   

6200 South Quebec Street 
Greenwood Village 

Colorado 80111, United States of 
America(USA) 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 8 / 12 /2003 ٨/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

UNITING PEOPLE WITH 
POSSIBILITIES 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية ٤٤٧٢ب . ص-سابا وشركاهم للملكية الفكرية 
SABA & CO. IP- P.O.BOX 4472 Ramallah - Tel: 2989761 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨٢

 TRADEMARK NO. :                           10283 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املستحضرات الصيدالنية والبيطرية، املستحضرات الصحية لألغراض الطبيـة، املـواد الغذائيـة            
 املواد الصحية املستخدمة للتضميد، املـواد       املخصصة لالستعمال الطيب، طعام األطفال، اللصوق،     

املستخدمة اليقاف األسنان، الشمع األسناين، مبيدات اجلراثيم، املستحضرات املستخدمة للقضـاء           
 .على الطفيليات، مبيدات الفطريات، مبيدات األعشاب الضارة

 

 : AstraZeneca AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 SE- 15185 Sodertalje, SWEDEN:وعنوانه
 السويد

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11  / 12 /2003 ١١/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 

LIFE INSPIRING IDEAS 
 
 
 

   : A dress For services  بليغ   عنوان الت

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨٣

 TRADEMARK NO. :                           10284 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

سنان األصطناعية،  األدوات واألجهزة اجلراحية،  الطبية، األسنانية والبيطرية، االوصال، العيون، األ         
 .املواد التجبريية، مواد اخلياطة اجلراحية

 

 : AstraZeneca AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 SE- 151 85 Sodertalje, SWEDEN:وعنوانه
  السويد

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of لعالمة ويدعي أنه ميلك هذه ا

  Filed : 11 /12/2003 ١١/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 
 
 

LIFE INSPIRING IDEAS 
 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 

                                        



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨٤

 TRADEMARK NO. :                           10285 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

اخلدمات العلمية والتكنولوجية واألحباث و الرسوم ذات الصلة، خـدمات البحـث والتحليـل              
 .الصناعي، خدمات تصميم وتطوير اجهزة وبرامج الكمبيوتر، اخلدمات القانونية

 

 : AstraZeneca AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 SE- 151 85 Sodertalje, SWEDEN:وعنوانه
  السويد

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /12/2003 ١١/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 
 

LIFE INSPIRING IDEAS 
 
 
 

   : A dress For services  ن التبليغ   عنوا

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨٥

 TRADEMARK NO. :                           10286 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  ( 44) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية بالصحة، اخلدمات اإلرشادية املتعلقة بالعنايـة            
 .بالصحة

 

 : AstraZeneca AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 

 SE- 151 85 Sodertalje, SWEDEN:وعنوانه
 السويد

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :11 /12 / 2003 ١١/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 
 

LIFE INSPIRING IDEAS 
 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨٦

 TRADEMARK NO. :                           10287 : جارية رقم العالمة الت

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٥املستحضرات الصيدلية، مجيعها مشمولة يف الصنف 
 

 : Novartis AG, A Swiss Company In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 

 ,Basel 4002:وعنوانه
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :11 /12 / 2003 ١١١/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 
 

ZOMETA 
 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-فؤاد ورجا شحاده، حمامون
A. F. & R. SHEHADAEH, LAW OFFICE, P. O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨٧

 TRADEMARK NO. :                           10288 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 43 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٤٣(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers  ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Merseyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :13 /12 / 2003 ١٣/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 
 

LIPTON 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Rania Ghosheh Al- Jaber, Adv. And Ramzi Baqlwh, Adv. – Law Offices 
Kharaz Center- 2 nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨٨

 TRADEMARK NO. :                           10289 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .ورق حمارم
 

 جهاد عبد الوهاب على بريك :باسم 
JEHAD ABD ALWAHAB ALL 

BRAIK 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers  ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

مي هشام  أو مكتب احملا- شارع مجال عبد الناصر-نابلس:وعنوانه
  عمارة وقف النمر- شارع الساقية-بريك

NABLUS- STREET JAMAL ABD 
ALNASER- HISHAM BRAIK ADVCATE/ 

STREET AL SAQEH  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of املنار : ويدعي أنه ميلك هذه العالمة

 Filed :14 /12 / 2003 ١٤/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  عمارة وقف النمر- شارع الساقية- أو مكتب احملامي هشام بريك- شارع مجال عبد الناصر-نابلس
NABLUS- STREET JAMAL ABD ALNASER- HISHAM BRAIK 

ADVCATE/ STREET AL SAQEH  



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٨٩

 TRADEMARK NO. :                           10290 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  (  5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

هرمونات للنمو البشري، اللقاحات، املستحضرات الصيدالنية لعالج األورام اخلبيثة، املضـادات           
 مبيدات احلشرات، مبيـدات األعشـاب الضـارة،        احليوية، مضادات اجلراثيم، مبيدات اجلرائيم،    

املستحضرات الصيدالنية للحيوانات، املضادات احليوية لعالج احلساسية، املستحضرات الصيدالنية         
املتعلقة باألعضاء التنفسية، األمحاض األمينية املستخدمة لألغراض الطبية، املستحضرات الصيدالنية          

لالغراض الطبية، عوامل مضادات االلتهابات، املستحضرات      إلحياء اخلالية، املستحضرات احليوية     
 .الصيدالنية لتنظيم جهاز املناعة

 

 : LG Life Sciences, Ltd. In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul ,20:وعنوانه
Korea 
 كوريا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :14/12/2003 ١٤/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 
 
 

VALTROPIN 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 الضفة الغربية البرية ، ٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٩٠

 TRADEMARK NO. :                           10291 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 6 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : ل من اج

األقفال املصنوعة من املعدن، األقفال امليكانيكية، األقفال اليت تعمل بواسطة بطاقة املفاتيح، املفاتيح،             
 .صناديق النقود و صناديق النقد اآلمنة، األجزاء واملعدات جلميع البضائع املذكورة

 

 : VingCard AS. In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 .Pb. 511, Hoyden, 1522 Moss, Norway:وعنوانه
 النرويج

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :14/12/2003 ١٤/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 
 
 

VINGCARD 
 
 
 

   : A dress For services   التبليغ   عنوان

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٩١

 TRADEMARK NO. :                           10292 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  (  9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

األجهزة الكهربائية وااللكترونية، ضوابط األنظمـة ووسـائل الوصـول، األقفـال الكهربائيـة              
 اليت تعمل بواسطة بطاقة املفاتيح، أجهـزة الـتحكم       وااللكترونية، األفقال الكهربائية وااللكترونية   

املؤسسات، القطع، املعدات،   / املنازل والشركات الدقيقة آللة القفل، انظمة وأجهزة األمن للفنادق،        
 .رزم برامج الكمبيوتر، بطاقات املفاتيح، واألجزاء جلميع البضائع املذكورة

 

 : VingCard AS In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 .Pb. 511, Hoyden, 1522 Moss, Norway:وعنوانه
 النرويج

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :14/12/2003 ١٤/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 
 
 

VINGCARD 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٩٢

 TRADEMARK NO. :                           10293 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهربائية والتصويرية والسينمائية والبصرية، واملستعملة          
و االنقاذ والتعليم، اجهزة تسـجيل أو نقـل أو          ) االشراف(طاء االشارات واملراقبة    يف الوزن والقياس وإع   

استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البيانات املغناطيسية، أقراص التسجيل، آالت البع األتوماتيكيـة              
هزة معاجلـة   واألجهزة اليت تعمل بوضع القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود واآلالت احلاسبة وأج            

 .، اجهزة اطفاء احلرائق)الكمبيوتر( البيانات واحلاسبات اآللية
 الشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة احلريق احملددة  :باسم 

National Fire Fighting Manufacturing Co. 
Ltd. 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / اجراًت/ الذي يعمل صانعا   
 

 جبل علي، ديب، االمارات العربية -١٧٠١٤: ب. ص:وعنوانه
 املتحدة

United Arab Emirates 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :17/12/2003 ١٧/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 



 
 

 ٢٠٠٦ مارس الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٩٣

 TRADEMARK NO. :                           10294 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                    ( 5) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .املستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات املتعلقة باملعدة واألمعاء
 

 : AstraZeneca AB In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 SE- 151 85 Sodertalje, SWEDEN:وعنوانه
 السويد

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :17/12/2003 ١٧/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 
 
 

OMBI 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦ مارس الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٩٤

 TRADEMARK NO. :                           10295 : مة التجارية رقم العال

 In Class :                                                  (  5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .املستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات املتعلقة باملعدة واألمعاء
 

 : AstraZeneca AB In the Name of  :باسم

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 SE- 151 85 Sodertalje, SWEDEN:وعنوانه
 السويد

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :17/12/2003 ١٧/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 
 

OMIVA 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦ مارس الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٩٥

 TRADEMARK NO. :                           10296 : ية رقم العالمة التجار

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٩(املواد الداخلة يف الصنف 
 

 شركة اليزر للصناعة والتجارة العامة املسامهة اخلصوصية :باسم 
) ٥٦٢٤١٩٤٦٥(احملدودة رقم   

Sharikat Laser General Trad industry –
(562419465)  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers  ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 : At اخلليل:وعنوانه
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18/ 12 /2003 ١٨/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services    : عنوان التبليغ

 ٣٧٣ب .  ص-: اخلليل- نور الدين أبو ميزر-احملامي
- Hebron. P.o.Box 373  Advocat Nour Abu-Maizer 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦ مارس الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٩٦

 TRADEMARK NO. :                           10297 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٩(املواد الداخلة يف الصنف مجيع 
 

شركة اليزر للصناعة والتجارة العامة املسامهة اخلصوصية  :باسم 
) ٥٦٢٤١٩٤٦٥(احملدودة رقم   

Sharikat Laser General Trad industry –
(562419465)  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستورداً/ تاجراً / صانعاالذي يعمل 
 

 : At اخلليل:وعنوانه
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18/ 12 /2003 ١٨/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٣٧٣ب .  ص-: اخلليل- نور الدين أبو ميزر-احملامي
- Hebron. P.o.Box 373  Advocat Nour Abu-Maizer 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦ مارس الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٩٧

 TRADEMARK NO. :                           10299 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : صنف يف ال

  : In Respect of : من اجل 

 .املستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات املتعلقة باملعدة واألمعاء
 

 : AstraZeneca AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 SE- 151 85 Sodertalje, SWEDEN:وعنوانه
  السويد

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /12/2003 ١١/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 
 

RESUVA 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦ مارس الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٩٨

 TRADEMARK NO. :                           10300 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .املستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات املتعلقة باملعدة واألمعاء
 

 : AstraZeneca AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 

 SE- 151 85 Sodertalje, SWEDEN:وعنوانه
 السويد

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :20 /12 / 2003 ٢٠/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 

VELOA 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦ مارس الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٩٩

 TRADEMARK NO. :                           10301 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .املستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات املتعلقة باملعدة واألمعاء
 

 : AstraZeneca AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 

 SE- 151 85 Sodertalje, SWEDEN:وعنوانه
 السويد

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :20 /12 / 2003 ٢٠/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 
 
 

YUVE 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 Al-

Birah/ The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦ مارس الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠٠

 TRADEMARK NO. :                           10302 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .شيبس
 

 عماد نادر أبو بكر :باسم 
IMAD NADER ABU BAKER 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers  ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

جنني) ٢٤٣(ب . ص:وعنوانه  
JENIN P-O. BOX (243) 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :20 /12 / 2003 ٢٠/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 تنكي ونكي
Tinky Winky 

 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 )٢٤٣(ب . جنني ص
JENIN P-O. BOX (243) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦ مارس الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠١

 TRADEMARK NO. :                           10303 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .األلبسة
 

 ابراهيم خليل حسني محدان :باسم 
IBRAHIM KHALIL HUSEIN HAMDAN 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers  ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

شارع امللك فيصل/ طولكرم:وعنوانه  
TOULKAREM 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of : ويدعي أنه ميلك هذه العالمة

 Filed :22 /12 / 2003 ٢٢/١٢/٢٠٠٣: اريخ الت
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 شركة املشرق للتأمني/ البرية/ رام اهللا
RAMALLAH/ ALBIREH 

ALMASHRAQ INSURACE CO. 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦ مارس الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠٢

 TRADEMARK NO. :                           10305 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مواد دعائية/ تصوير/ طباعة/ تصميم
 

 صالح الدين حممود منيب أبو مساحة :باسم 
Salah Addeen Mahmoud Muneeb Abu 

Samaha 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

سوق اخلضار/ املركز التجاري/ طولكرم:وعنوانه  
Tulkarm/ commercial Center 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :24/12/2003 ٢٤/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  غ   عنوان التبلي

 صالح الدين حممود أبو مساحة
 سوق اخلضار/ املركز التجاري/ طولكرم

٠٩-٠٥٩/٢٦٧٨٤١٩-٣٨٠٦٨٩ 
Tulkarm/ commercial Center 

09-2678419/059-380689 
 

                                            



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠٣

 TRADEMARK NO. :                           10306 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٠(مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Merseyside 
England 

Manufacturers & Merchants 
 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :27/12/2003 ٢٧/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠٤

 TRADEMARK NO. :                           10307 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 32 ) : نف يف الص

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٢(مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Merseyside 
England 

Manufacturers & Merchants 
 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :27/12/2003 ٢٧/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠٥

 TRADEMARK NO. :                           10308 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : ل من اج

 ).٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Johnson & Johnson In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 (New Jersey Corporation):وعنوانه
One Johnson & Johnson Plaza 
New Brunswick, New Jersey 

USA 
Manufacturers & Merchants 

 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :27/12/2003 ٢٧/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 
 
 

FIONTA 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠٦

 TRADEMARK NO. :                           10309 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                    ( 5) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Wyeth In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 (Delaware Corporation):وعنوانه
Five Giralda Farms 

Madison, New Jersey 07940-0874 
USA 

Manufacturers & Merchants 
 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :27/12/2003 ٢٧/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠٧

 TRADEMARK NO. :                           10310 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٥( مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Japan Tobacco Inc. In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ,Toranomon 1-2-2:وعنوانه
Minato-ku, 

Tokyo 
Japan 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :27/12/2003 ٢٧/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠٨

 TRADEMARK NO. :                           10311 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٤( مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Japan Tobacco Inc. In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ,Toranomon 1-2-2:وعنوانه
Minato-ku, 

Tokyo 
Japan 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :27/12/2003 ٢٧/١٢/٢٠٠٣:التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah                                                                              

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٠٩

 TRADEMARK NO. :                           10312 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٤( يف الصنف املذكورةاملواد مجيع 
 

 : Japan Tobacco Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ,Toranomon 1-2-2:وعنوانه
Minato- ku, 

Tokyo 
Japan 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 27/ 12 /2003 ٢٧/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :  ليغ عنوان التب

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah  

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١١٠

 TRADEMARK NO. :                           10313 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٤( يف الصنف املذكورةاملواد مجيع 
 

 : Japan Tobacco Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ,1Toranomon-2-2:وعنوانه
Minato- ku, 

Tokyo 
Japan 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 27/ 12 /2003 ٢٧/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١١١

 TRADEMARK NO. :                           10314 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٤( يف الصنف املذكورةاملواد مجيع 
 

 : Japan Tobacco Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ,Toranomon 1-2-2:وعنوانه
Minato- ku, 

Tokyo 
Japan 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ي أنه ميلك هذه العالمة ويدع

  Filed : 27/ 12 /2003 ٢٧/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah  

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١١٢

 TRADEMARK NO. :                           10315 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مشروبات مشبعة بثاين أكسيد الكربون
 

ان يب اتش ديبيس كوال أي دي  :باسم   
Pease Cola SDN BHD 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

، الطابق االول، جاالن ديوان سلطان سليمان ٤٥ -١رقم :وعنوانه
 كواال ٥٠٣٠٠ساتو اف جاالن توانكا عبد الرمحن، 
 المبور ماليزيا

No. 45-1, 1st floor, jalan dewan sultan 
sulajman satu off jalan tuanku 

abdulrahman, 50300 Kuala Lampur, 
Malaysia  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 12 /2003 ٢٩/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

   وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع-نادرمجيل قمصية 
  الضفة الغربية- بيت ساحور١٨٢ص ب 

Nader J. Qumsieh 
Trade Mark and Patent Agent 

P. O. Box 182 Beit Sahour- West Bank 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١١٣

 TRADEMARK NO. :                           10316 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .شاي
 

شركة مؤسسة قطان لالعمال احلرة املسامهة اخلصوصية  :باسم 
 احملدودة

KATTAN CORPORATION  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

  شارع القدس اخلليل- بيت حلم-)٥٢٨(ب . ص:وعنوانه
B P.O. BOX 528- BETHLEHEM- 
JERUSALEM HEBRON ROAD 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 30/ 12 /2003 ٣٠/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 )٥٢٨(ب .  ص-بيت حلم
P. O. BOX 528- BERHLEHEM 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١١٤

 TRADEMARK NO. :                           10317 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، العطور، والزيـوت   وحتديداً مستحضرات التجميل، الصابون    ٣مجيع البضائع املشمولة يف الصنف      
 .العطرية ومستحضرات العناية باجلسم واجلمال

 

 : Beiersdorf AG,  In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ,Unnastrasse 48:وعنوانه
D- 20253 Hamburg, 

Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 31/ 12 /2003 ٣١/١٢/٢٠٠٣: التاريخ 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١١٥

 TRADEMARK NO. :                           10318 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .برية
 

.شركة الطيبة لصنع البرية :باسم   
الطيبة/ والتجارة العامة املسامهة اخلصوصية احملدودة  

Taybeh Brewing Co. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

فلسطني/ م اهللارا/ الطيبة:وعنوانه  
Taybeh Rammalah Palestine 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 3/ 1 /2004 ٣/١/٢٠٠٤: التاريخ 

 
 

   : Address For services  :   عنوان التبليغ

 فلسطني/ رام اهللا/  الطيبة-شركة الطيبة لصنع البرية
 ٢٨٩٨٠٢٢:  فاكس-٢٨٩٩٢٩٣ -٢٨٩٨٨٦٨: التليفون

Taybeh Brewing Co. Taybeh Rammalah Palestine 
Tel: 2898868- 2899293- Fax: 2898022 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١١٦

 TRADEMARK NO. :                           10319 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 4 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ) ٤(الوقود ومجيع البضائع الداخلة يف الصنف 
 

 : In the Name of شركة احملروقات العادية العامة :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

طني  فلس-العيزرية  :وعنوانه  
BETHANY. PALESTINE 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 3/ 1 /2004 ٣/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services  :   عنوان التبليغ

  فلسطني- العيزرية-١٩٨٢٥ب. احملامي حسن اخلطيب ص
ADVOCATE HASSAN EL- KHATIB 

P.O.BOX 19825- BETHANY- PALESTINE 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١١٧

 TRADEMARK NO. :                           10320 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٤ والوالعات والكربيت، مجيعها مشمولة يف الصنف السجائر والتبغ ولوازم املدخنني
 

 ,.Dubek Ltd :باسم 
An Israeli Company 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,.Martin Gahal St 9:وعنوانه
Petah- Tikva 49512, 

Israel 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of  أنه ميلك هذه العالمة ويدعي

  Filed : 5/ 1 /2004 ٥/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 

GOLF 
 
 
 

   : Address For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
 A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١١٨

 TRADEMARK NO. :                           10321 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

  اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠١ : التاريخ
 
 
 

i-mode 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١١٩

 TRADEMARK NO. :                           10322 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠١: التاريخ 
 
 
 

i-mode 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 
 
 

 : NTT DoCoMo, Inc.In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٢٠

 TRADEMARK NO. :                           10323 :  رقم العالمة التجارية

 In Class :                                                 ( 28 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

i-mode 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 
 
 

 : NTT DoCoMo, Inc.In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٢١

 

 TRADEMARK NO. :                           10324 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 . الداخلة يف هذا الصنفاخلدماتكل 
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

i-mode 
 
 
 

   : Address For services  نوان التبليغ   ع

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٢٢

 

 TRADEMARK NO. :                           10324 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 . الداخلة يف هذا الصنفاخلدماتكل 
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ ي يعمل صانعا الذ  

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

i-mode 
 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٢٣

 TRADEMARK NO. :                           10326 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 37 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 . الداخلة يف هذا الصنفاخلدماتكل 
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

i-mode 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٢٤

 TRADEMARK NO. :                           10327 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 38 ) : ف يف الصن

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا 

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

i-mode 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ لة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتسأبو غزا
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٢٥

 TRADEMARK NO. :                           10328 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

i-mode 
 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٢٦

 TRADEMARK NO. :                           10329 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 40 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

i-mode 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ ة الفكرية يت ام يب اجنتسأبو غزالة للملكي
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٢٧

 TRADEMARK NO. :                           10330 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 . الداخلة يف هذا الصنفاخلدماتكل 
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

i-mode 
 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ م يب اجنتسأبو غزالة للملكية الفكرية يت ا
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٢٨

 TRADEMARK NO. :                           10331 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

i-mode 
 
 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٢٩

 TRADEMARK NO. :                           10332 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

 لغربية البرية ، الضفة ا٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٣٠

 TRADEMARK NO. :                           10333 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of عي أنه ميلك هذه العالمة ويد

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٣١

 TRADEMARK NO. :                           10334 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 28 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .الداخلة يف هذا الصنفكل اخلدمات 
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٣٢

 TRADEMARK NO. :                           10335 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of  :باسم
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٣٣

 TRADEMARK NO. :                           10336 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 

 
 

 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٣٤

 TRADEMARK NO. :                           10337 : رقم العالمة التجارية 

 In Class :                                                 ( 37 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٣٥

 TRADEMARK NO. :                           10338 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٣٦

 TRADEMARK NO. :                           10339 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers تورداً  مس/ تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ ة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتسأبو غزال
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٣٧

 TRADEMARK NO. :                           10340 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 40 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ اجنتسأبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب 
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٣٨

 TRADEMARK NO. :                           10341 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

 لضفة الغربية البرية ، ا٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٣٩

 TRADEMARK NO. :                           10342 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : ل من اج

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
 

 : NTT DoCoMo, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Nagata-cho 2-Chiyoda-ku, Tokyo ,1-11:وعنوانه
100-6150, Japan. 

 اليابان

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /1/2004 ١١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 

Al- / The West Bank 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٤٠

 TRADEMARK NO. :                           10343 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ال املالية، األعمال اخلاصة بالعملة، األعمال املتعلقة بالعقارات، أعمـال البنـوك، التجـارة              األعم
 .٣٦بالسلع، مجيعها مشمولة بالصنف 

.ع.م.شركة املؤسسة املصرفية الفلسطينية ش :باسم   In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ستورداً  م/ تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

  أبراج الوطنية، البرية، رام اهللا عمارة:وعنوانه
، رام اهللا٥٥٩. ب.ص  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 12 /1/2004 ١٢/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

 ، رام اهللا٧٤ب . ص- ورجا شحادة، حمامونعزيز وفؤاد
A. F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O.BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٤١

 TRADEMARK NO. :                           10345 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of  : من اجل

  و كرميات  مستحضرات احلمام غري الطبية، مستحضرات مواد التجميل واجلمال، كرميات التجميل         
سائلة، كرميات مرطبه وكرميات سائلة وجل، مواد مقشرة، الصابون املطهـرات، مستحضـرات             
حتتوي على الصابون أو املطهرات، مستحضـرات التبـيض مجيعهـا لالسـتعمال الشخصـي،               

 . ازالة الشعر، مشع الزالة الشعر احلالقة، مستحضراتستحضراتم

 Reckitt & Colman (Overseas) Limited :باسم 
 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 ,Dansom Lane, Hull:وعنوانه
HU8 7DS 
England 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ي أنه ميلك هذه العالمة ويدع

  Filed : 15 /1/2004 ١٥/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

VEET 
 
 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ  

 ، رام اهللا٧٤ب . ص-عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون
A. F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O.BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٤٢

 TRADEMARK NO. :                           10346 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ميات التجميل و كرميات    مستحضرات احلمام غري الطبية، مستحضرات مواد التجميل واجلمال، كر        
سائلة، كرميات مرطبه وكرميات سائلة وجل، مواد مقشرة، الصابون املطهـرات، مستحضـرات             
حتتوي على الصابون أو املطهرات، مستحضـرات التبـيض مجيعهـا لالسـتعمال الشخصـي،               

 .مستحضرات احلالقة، مستحضرات ازالة الشعر، مشع الزالة الشعر

 Reckitt & Colman (Overseas) Limited :باسم 
 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 ,Dansom Lane, Hull:وعنوانه
HU8 7DS 
England 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 15 /1/2004 ١٥/١/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ، رام اهللا٧٤ب . ص-عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون
A. F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O.BOX 74 RAMALLAH. 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٤٣

 TRADEMARK NO. :                           10347 : لعالمة التجارية رقم ا

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مستحضرات التبيض، مستحضرات التنظيف والتلميع والكشط والفرك، الصـابون واملطهـرات،           
العطور، الزيوت العطرية، مستحضرات التجميل، منظفـات االسـنان، سـوائل غسـل الفـم،               

 .رات لصحة األسنان، منتجات لتنظيف أطقم األسنان الصناعيةومستحض
 

 : Reckitt & Colman (Overseas) Limited In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Dansom Lane, Hull:وعنوانه
HU8 7DS 
England 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of أنه ميلك هذه العالمة ويدعي 

  Filed : 15/ 1 /2004 ١٥/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

STERADENT 
 
 
 

   : Address For services   :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٤٤

 TRADEMARK NO. :                           10348 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ك، الصـابون واملطهـرات،     مستحضرات التبيض، مستحضرات التنظيف والتلميع والكشط والفر      
العطور، الزيوت العطرية، مستحضرات التجميل، منظفـات االسـنان، سـوائل غسـل الفـم،               

 .ومستحضرات لصحة األسنان، منتجات لتنظيف أطقم األسنان الصناعية
 

 : Reckitt & Colman (Overseas) Limited In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Dansom Lane, Hull:وعنوانه
HU8 7DS 
England 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 15/ 1 /2004 ١٥/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
  

 

   : A ddress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٤٥

 TRADEMARK NO. :                           10349 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، اللصقات، مواد التضميد، مواد حشو االسنان، مشـع            
لتنظيف االسنان، مطهرات، موانع العفونة ومستحضرات طبية تستعمل لصحة الفم، مستحضرات           

ية، مواد لزجة تستعمل الطقم األسنان      لتطهري أطقم األسنان الصناعية، مثبتات أطقم األسنان الصناع       
 .الصناعية، سوائل طبية لغسل الفم

 

 : Reckitt & Colman (Overseas) Limited In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Dansom Lane, Hull:وعنوانه
HU8 7DS 
England 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 15/ 1 /2004 ١٥/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

STERADENT 
 
 
 

   : Address For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٤٦

 TRADEMARK NO. :                           10350 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، مواد التضميد، مواد حشو االسنان، مشـع        املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، اللصقات    
لتنظيف االسنان، مطهرات، موانع العفونة ومستحضرات طبية تستعمل لصحة الفم، مستحضرات           
لتطهري أطقم األسنان الصناعية، مثبتات أطقم األسنان الصناعية، مواد لزجة تستعمل الطقم األسنان             

 .الصناعية، سوائل طبية لغسل الفم
 

 : Reckitt & Colman (Overseas) Limited In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Dansom Lane, Hull:وعنوانه
HU8 7DS 
England 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 15/ 1 /2004 ١٥/١/٢٠٠٤: يخ التار
 
 

 
 
 

   : Address For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٤٧

 TRADEMARK NO. :                           10351 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، باليز اليت شريت، القمصـان      )للرجال(املالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، األطقم اخلاصة للمطر، لباس السباحة، القمصان          
والباليز العادية ذات األكمام الطويلة والقصرية، لباس البدن، الكرتات املمتصة للعرق، الستر الرياضية املقلسنة، اجلاكيتـات،           

 الطويلـة،   املعاطف، القفازات، البنطلونات القصرية، البنطلونات القصرية الرياضية، البنطلونات القصرية للمشي، البنطلونات          
 اليت ترتـدي فـوق   البنطلونات الطويلة للشواطئ، السراويل، البنطلونات الفضفاضة، البنطلونات اجليرت، األثواب الفضفاضة       

املالبس العادية، الفساتني، التنانري، السارنغ، ألبسة الترف، األلبسة الرياضية، البسة التزحلف واأللبسة الثلجية مبا فيها بدالت                
ونات التزحلف، جاكيتات التزحلف، البنطلونات الثلجية، السراويل الثلجية، اجلاكيتات الثلجية، ألبسة التزجل،            التزحلف، بنطل 

املرايل، البيجامات، األلبسة الليلية، العباءات، برنس احلمام، األلبسة التحتية، مالبس النساء التحتية، اجلوارب، البنطلونـات               
االت البنطلونات، القفازات النسوية، القفازات، الوشاحات، أوقية األذن، املناديل         الضيقة، اجلوارب، الصدريات، القشط، مح    

، القبعات، األقنعة، أغطية الرأس، القلنسوات، وأغطية الراس مع         الكبرية املزدانه بالرسوم، القبعات الصغرية، عصابات الرأس      
لصناديل الطوقية والسريية، البسة القدم الرياضـية       ظلة وأوقية من الشمس، الشباشب، اجلزمات، األحذية، أحذية الشاطئ، ا         

اخلاصة، األحذية الرياضية، اجلزم اخلاصة بالرياضة، اجلزم اخلاصة بالواح الثلج، جزم التزحلف، اجلزم اخلاصة للتزحلف، اجلزم                
 .اخلاصة بالواح الركمجة

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 Barrenjoey Road, Avalon, New South 681:وعنوانه
Wales 2107, Australia. 

 استراليا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 28 /1/2004 ٢٨/١/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al- Birah / The West Bank  

 QUIKSILVER :باسم 
INTERNATIONAL PTYLTD 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٤٨

 TRADEMARK NO. :                           10352 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، باليز اليت شريت، القمصـان      )للرجال(املالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، األطقم اخلاصة للمطر، لباس السباحة، القمصان          
الباليز العادية ذات األكمام الطويلة والقصرية، لباس البدن، الكرتات املمتصة للعرق، الستر الرياضية املقلسنة، اجلاكيتـات،           و

املعاطف، القفازات، البنطلونات القصرية، البنطلونات القصرية الرياضية، البنطلونات القصرية للمشي، البنطلونات الطويلـة،             
ئ، السراويل، البنطلونات الفضفاضة، البنطلونات اجليرت، األثواب الفضفاضة اليت ترتـدي فـوق        البنطلونات الطويلة للشواط  

املالبس العادية، الفساتني، التنانري، السارنغ، ألبسة الترف، األلبسة الرياضية، البسة التزحلف واأللبسة الثلجية مبا فيها بدالت                
طلونات الثلجية، السراويل الثلجية، اجلاكيتات الثلجية، ألبسة التزجل،        التزحلف، بنطلونات التزحلف، جاكيتات التزحلف، البن     

املرايل، البيجامات، األلبسة الليلية، العباءات، برنس احلمام، األلبسة التحتية، مالبس النساء التحتية، اجلوارب، البنطلونـات               
 القفازات، الوشاحات، أوقية األذن، املناديل      الضيقة، اجلوارب، الصدريات، القشط، محاالت البنطلونات، القفازات النسوية،       

الكبرية املزدانه بالرسوم، القبعات الصغرية، عصابات الرأس، القبعات، األقنعة، أغطية الرأس، القلنسوات، وأغطية الراس مع               
دم الرياضـية   ظلة وأوقية من الشمس، الشباشب، اجلزمات، األحذية، أحذية الشاطئ، الصناديل الطوقية والسريية، البسة الق             

اخلاصة، األحذية الرياضية، اجلزم اخلاصة بالرياضة، اجلزم اخلاصة بالواح الثلج، جزم التزحلف، اجلزم اخلاصة للتزحلف، اجلزم                
 .اخلاصة بالواح الركمجة

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ ذي يعمل صانعا ال  

 Barrenjoey Road, Avalon, New South 681:وعنوانه
Wales 2107, Australia. 

 .استراليا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 17 /1/2004 ١٧/١/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al- Birah / The West Bank  

 QUIKSILVER :باسم 
INTERNATIONAL PTYLTD 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٤٩

 TRADEMARK NO. :                           10353 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، باليز اليت شريت، القمصـان      )للرجال(املالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، األطقم اخلاصة للمطر، لباس السباحة، القمصان          
 والقصرية، لباس البدن، الكرتات املمتصة للعرق، الستر الرياضية املقلسنة، اجلاكيتـات،       والباليز العادية ذات األكمام الطويلة    

املعاطف، القفازات، البنطلونات القصرية، البنطلونات القصرية الرياضية، البنطلونات القصرية للمشي، البنطلونات الطويلـة،             
لبنطلونات اجليرت، األثواب الفضفاضة اليت ترتـدي فـوق    البنطلونات الطويلة للشواطئ، السراويل، البنطلونات الفضفاضة، ا      

املالبس العادية، الفساتني، التنانري، السارنغ، ألبسة الترف، األلبسة الرياضية، البسة التزحلف واأللبسة الثلجية مبا فيها بدالت                
جلاكيتات الثلجية، ألبسة التزجل،    التزحلف، بنطلونات التزحلف، جاكيتات التزحلف، البنطلونات الثلجية، السراويل الثلجية، ا         

املرايل، البيجامات، األلبسة الليلية، العباءات، برنس احلمام، األلبسة التحتية، مالبس النساء التحتية، اجلوارب، البنطلونـات               
ملناديل الضيقة، اجلوارب، الصدريات، القشط، محاالت البنطلونات، القفازات النسوية، القفازات، الوشاحات، أوقية األذن، ا            

الكبرية املزدانه بالرسوم، القبعات الصغرية، عصابات الرأس، القبعات، األقنعة، أغطية الرأس، القلنسوات، وأغطية الراس مع               
ظلة وأوقية من الشمس، الشباشب، اجلزمات، األحذية، أحذية الشاطئ، الصناديل الطوقية والسريية، البسة القدم الرياضـية                

ة، اجلزم اخلاصة بالرياضة، اجلزم اخلاصة بالواح الثلج، جزم التزحلف، اجلزم اخلاصة للتزحلف، اجلزم              اخلاصة، األحذية الرياضي  
 .اخلاصة بالواح الركمجة

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Barrenjoey Road, Avalon, New South 681:وعنوانه
Wales 2107, Australia. 

 .استراليا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 17 /1/2004 ١٧/١/٢٠٠٤: التاريخ 

ROXY 
   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al- Birah / The West Bank  

 QUIKSILVER :باسم 
INTERNATIONAL PTYLTD 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٥٠

 TRADEMARK NO. :                           10354 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .الرز

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers  ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 

رام اهللا شعبة بري عبوين/ عارورة:وعنوانه  
)٠٢٢٨٠٩٠٤٦( تليفون رقم عارورة وسط البلد شارع املسجد  

ARORA- RAMALLAH-PP. O. BOX OBWIN 
ARORA- MOSQUE STREET. TEL: 02- 

2809046 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 17 /1/2004 ١٧/١/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  عارورة وسط البلد شارع املسجد تليفون رقم -رام اهللا شعبة بري عبوين/ عارورة
)٠٢٢٨٠٩٠٤٦(  

ARORA- RAMALLAH-PP. O. BOX OBWIN ARORA- MOSQUE 
STREET. TEL: 02- 2809046 

 شركة اخلليفة للتجارة العامة واالستثمار :باسم 
KHALIFE COMPANY FOR 

GENERAL- TRADING & 
INVESTMENT 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٥١

 TRADEMARK NO. :                           10355 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 11 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).١١(مجيع البضائع الداخلة يف الصنف 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 : At  اخلليل:وعنوانه
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18 /1/2004 ١٨/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services  وان التبليغ   عن

 
 ٣٧٣ب . ص-: اخلليل- نور الدين أبو ميزر-احملامي

Advocat Nour Abu-Maizar- Hebron .P.O.Box 373 
 
 

صدقي جعربي هوية رقم فرحيه  غسان  :باسم 
)٩١٤٠٨٢٩٦١(  

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٥٢

 TRADEMARK NO. :                           10356 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 خدمات االتصاالت

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

رفيديا/ نابلس   :وعنوانه  
Nablus- Rafidia 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 19 /1/2004 ١٩/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ٧٥ب .  ص- نابلس-مكتب احملامي هيثم الزعيب
H. AL- Zuabi Law Office- P. O. Box (75) Nablus 

 
 
 
 

شركة االتصاالت الفلسطينية املسامهة العامة  :باسم 
 احملدودة

Palestine Telecommunications 
Company Plc. 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٥٣

 TRADEMARK NO. :                           10357 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 تصاالتخدمات اال

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

رفيديا/ نابلس   :وعنوانه  
Nablus- Rafidia 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 19 /1/2004 ١٩/١/٢٠٠٤: التاريخ 

 
   : Address For services  عنوان التبليغ  

 ٧٥ب .  ص- نابلس-مكتب احملامي هيثم الزعيب
H. AL- Zuabi Law Office- P. O. Box (75) Nablus 

 

شركة االتصاالت الفلسطينية املسامهة العامة  :باسم 
 احملدودة

Palestine Telecommunications 
Company Plc. 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٥٤

 TRADEMARK NO. :                           10358 : لتجارية رقم العالمة ا

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ـ            رات القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، االرز، التايبو، الساغو، مماثات القهوة، الدقيق، املستحض
املصنوعة من احلبوب، اخلبز، البسكوت، الكعك، احللوى، العسل، الدبس، اخلمـرية، مسـحوق             

 .اخلبز، امللح، اخلردل، الفلفل، اخلل، الصلصل، البهارات، التوابل

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 
  اململكة العربية السعودية٢١٤٢١، جدة ٦٩٠ب . ص:وعنوانه

JEDDEH PETROMIN ROAD, CO 
PROPERTIES, P. O. BOX 690, CODE 

21421 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 20 /1/2004 ٢٠/١/٢٠٠٤: التاريخ 

 
   : Address For services  عنوان التبليغ  

 - بيت ساحور١٨٢ صب - وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع-نادر مجيل قمصية
 الضفة الغربية

Nader J. Qumsieh- Trade Mark and Patent Agent- P. O. Box 182 Beit 
Sahour- West Bank 

 شركة حلواين إخوان :باسم 
Halwani Brothers Co. 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٥٥

 TRADEMARK NO. :                          10359 : قم العالمة التجارية ر

 In Class :                                                 ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٢٥(مجيع البضائع املشمولة بالصنف 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 : At  زواتا-نابلس:وعنوانه
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 20 /1/2004 ٢٠/١/٢٠٠٤: اريخ الت

 
 

   : Address For services  عنوان التبليغ  

 ٦٣٨/ ب.  ص- مكتب احملامي حسن دراوشة- شارع سفيان- عمارة الشنتري-نابلس
 ٠٩٢٣٨١٦٨١ ت 

 
 

شركة اكسيالنس للمقاوالت والتعهدات  :باسم 
دية العامةوالتجارة العامة العا  

Palestine Telecommunications 
Company Plc. 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٥٦

 TRADEMARK NO. :                      10360 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 36) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

اخلدمات البنكية، اخلدمات املصرفية، اخلدمات االعتمادية، خدمات بطاقات االعتمـاد، خـدمات            
الشيكات السياحية، خدمات األوراق االعتمادية، اخلدمات االسـتثمارية، خـدمات البورصـة،            

 .تأمنيخدمات ال
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 ,SABABCI CENTER 4 LEVENT:وعنوانه
ISTANBUL, TURKEY. 

 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 21 /1/2004 ٢١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

AK 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 Al- / 

The West Bank 
 
 
 
 
 

 : AKBANK TURK A. S. In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٥٧

 TRADEMARK NO. :                           10361 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

بطاقات االعتمـاد، خـدمات     اخلدمات البنكية، اخلدمات املصرفية، اخلدمات االعتمادية، خدمات        
الشيكات السياحية، خدمات األوراق االعتمادية، اخلدمات االسـتثمارية، خـدمات البورصـة،            

 .خدمات التأمني
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 ,SABABCI CENTER 4 LEVENT:وعنوانه
ISTANBUL, TURKEY. 

 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 21 /1/2004 ٢١/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

AKBANK 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ اجنتسأبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب 
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 Al- / 

The West Bank  
 
 
 
 

 : AKBANK TURK A. S.In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٥٨

 TRADEMARK NO. :                          10362 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )الشاي(املواد الواردة يف الصنف 
 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

فاح بالقرب من جامع االنصار شارع واد الت-اخلليل:وعنوانه  At : 
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 22 /1/2004 ٢٢/١/٢٠٠٤: التاريخ 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ليد مدير الشركة عادل - شركة التوريدات- شارع واد التفاح بالقرب من جامع االنصار-اخلليل
 .حممد عبده اهليموين

 
  

 
 
 

 : In the Name of   والتموينتجارةلشركة التوريدات ل :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٥٩

 TRADEMARK NO. :                           10363 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )القهوة(املواد الواردة يف الصنف 
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 : At  شارع واد التفاح بالقرب من جامع االنصار-اخلليل:وعنوانه
 

  Who claims to be the proprietor there of  العالمة ويدعي أنه ميلك هذه

  Filed : 22 /1/2004 ٢٢/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ليد مدير الشركة عادل - شركة التوريدات- شارع واد التفاح بالقرب من جامع االنصار-اخلليل
 .حممد عبده اهليموين

 

 : In the Name of   والتموينتجارةلشركة التوريدات ل :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٦٠

 TRADEMARK NO. :                          10364 : ة التجارية رقم العالم

 In Class :                                                ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 من أجل ترفيه وألعاب األطفال

 

 مستورداً  / تاجراً/  صانعا  يف جمال تطوير وإدارة، وتشغيل مراكز تسوق عصريةالذي يعمل 
Trading as developer, owner and operator of modern shopping center 

 البرية، فلسطني، ،٤١٨٥: ب.مركز بالزا للتسوق، شارع الورود، حي البالوع، ص:وعنوانه
+٩٧٠-٢-٢٤٠-٨٥٨١هاتف -، البرية٤١٨٥: ب.ص  

+٩٧٠-٢-٢٤٠-٨٥٨٢: فاكس   
 com.@arabmarketscoinf :بريد الكتروين

Plaza Shopping Center, Al-Worrod St., Al- Balou', P 
O BOX 4185 Al-Bireh, Palestine,  

 Tel:+970-2-240-8581- Fax: +970-2-240-8582  
Email: info@arabmarketsco.com  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 24 /1/2004 ٢٤/١/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

هاتف -، البرية٤١٨٥: ب.، البرية، فلسطني، ص٤١٨٥: ب.مركز بالزا للتسوق، شارع الورود، حي البالوع، ص
٩٧٠-٢-٢٤٠-٨٥٨١+  

 com.@arabmarketscoinf: بريد الكتروين+  ٩٧٠-٢-٢٤٠-٨٥٨٢: فاكس
Plaza Shopping Center, Al-Worrod St., Al- Balou', P O BOX 4185 Al-Bireh, Palestine,  

 :  Email-8582-240-2-+970:  Fax-8581-240-2-+970:lTecom.info@arabmarketsco 

م .ع.الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق م :باسم   In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٦١

 TRADEMARK NO. :                          10365 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Wyeth In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 Five Giralda (Delaware Corporation):وعنوانه
Farms Madison, New Jersey 07940-0874 

USA Manufacturers & Merchants 
 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :26/1/2004 ٢٦/١/٢٠٠٤:التاريخ 
 
 

TYGAICL 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 

 

 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٦٢

 TRADEMARK NO. :                           10366 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Wyeth In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 Five Giralda (Delaware Corporation):وعنوانه
Farms Madison, New Jersey 07940-0874 

USA Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :26/1/2004 ٢٦/١/٢٠٠٤:التاريخ 
 
 

ZATYICL 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 

 

 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٦٣

 TRADEMARK NO. :                           10367 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                    ( 5) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Wyeth In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 Five Giralda (Delaware Corporation):وعنوانه
Farms Madison, New Jersey 07940-0874 

USA Manufacturers & Merchants 
 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :26/1/2004 ٢٦/١/٢٠٠٤:التاريخ 
 
 
 

TYGAZIL 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 

 
 
 
 

  



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٦٤

 TRADEMARK NO. :                           10368 : عالمة التجارية رقم ال

 In Class :                                                    ( 5) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Wyeth In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 Five Giralda (Delaware Corporation):وعنوانه
Farms Madison, New Jersey 07940-0874 

USA Manufacturers & Merchants 
 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :26/1/2004 ٢٦/١/٢٠٠٤:التاريخ 
 
 
 

TYZEL 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٦٥

 TRADEMARK NO. :                           10369 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Wyeth In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 Five Giralda (Delaware Corporation):وعنوانه
Farms Madison, New Jersey 07940-0874 

USA Manufacturers & Merchants 
 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :26/1/2004 ٢٦/١/٢٠٠٤:التاريخ 
 
 
 
 

LIBREL 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

  
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٦٦

 TRADEMARK NO. :                           10370 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                    ( 5) : لصنف يف ا

  : In Respect of : من اجل 

 ).٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 : Wyeth In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 Five Giralda (Delaware Corporation):نهوعنوا
Farms Madison, New Jersey 07940-0874 

USA Manufacturers & Merchants 
 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :26/1/2004 ٢٦/١/٢٠٠٤:التاريخ 
 
 
 

LIBRELE 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Ranina Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. 
Ramallah 

  
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٦٧

 TRADEMARK NO. :                          10372 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل املناديل الورقيـة والشـاش الـورقي وورق التواليـت                
 والبشاكري وحفاطات االطفال والفوط الصحية النسائية

 

ملنطقة  ا- شارع احلسبة-شركة مصانع الشرق العربية للفوط الصحية :باسم 
 خلف مكتب عسكر لفرع -٢٧٩: ب. ص-الصناعية الشرقية

 البنك العريب
٠٩ ٢٣١١٠٧٠: فاكس-٠٩٢٣١١٠٧١: تليفون  

  فلسطني-نابلس
Arab Eastern Co. For Diaper 

Manufacturing- East Industrial Area- P.O. 
Box:279- Nablus- Palestine/ Tel: 09-

2311071; Fax: 09-2311070 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 : At :وعنوانه
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :28/1/2004 ٢٨/١/٢٠٠٤:التاريخ 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٦٨

 TRADEMARK NO. :                           10373 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  ( 16) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ق التواليـت   منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل املناديل الورقيـة والشـاش الـورقي وور             
 والبشاكري وحفاطات االطفال والفوط الصحية النسائية

 

 املنطقة - شارع احلسبة-شركة مصانع الشرق العربية للفوط الصحية :باسم 
 خلف مكتب عسكر لفرع -٢٧٩: ب. ص-الصناعية الشرقية

 البنك العريب
٠٩ ٢٣١١٠٧٠: فاكس-٠٩٢٣١١٠٧١: تليفون  

  فلسطني-نابلس
Arab Eastern Co. For Diaper 

Manufacturing- East Industrial Area- P.O. 
Box:279- Nablus- Palestine/ Tel: 09-

2311071; Fax: 09-2311070 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 : At :وعنوانه
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :28/1/2004 ٢٨/١/٢٠٠٤:التاريخ 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٦٩

 TRADEMARK NO. :                           10374 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  ( 16) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل املناديل الورقيـة والشـاش الـورقي وورق التواليـت                
 والبشاكري وحفاطات االطفال والفوط الصحية النسائية

 

 املنطقة - شارع احلسبة-شركة مصانع الشرق العربية للفوط الصحية :باسم 
 خلف مكتب عسكر لفرع -٢٧٩: ب. ص- الشرقيةالصناعية

 البنك العريب
٠٩ ٢٣١١٠٧٠: فاكس-٠٩٢٣١١٠٧١: تليفون  

  فلسطني-نابلس
Arab Eastern Co. For Diaper 

Manufacturing- East Industrial Area- P.O. 
Box:279- Nablus- Palestine/ Tel: 09-

2311071; Fax: 09-2311070 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 : At :وعنوانه
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :28/1/2004 ٢٨/١/٢٠٠٤:التاريخ 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٧٠

 TRADEMARK NO. :                           10375 : جارية رقم العالمة الت

 In Class :                                                  ( 30) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .احللويات والشوكوالته ومنتجات الشوكوالته والفطائر احللوة
 

 : August Storck KG In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ,Waldstrasse 27:وعنوانه
D- 13403 Berlin, 

Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 1 /2004 ٢٩/١/٢٠٠٤: التاريخ 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٧١

 TRADEMARK NO. :                           10376 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مشروبات للحمية، شراب حيتوي على فيتامينات، مشروبات تستعمل للتقوية واستعادة الصـحة،            
 .٥االطعمة واملشروبات املشمولة يف الصنف 

 

 : Schweppes International Limited, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ,Berkeley Square, London, W1X 6HT 25:وعنوانه
England 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 1 /2004 ٢٩/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

ARGINEA 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٧٢

 TRADEMARK NO. :                          10378 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 32 ) :  الصنف يف

  : In Respect of : من اجل 

مشروبات غري كحولية ومستحضرات لصنع مثل هذه املشـروبات، امليـاة املعدنيـة والغازيـة،               
نكهـات  مشروبات غازية، مشروبات غري كحولية تزود بالطاقة، عصري الفواكـة، مشـروبات ب            

 .الفواكة، الشراب احمللى، مستحضرات لصنع مجيع ما ذكر
 

 : Schweppes International Limited, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ,Berkeley Square, London, W1X 6HT 25:وعنوانه
England  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 1 /2004 ٢٩/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 

ARGINES 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٧٣

 TRADEMARK NO. :                           10378 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .حملالةالنبيذ واملشروبات الروحية واملسكرات املعطرة وا
 

 : Schweppes International Limited, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ,Berkeley Square, London, W1X 6HT 25:وعنوانه
England  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 1 /2004 ٢٩/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

ARGINES 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٧٤

 TRADEMARK NO. :                           10379 : رقم العالمة التجارية 

 In Class :                                                   ( 7 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع الداخلة يف الصنف
 

م.خ.م. الشركة األوروبية الفلسطينية للخدمات العالمية  :باسم   
European Palestine International services. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

. البيرة- شارع االرسال-عمارة كنعان:وعنوانه  
Kan'an Bldg- Al Irsal str Al Bireh. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة

  Filed : 29/ 1 /2004 ٢٩/١/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٢٩٥٠٨٣٧:  تلفاكس-٢٩٥٠٨٨٧: تليفون.  البرية- شارع اإلرسال-عمارة كنعان
Kan'an Bldg- Al Irsal str Al Bireh. Tel- 2950887- Telfax: 2950837 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٧٥

 TRADEMARK NO. :                           10380 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع الداخلة يف الصنف
 

م.خ.م. لعالميةالشركة األوروبية الفلسطينية للخدمات ا :باسم   
European Palestine International services. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

. البيرة- شارع االرسال-عمارة كنعان:وعنوانه  
Kan'an Bldg- Al Irsal str Al Bireh. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of لك هذه العالمة ويدعي أنه مي

  Filed : 7/ 2 /2004 ٧/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٢٩٥٠٨٣٧:  تلفاكس-٢٩٥٠٨٨٧: تليفون.  البرية- شارع اإلرسال-عمارة كنعان
Kan'an Bldg- Al Irsal str Al Bireh. Tel- 2950887- Telfax: 2950837 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٧٦

 TRADEMARK NO. :                           10381 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 7 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع الداخلة يف الصنف
 

م.خ.م. لشركة األوروبية الفلسطينية للخدمات العالميةا :باسم   
European Palestine International services. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

. البيرة- شارع االرسال-عمارة كنعان :وعنوانه  
Kan'an Bldg- Al Irsal str Al Bireh. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 7/ 2 /2004 ٧/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٢٩٥٠٨٣٧:  تلفاكس-٢٩٥٠٨٨٧: تليفون.  البرية- شارع اإلرسال-عمارة كنعان
Kan'an Bldg- Al Irsal str Al Bireh. Tel- 2950887- Telfax: 2950837 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٧٧

 TRADEMARK NO. :                           10382 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املالية، األعمال اخلاصة بالعملة، األعمال املتعلقة بالعقارات، أعمـال البنـوك، التجـارة             األعمال  
 .٣٦بالسلع، مجيعها مشمولة بالصنف 

 

.م.خ.شركة صندوق التنمية الفلسطيني م :باسم   In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers   مستورداً/ تاجراً/ الذي يعمل صانعا 
 

 عمارة أبراج الوطنية، البيرة، رام اهللا:وعنوانه
، رام اهللا٥٩٩. ب.ص  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 7/ 2 /2004 ٧/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-ه، حمامونعزيز وفؤاد ورجا شحاد
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٧٨

 TRADEMARK NO. :                           10383 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 12 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .املركبات، األجهزة اخلاصة بالسفر عن طريق الرب، اجلو أو البحر
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 .Via Nizza 250, 10126 Torino, Italy:وعنوانه
 ايطاليا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of  أنه ميلك هذه العالمة ويدعي

  Filed : 9 /2/2004 ٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

FIAT IDEA 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 Al- / 

The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : FIAT S.p.A.In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٧٩

 TRADEMARK NO. :                           10384 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .ارة أعمالمكتبية وإدأعمال 
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers  ًالذي يعمل صانعا / تاجراً/ مستوردا 
 

 ارحيا:وعنوانه
Jericho 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ة ويدعي أنه ميلك هذه العالم

  Filed : 9 /2/2004 ٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  شركة تل السلطان- الطابق الثامن-عمارة االسراء/ رام اهللا
AL- ISRAA BUILDING FLOOR 8TH 

 

شركة تل السلطان لالستثمار :باسم 
TAL AL- SULTAN COMPANY 

FOR INVESTMENT 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٨٠

 TRADEMARK NO. :                           10385 : العالمة التجارية رقم  

 In Class :                                                  ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مستحضرات صيدالنية ملعاجلة األمراض واالضطرابات القلبية الوعائية، األمراض واالضـطرابات          
 املناعية، األمراض واالضطرابات املتعلقة بنشأة األوعية والعروق،        الورمية، األمراض واالضطرابات  

 األمراض واالضطرابات املتعلقة بالعني، األمراض واالضطرابات االلتهابية

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 -٤٩٩٠ دي إن إيه، ويه ساوث سان فرانسيسكو، سي إية ١:وعنوانه
، الواليات املتحدة االمريكية٩٤٠٨٠  

1 DNA WAY SOUTH SAN FRANCISCO 
CA 94080- 4990 U.S.A 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 10 /2/2004 ١٠/٢/٢٠٠٤: التاريخ 

    

ALTUSAN 
 

   : Address For services  عنوان التبليغ  

 - بيت ساحور١٨٢ صب - وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع-نادر مجيل قمصية
 الضفة الغربية

Nader J. Qumsieh- Trade Mark and Patent Agent- P. O. Box 182 Beit 
Sahour- West Bank 

 
 
 

 جينينتيك، إنك :باسم 
GENENTECH, INC 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٨١

 TRADEMARK NO. :                           10386 : مة التجارية رقم العال

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ابات مستحضرات صيدالنية ملعاجلة األمراض واالضطرابات القلبية الوعائية، األمراض واالضـطر         
الورمية، األمراض واالضطرابات املناعية، األمراض واالضطرابات املتعلقة بنشأة األوعية والعروق،          

 األمراض واالضطرابات املتعلقة بالعني، األمراض واالضطرابات االلتهابية
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 -٤٩٩٠ دي إن إيه، ويه ساوث سان فرانسيسكو، سي إية ١:وعنوانه
، الواليات املتحدة االمريكية٩٤٠٨٠  

1 DNA WAY SOUTH SAN FRANCISCO 
CA 94080- 4990 U.S.A 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 10 /2/2004 ١٠/٢/٢٠٠٤: التاريخ 

    
 

ALTUZAN 
 

 

   : Address For services  عنوان التبليغ  

 - بيت ساحور١٨٢ صب - وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع-نادر مجيل قمصية
 الضفة الغربية

Nader J. Qumsieh- Trade Mark and Patent Agent- P. O. Box 182 Beit 
Sahour- West Bank 

 
 

 جينينتيك، إنك :باسم 
GENENTECH, INC 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٨٢

 TRADEMARK NO. :                           10387 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٥منتجات صيدلية مضادة للسكري، مشمولة يف الصنف 
 

 : BIOFARMA, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,rue Garnier, 92200 Neuilly- sur-Seine ,22:وعنوانه
France 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 10/ 2 /2004 ١٠/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

DIAPROTEC 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٨٣

 TRADEMARK NO. :                           10388 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

قهوة، شاي، الكاكو، املشروبات املعتمدة على القهوة، املشروبات املعتمدة علـى الكاكـاو، املشـروبات املعتمـدة علـى                   
البيتزا، الباستا ). احللوة أو اململحة  (ة، سكر، أرز مدخن، تابيوكا وطحني، الكعك احملشو باملرىب أو الفاكهه والفطائر             الشوكوالت

املأكوالت اليت تشمل   .  من احلبوب، املأكوالت اجلاهزة من صنف الباستا       اخلالية ذات النكهة أو احملشوة، املأكوالت املصنوعة      
، الويفر، الوافلز، الكعك، املعجنات ومجيع هذه املنتجات اخلالية،         )احللو أو ذو النكهة   (ويت  اخلبز، الرصك، البسك  . املعجنات

مجيـع املنتجـات املتعلقـة      . املقبالت احللوة أو املاحلة اليت تتضمن اخلبز، البسكويت أو املعجنـات          . احملشوة أو ذات النكهة   
املثلجـات  (لالستعماالملصنوعة من اللنب أو البوظة، املاء املـثلج       املثلجات الصاحلة لالستعمال، املثلجات الصاحلة      . باحللويات

، املاء املثلج ذو النكهة، العسل، امللـح، اخلـردل، اخلـل،            )املثلجات الصاحلة لالستعمال  (، اللنب املثلج    )الصاحلة لالستعمال 
 .، الصلصة احللوة، صلصة الباستا، البهارات)التوابل(الصلصة 

 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 De Beukelaer-Pareinlaan 1, B-2200:وعنوانه
Herentals, Belgium. 

 بلجيكا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /2/2004 ١١/٢/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property Birah TMP Agents/PO Box 3800 Al- / 

The West Bank 

 : GENERAL BISCUITS BELGIE In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٨٤

 TRADEMARK NO. :                           10389 :  التجارية رقم العالمة

 In Class :                                                 ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .خدمات التأمني، خدمات الشؤون املالية، خدمات الشؤون النقدية، خدمات الشؤون العقارية
 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون

 ساوث كويبك ستريت، غرينوود فيليج، كولورادو ٦٢٠٠:وعنوانه
، الواليات املتحدة األمريكية٨٠١١١  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 14 /2/2004 ١٤/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 WESTERN
UNION 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.BOX 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ويسترين يونيون هولدينغز إنك :باسم   
Western Union Holdings Inc 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٨٥

 TRADEMARK NO. :                           10390 : التجارية رقم العالمة 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .األرز
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 : At  شارع املسكوبية-اخلليل:وعنوانه
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18 /2/2004 ١٨/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 
 

   : Address For services  تبليغ   عنوان ال

 ٠٢-٢٢٢٩١٢٣:  تليفون٥٨٢: ب. ص- شارع املسكوبية-اخلليل
 
 
 

شركة حمالت أبو زينة للمواد الغذائية :باسم 
Abu Zaineh Food Stuff 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٨٦

 TRADEMARK NO. :                           10391 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مستحضرات للقضاء على احلشرات الطفيلية، مبيدات الفطريات ومبيدات االعشـاب الضـارة            
 .ومبيدات احلشرات ومبيدات الذباب أو اجلرذان أو الطحالب

 

 : Syngenta Participations AG, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ صانعا الذي يعمل   
 

 ,Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel:وعنوانه
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18/ 2 /2004 ١٨/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

AGRIMEC 
 اجراميك

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 

  



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٨٧

 TRADEMARK NO. :                           10392 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٣٠(مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
 

 : In the Name of شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعالن :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

رام اهللا/ بثينة دقماق و أحمد الصيادمكتب المحاميان:وعنوانه  
٩٩٨٠٥٤٧ فاكس ٦٧١٠٠ القدس منطقة رقم ٣٨٠٠٢ص ب   

Ahmmad Syyad & and Buthina Duqmaq- 
Ramallah PO Box 38002/ JERUSALEM/ 

ZIP- CODE 67100 Fax: 9980547 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 22/ 2 /2004 ٢٢/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 الشعالن
AL- SHALAN 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٦٧١٠٠ القدس منطقة رقم ٣٨٠٠٢ص ب  -رام اهللا/ مكتب المحاميان أحمد الصياد وبثينة دقماق
٩٩٨٠٥٤٧فاكس   

Ahmmad Syyad & and Buthina Duqmaq- Ramallah PO Box 38002/ 
JERUSALEM/ ZIP- CODE 67100 Fax: 9980547 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٨٨

 TRADEMARK NO. :                           10393 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٣٠( الصنف مجيع البضائع املشمولة يف
 

 : In the Name of شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعالن :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

رام اهللا/ مكتب المحاميان أحمد الصياد وبثينة دقماق:وعنوانه  
٩٩٨٠٥٤٧كس  فا٦٧١٠٠ القدس منطقة رقم ٣٨٠٠٢ص ب   

Ahmmad Syyad & and Buthina Duqmaq- 
Ramallah PO Box 38002/ JERUSALEM/ 

ZIP- CODE 67100 Fax: 9980547 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 22/ 2 /2004 ٢٢/٢/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٦٧١٠٠ القدس منطقة رقم ٣٨٠٠٢ص ب  -رام اهللا/ مكتب المحاميان أحمد الصياد وبثينة دقماق
٩٩٨٠٥٤٧فاكس   

Ahmmad Syyad & and Buthina Duqmaq- Ramallah PO Box 38002/ 
JERUSALEM/ ZIP- CODE 67100 Fax: 9980547  

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٨٩

 TRADEMARK NO. :                           10394 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .سلطات بطاطا وباذجنان وملفوف وتزكية ومحص بطحينة وشطة تونسية
 

 أحمد مصطفى عبد اهللا فرح :باسم 
Ahmed Mustafa Abdallah Farah. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 الشارع الرئيسي مصنع سلطات - شوفة-طولكرم:وعنوانه

١٩٨ب . ص-فروتي  
Tulkarem, Shofeh, Main Street Froty 

Salads Factory, p.o.box 198 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of هذه العالمة ويدعي أنه ميلك 

  Filed : 23/ 2 /2004 ٢٣/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

١٩٨ب . ص- الشارع الرئيسي مصنع سلطات فروتي- شوفة-طولكرم  

 ليد السيد أمحد مصطفى عبداهللا فرح
Tulkarem, Shofeh, Main Street Froty Salads Factory, p.o.box 198 

Att: Ahmad Mustafa Abdallah Farah 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩٠

 TRADEMARK NO. :                           10396 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 1 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الكيماويات املستعملة يف الصناعة والعلوم والتصوير وكذلك يف الزراعة والبستنة وعلم اجلراحة، منظمات             
النمو ومواد مساعدة يف صناعات االقمشة والفرو واجللد والورق واملطهرات والكيماويـات واهلندسـة              

 االغذيـة واغذيـة     الكيميائية والزيوت املعدنية والصيدلة ومستحضرات التجميل وكذلك يف صـناعات         
احليوانات، مواد التسمري والسماد، املواد الدبقة املستعملة يف الصـناعة، كيماويـات تكييـف التربـة،                
البالستيك والصمغ االصطناعي حبالتة اخلام، املواد احلفازة، مقاوم التجمد، مواد ازالة او منـع التجمـد،                

ل أو أغشية أو شرائح للطباعة، الصناعات  سوائل هيدرولية وبالستيك خام حساس للضوء على شكل سوائ        
 . ١الكهربائية وااللكترونية، مجيعها مشمولة يف الصنف 

 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩١

 TRADEMARK NO. :                           10397 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 2 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

اد الصقل، الواقيات ضد الصدأ وضد تلف اخلشـب، امللونـات، مـواد      الدهانات والورنيش ومو  
مساعدة لصناعات مواد الصقل وصناعة الدهانات ودهانات محاية اخلشب ومواد الصقل واحلـرب             

 .٢الشفاف، صبغات الطباعة، الصبغات، مجيعها مشمولة يف الصنف 
 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩٢

 TRADEMARK NO. :                           10398 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مواد التطهري والتبيض والتنظيف والتلميع وازالة الشـحوم، الزيـوت العطريـة ومستحضـرات              
التجميل، العطور، وكرميات سائلة للشعر ومنظفات االسنان والصابون الطيب واملزيـل للـروائح             

 .٣لكريهة، مجيعها مشمولة يف الصنف ا
 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ه العالمة ويدعي أنه ميلك هذ

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩٣

 TRADEMARK NO. :                           10399 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 4 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ضـافات الوقـود   شحوم الصناعية والوقود وتشمل وقود احملركات واملواد املساعدة وم     الزيوت وال 
والزيوت للموطورات واحملركات واملزلقات وزيوت الفرملة والزيوت اهليدرولية، مجيعها مشمولة يف           

 .٤الصنف 
 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-مونعزيز وفؤاد ورجا شحاده، حما
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩٤

 TRADEMARK NO. :                          10400 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

منتجات صيدلية وبيطرية وصحية وكذلك مستحضرات العناية بالصحة، إضافات غذائية طبية، منتجـات             
احلمية الغذائية لألطفال واملرضى، اللصقات ومواد التضميد، مواد حشـو االسـنان ومشـع االسـنان،                

ـ              اب املطهرات، مستحضرات للقضاء على احلشرات، مبيدات الطحالب أو اجلـرذان، مبيـدات األعش
ومبيدات الفطريات ومبيدات الطفيليات، مستحضرات تطهري التربة، املرسخات ومستحضـرات حلقـن            
احلبوب، املواد الغذائية الطبية واحلمية واضافات املواد الغذائية للحيوانات، مستحضـرات الفيتامينـات             

 .٥لالستعمال الطيب، مجيعها مشمولة يف الصنف 
 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩٥

 TRADEMARK NO. :                           10401 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

اجهزة لتسجيل والعادة انتاج الصوت أو الصور، اجهزة احلاسوب، أدوات حميطـة للحاسـوب              
تشغيل البيانـات علـى     واضافات الجهزة احلاسوب وادوات حميطة، الربامج وحامالت البيانات ل        

احلاسوب، االقراص املمغنطة وعلب االقراص، اشرطة الصوت والصور، أقراص الصوت والصور،           
الكاسيتات املضغوطة واالقراص املضغوطة وكاسيتات الفيديو واخلاليا الشمسية مجيعها مشمولة يف           

 .٩الصنف 
 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩٦

 TRADEMARK NO. :                           10402 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مواد التغليف البالستيكية على شكل قطع أو اغطية رقيقة أو رقائق أو اكياس أو قوالب، صـفائح                 
يميـة،  الطباعة وكليشيهات الطباعة املصنوعة من البالستيك ومنتجات صناعة الطباعة واملواد التعل          

 .١٦مجيعها مشمولة يف الصنف 
 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of  العالمة ويدعي أنه ميلك هذه

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩٧

 TRADEMARK NO. :                      10403 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 17 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

منتجات شبه مصنعة مصنوعة من البالستيك على شكل أغطية رقيقة أو قطـع أو بـروفيالت أو                 
 .١٧وط، مواد عازلة مصنوعة من البالستيك، ومواد الصقل العازلة، مجيعها مشمولة يف الصنف خي

 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩٨

 TRADEMARK NO. :                           10404 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 19 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 البالستيك تستعمل يف انشاء الطرق واملباين واهلندسة املدنية وخطوط تزويد           مواد عازلة مصنوعة من   
 .١٩املياة وتركيب التدفئة، مجيعها مشمولة يف الصنف 

 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:نوانهوع
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-شحاده، حمامونعزيز وفؤاد ورجا 
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

١٩٩

 TRADEMARK NO. :                           10405 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

حلوى حتتوي على الفيتامينات وحبوب الفيتامينات الفوارة ليست الستعمال طيب، مستحضـرات            
 .٣٠الفيتامينات تستعمل اضافات لالغذية، مجيعها مشمولة يف الصنف 

 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٠٠

 TRADEMARK NO. :                           10406 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 31 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣١أغذية احليوانات واضافات الغذية احليوانات، مجيعها مشمولة يف الصنف 
 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-رجا شحاده، حمامونعزيز وفؤاد و
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٠١

 TRADEMARK NO. :                           10407 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of  : من اجل

خدمات الكيميائي، خدمات املهندس الكيميائي، خدمات املخترب الكيميـائي، خـدمات يف جمـال          
EDP  ٤٢، نصائح تقنية واراء خرباء يف جمال اهلندسة الكيميائية، مجيعها مشمولة يف الصنف. 

 

 : BASF Aktiengesellschaft, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Carl- Bosch- Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 26/ 2 /2004 ٢٦/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٠٢

 TRADEMARK NO. :                           10411 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 11 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).١١(مجيع البضائع الداخلة يف الصنف 
 

 محمد طارق بهجت حسن شموط :باسم 
MOHMAD TREK BAHJAT HASAN 

SHAMMOUT 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ مل صانعا الذي يع  
 

 ٢٣٨٧٢٣١=٢٣٧٢٦٨١تليفون ) ٨٢ب .ص(نابلس :وعنوانه

  شارع نابلس طولكرم- عمارة السالم-شموط سنتر

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

SERVEC Matic 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 )١٥١٩(ب .ص/ نابلس/ مكتب احملامي ماهر ابسيس
 عمارة الغرفة التجارية) ٠٩٢٣٧٥٦٦٤(تلفاكس 

  فلسطني-نابلس
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٠٣

 TRADEMARK NO. :                           10412 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .)٩ (مجيع البضائع الداخلة يف الصنف
 

 محمد طارق بهجت حسن شموط :باسم 
MOHMAD TAREK BAHJAT HASAN 

SHAMMOUT. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

٢٣٨٧٢٣١=٢٣٧٢٦٨١ تليفون -٨٢ب .  ص-نابلس:وعنوانه  

  شارع نابلس طولكرم- عمارة السالم-شموط سنتر

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

SERVECE Matic 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 )١٥١٩(ب . ص/ نابلس/ مكتب احملامي ماهر ابسيس
  فلسطني-عمارة الغرفة التجارية نابلس) ٠٩٢٣٧٥٦٦٤( تلفاكس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٠٤

 TRADEMARK NO. :                           10413 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 7 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٧(مجيع البضائع الداخلة يف الصنف 
 

 محمد طارق بهجت حسن شموط :باسم 
MOHMAD TAREK BAHJAT HASAN 

SHAMMOUT. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

٢٣٨٧٢٣١=٢٣٧٢٦٨١ تليفون -٨٢ب .  ص-نابلس:وعنوانه  

  شارع نابلس طولكرم- عمارة السالم-شموط سنتر

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

SERVECE Matic 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 )١٥١٩(ب . ص/ نابلس/ مكتب احملامي ماهر ابسيس
  فلسطني-عمارة الغرفة التجارية نابلس) ٠٩٢٣٧٥٦٦٤( تلفاكس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٠٥

 TRADEMARK NO. :                           10414 : لعالمة التجارية رقم ا

 In Class :                                                 ( 11 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).١١( يف الصنف املشمولةمجيع البضائع 
 

لمساهمة الخصوصية  ا-شركة رال التجارية االستثمارية :باسم 

.المحدودة  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 - شارع واد التفاح القديم بالقرب من عين عرب-الخليل:وعنوانه

.محالت حمزة شاهين لبيع األجهزة الكهربائية  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of عالمة ويدعي أنه ميلك هذه ال

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 حمالت محزة شاهني لبيع اآلجهزة - شارع واد التفاح القدمي بالقرب من عني عرب-اخلليل
 .الكهربائية

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٠٦

 TRADEMARK NO. :                           10415  : العالمة التجارية رقم

 In Class :                                                 ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .الطونة
 

 محالت العجاوي :باسم 
Ajjawi Stores. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

محالت العجاوي/ جنين/ عجة:وعنوانه  
Ajja- Jenin- Ajjawi Stores. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٠٤٢٤٥٣٢٢٥/ ٤:  تليفون-جنني/ عجه/ حمالت العجاوي
Ajjawi Stores- Ajja, Jenin- Tel. 042453225/4 

 
 
 

 
 

  



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٠٧

 TRADEMARK NO. :                           10416 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .الفريكة
 

 محالت العجاوي :باسم 
Ajjawi Stores. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

محالت العجاوي/ جنين/ عجة:وعنوانه  
Ajja- Jenin- Ajjawi Stores. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٠٤٢٤٥٣٢٢٥/ ٤:  تليفون-جنني/ عجه/ حمالت العجاوي
Ajjawi Stores- Ajja, Jenin- Tel. 042453225/4 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٠٨

 TRADEMARK NO. :                           10417 : لعالمة التجارية رقم ا

 In Class :                                                 ( 31 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .الزعتر
 

 محالت العجاوي للتجارة العامة :باسم 
Ajjawi Stores. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

محالت العجاوي/ جنين/ عجة:وعنوانه  
Ajja- Jenin- Ajjawi Stores. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٠٤٢٤٥٣٢٢٥/ ٤:  تليفون-جنني/ عجه/ حمالت العجاوي
Ajjawi Stores- Ajja, Jenin- Tel. 042453225/4 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٠٩

 TRADEMARK NO. :                           10418 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 1 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )١(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢١٠

 TRADEMARK NO. :                           10419 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : ل من اج

 ).٣(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢١١

 TRADEMARK NO. :                           10420 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. - Ramallah 

 
 
  
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢١٢

 TRADEMARK NO. :                           10421 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 7 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٧(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : A dress For services  :  يغ عنوان التبل

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. - Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢١٣

 TRADEMARK NO. :                           10422 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٩(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢١٤

 TRADEMARK NO. :                           10423 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 10 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).١٠(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of لك هذه العالمة ويدعي أنه مي

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢١٥

 TRADEMARK NO. :                           10424 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 11 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).١١(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤ : التاريخ
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢١٦

 TRADEMARK NO. :                           10425 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).١١(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ ل صانعا الذي يعم  
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. - Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢١٧

 TRADEMARK NO. :                           10426 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 21 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٢١(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢١٨

 TRADEMARK NO. :                           10427 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٢٩(اد املذكورة يف الصنف مجيع املو
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢١٩

 TRADEMARK NO. :                          10428 : لعالمة التجارية رقم ا

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٠(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٢٠

 TRADEMARK NO. :                           10429 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 31 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣١(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٢١

 TRADEMARK NO. :                           10430 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٢(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٢٢

 TRADEMARK NO. :                      10431 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. - Ramallah 

 
 
 
 
  



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٢٣

 TRADEMARK NO. :                      10432 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 37 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٧(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  :   التبليغ عنوان

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٢٤

 TRADEMARK NO. :                           10433 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٨(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. - Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٢٥

 TRADEMARK NO. :                           10434 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٩(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of  أنه ميلك هذه العالمة ويدعي

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. - Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٢٦

 TRADEMARK NO. :                           10435 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 40 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٤٠(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: تاريخ ال
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. - Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٢٧

 TRADEMARK NO. :                           10436 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٤١(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/  يعمل صانعا الذي  
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٢٨

 TRADEMARK NO. :                           10437 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٤٢(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٢٩

 TRADEMARK NO. :                           10438 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 43 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٤٣( املواد املذكورة يف الصنف مجيع
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight:وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of المة ويدعي أنه ميلك هذه الع

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٣٠

 TRADEMARK NO. :                           10439 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 44 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٤٤(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight :وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. – Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٣١

 TRADEMARK NO. :                           10440 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٦(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / جراًتا/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight :وعنوانه
Wirral 

Mersyside 
England 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٢٩/٢/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. And Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor- yaffa St. - Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٣٢

 TRADEMARK NO. :                           10441 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .)٣٠ ( يف الصنفاملشمولةمجيع البضائع 
 

 محمد ماهر الحاج ويس الصباغ :باسم 
Mohammad Maher Alhaj and Yaseen 

Alsabag. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  بزورية-دمشق/ سوريا:وعنوانه
Syria- Damascus- Bazzouria 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 3/ 3 /2004 ٣/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٧٥ب . ص-مكتب احملامي هيثم الزعيب نابلس
H. AL-Zuabi Law Office 

P. O. Box(75) Nablus 
 
 
 
 
 

 

أبطال الديجيتال
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٣٣

 TRADEMARK NO. :                           10442 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٠(مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
 

 محمد ماهر الحاج ويس الصباغ :باسم 
Mohammad Maher Alhaj and Yaseen 

Alsabag. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  بزورية-دمشق/ سوريا:وعنوانه
Syria- Damascus- Bazzouria 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 2/ 3 /2004 ٢/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٧٥ب . ص-مكتب احملامي هيثم الزعيب نابلس
H. AL-Zuabi Law Office 

P. O. Box(75) Nablus 
 
 

دراغون بول
DRAGON BOL 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٣٤

 TRADEMARK NO. :                           10444 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).١٦(مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
 

 محمد ماهر الحاج ويس الصباغ :باسم 
Mohammad Maher Alhaj and Yaseen 

Alsabag. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ انعا الذي يعمل ص  
 

  بزورية-دمشق/ سوريا:وعنوانه
Syria- Damascus- Bazzouria 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29/ 2 /2004 ٣/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ٧٥ب . ص-حملامي هيثم الزعيب نابلسمكتب ا
H. AL-Zuabi Law Office 

P. O. Box(75) Nablus 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٣٥

 TRADEMARK NO. :                           10446 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 2 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٢(مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
 

 شركة دحاحة التجارية الصناعية العادية العامة :باسم 
DAHADHA GENERAL TRADING AND 

INDUSTRIAL CO. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  شعبة بريد عطاره-ر زيت بي-رام اهللا :وعنوانه
RAMALLAH- BIRZEIT- ATTARAH 

POST OFFICE 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 3/ 3 /2004 ٣/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

د عطاره شعبة بري- بير زيت-رام اهللا  
RAMALLAH- BIRZEIT- ATTARAH POST OFFICE 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٣٦

 TRADEMARK NO. :                           10447 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .لصنفكل البضائع الداخلة يف هذا ا
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Ataturk Caddesi no: 203 Bandirma 10200:وعنوانه
Turkey 
 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ه ميلك هذه العالمة ويدعي أن

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 
 

 Ceyko Salca Konserve :باسم 
Hayvancilik Gida Sanayi ve 

Ticaret Limited

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٣٧

 TRADEMARK NO. :                          10448 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .خلة يف هذا الصنفكل البضائع الدا
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Ataturk Caddesi no: 203 Bandirma 10200:وعنوانه
Turkey 
 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 
 

 Ceyko Salca Konserve :باسم 
Hayvancilik Gida Sanayi ve 

Ticaret Limited

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٣٨

 TRADEMARK NO. :                           10449 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .البضائع الداخلة يف هذا الصنفكل 
 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 ,Ataturk Caddesi no: 203 Bandirma 10200:وعنوانه
Turkey 
 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 
 

 Ceyko Salca Konserve :باسم 
Hayvancilik Gida Sanayi ve 

Ticaret Limited

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٣٩

 TRADEMARK NO. :                           10450 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Ataturk Caddesi no: 203 Bandirma 10200:وعنوانه
Turkey 
 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 الغربية البرية ، الضفة ٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 

 Ceyko Salca Konserve :باسم 
Hayvancilik Gida Sanayi ve 

Ticaret Limited

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٤٠

 TRADEMARK NO. :                           10451 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of  :من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 ,Ataturk Caddesi no: 203 Bandirma 10200:وعنوانه
Turkey 
 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ة ، الضفة الغربية البري٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 

 Ceyko Salca Konserve :باسم 
Hayvancilik Gida Sanayi ve 

Ticaret Limited

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٤١

 TRADEMARK NO. :                           10452 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Ataturk Caddesi no: 203 Bandirma 10200:وعنوانه
Turkey 
 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 

 Ceyko Salca Konserve :باسم 
Hayvancilik Gida Sanayi ve 

Ticaret Limited

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٤٢

 TRADEMARK NO. :                           10453 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Ataturk Caddesi no: 203 Bandirma 10200:وعنوانه
Turkey 
 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ اجنتسأبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب 
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 
 
 

 Ceyko Salca Konserve :باسم 
Hayvancilik Gida Sanayi ve 

Ticaret Limited

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٤٣

 TRADEMARK NO. :                           10454 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستورداً/ تاجراً/ الذي يعمل صانعا 
 

 ,Ataturk Caddesi no: 203 Bandirma 10200:وعنوانه
Turkey 
 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ رية يت ام يب اجنتسأبو غزالة للملكية الفك
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 
 
 

 Ceyko Salca Konserve :باسم 
Hayvancilik Gida Sanayi ve 

Ticaret Limited

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٤٤

 TRADEMARK NO. :                           10455 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / جراًتا/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Ataturk Caddesi no: 203 Bandirma 10200:وعنوانه
Turkey 
 تركيا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/  للملكية الفكرية يت ام يب اجنتسأبو غزالة
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 
 
 

 Ceyko Salca Konserve :باسم 
Hayvancilik Gida Sanayi ve 

Ticaret Limited

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٤٥

 TRADEMARK NO. :                           10456 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 7 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الغساالت الكهربائية، املكانس الكهربائية، أجهزة عصر الفاكهه الكهربائيـة، املطـاحن املرتليـة             
 .اخلالطات املرتلية، أجهزة غسيل الصحون اآلليةالكهربائية، 

 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  املنت، لبنان- الطريق العام- مريبيت:وعنوانه
Lebanon  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

CAMPOMATIC 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : In the Name of ايلي شناعة الفرحان :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٤٦

 TRADEMARK NO. :                           10457 : ية رقم العالمة التجار

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، املكاوي املسطحة الكهربائية، اهلواتف، أجهزة االرسال اخلاصة بالراديو، التلفاز، مكربات الصوت          
 .أجهزة الفيديو القرصية

 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  املنت، لبنان- الطريق العام- مريبيت:وعنوانه
Lebanon  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

CAMPOMATIC 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  
Al-Birah / The West Bank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : In the Name of ايلي شناعة الفرحان :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٤٧

 TRADEMARK NO. :                           10458 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 11 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

أفران الغاز، املكيفات اهلوائية، منشفات الشعر، اهلوايات الكهربائية، منشفات الغسيل الكهربائية،           
ة، املقايل الكهربائية، األفران، الثالجات، األفران الكهربائية، شـوايات الغـاز،           األباريق الكهربائي 

 .أجهزة تربيد املشروبات
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  املنت، لبنان-م الطريق العا- مريبيت:وعنوانه
Lebanon  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

CAMPOMATIC 
 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 البرية ، الضفة الغربية ٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 
 
 

 : In the Name of ايلي شناعة الفرحان :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٤٨

 TRADEMARK NO. :                           10459 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 31 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Voort 6, NL- 6083, AC' Nunhem, Holland:وعنوانه
 هولندا

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of عي أنه ميلك هذه العالمة ويد

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

NUNHEMS 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  البرية ، الضفة الغربية٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800  

Al-Birah / The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Nunza B. V.In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٤٩

 TRADEMARK NO. :                           10460 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 17 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

البضائع البالستيكية من إنتاج الشركة من عبوات بالستيكية وخزانات وصنابري و أنابيب وبـرابيج           
 .مياة ولوازم التمديدات الصحية

 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ صانعا الذي يعمل   

-حرم الرامه/ اخلليل:وعنوانه  
 قيزون ٢٢٢٥٢٨٨ 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ٢٢٢٥٢٨٨قيزون-حرم الرامه/ اخلليل
 
 
 

شركة رويال الصناعية التجارية اخلصوصية  :باسم 
اخلليل/ احملدودة  

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٥٠

 TRADEMARK NO. :                           10461 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٢٥(مجيع البضائع الداخلة يف الصنف 
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  نور الدين أبو ميزر-لاخللي:وعنوانه
Hebron- Nour Abu-Maizar 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ٣٧٣ب.  ص-: اخلليل- نور الدين أبو ميزر-احملامي
Advocat Nour Abu-Maizar- Hebron. P. O. Box 373 

صباح وريـدات هويـة رقـم مدين عدنان م-١ :باسم 
)٩٠٢٧٤٩٢٣٣( 
 مصباح عدنان مصباح وريدات هويـة رقـم         -١
)٩٠٢٧٤٢٤٥١( 

1- Mdeen Adnane Msbah 
Wreedat 
2- Msbah Adnan Msbah 
Wreedat

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٥١

 TRADEMARK NO. :                           10462 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 18 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )١٨(ف مجيع البضائع املدرجة يف الصن
 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

ك فيصل شارع املل-اخلليل:وعنوانه  
Hebron- King Faisal St 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 . احملامي مهند عساف- عمارة هونداي- شارع االرسال-رام اهللا
Ramalla- Al-irsal st- Hyndai- Building- adv- Muhanad Assaf 

 

شركة نور اهلدى للتنمية واالستثمار املسامهة  :باسم 
 اخلصوصية احملدودة

Noor AL Huda Combany For 
Development and Investment. 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٥٢

 TRADEMARK NO. :                           10463 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

وتشمل الـدفاتر   ( الورق واملواد املصنوعة منه   : وهي) ١٦( املدرجة يف الصنف     البضائع التالية فقط  
وتشمل أقالم احلـرب وأقـالم      ( والكرتون واملواد املصنوعة منه والقرطاسية    ) والطوابع وامللصقات 

الرصاص واأللوان بأنواعها الزيتية واملائية واخلشبية والفلوماستر واملساطر والربايـات واحملايـات            
وفراشي الدهات وأدوات التعلـيم ولـوازم املكاتـب         )  بأنواعه واملواد الصمغية وامللتينة    والالصق

 ).بإستثناء األثي واآلالت(

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  شارع امللك فيصل-اخلليل:وعنوانه
Hebron- King Faisal St 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 /3/2004 ٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services  بليغ  عنوان الت

 . احملامي مهند عساف- عمارة هونداي- شارع االرسال-رام اهللا
Ramalla- Al-irsal st- Hyndai- Building- adv- Muhanad Assaf 

شركة نور اهلدى للتنمية واالستثمار املسامهة  :باسم 
 اخلصوصية احملدودة

Noor AL Huda Combany For 
Development and Investment. 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٥٣

 TRADEMARK NO. :                           10464 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل للغسيل، ومستحضرات التنظيف والتلميع والكشـط           
والفرك، املطهرات ومستحضرات ازالة التكلس والرواسب، وميسر املياة، اضافات الغسيل، مجيع            

 .٣و بدون عنصر التطهري مجيعها مشمولة يف الصنف البضائع املذكورة مع أ
 

 : Reckitt Benckiser N. V., In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,De Fruittuinen 2-12:وعنوانه
2132 NZ Hoofddorp, 

The Netherlands 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of  أنه ميلك هذه العالمة ويدعي

  Filed : 6/ 3 /2004 ٦/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٥٤

 TRADEMARK NO. :                           10465 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الكشـط  مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل للغسيل، ومستحضرات التنظيف والتلميع و         
والفرك، املطهرات ومستحضرات ازالة التكلس والرواسب، وميسر املياة، اضافات الغسيل، مجيع            

 .٣البضائع املذكورة مع أو بدون عنصر التطهري مجيعها مشمولة يف الصنف 
 

 : Reckitt Benckiser N. V., In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ ي يعمل صانعا الذ  
 

 ,De Fruittuinen 2-12:وعنوانه
2132 NZ Hoofddorp, 

The Netherlands 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6/ 3 /2004 ٦/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٥٥

 TRADEMARK NO. :                           10466 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل للغسيل، ومستحضرات التنظيف والتلميع والكشـط           
والفرك، مستحضرات التطهري ازالة التكلس والرواسب، وميسر املياة، اضافات الغسـيل، مجيـع             

 .٣ الصنف البضائع املذكورة مع أو بدون عنصر التطهري مجيعها مشمولة يف
 

 : Reckitt Benckiser (Espana) S.L., In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  ,Paseo de Gracia 9:وعنوانه
Barcelona 08007, 

Spain 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 20/ 4 /2004 ٢٠/٤/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٥٦

 TRADEMARK NO. :                           10467 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .احللويات والشوكوالته ومنتجات الشوكوالته والفطائر احللوة
 

 : August Storck KG, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Waldstrasse 27:وعنوانه
D- 13403 Berline, 

Germany 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6/ 3 /2004 ٦/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :  ليغ عنوان التب

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٥٧

 TRADEMARK NO. :                           10468 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مواد التدخني تباع بشكل منفصل أو خملوط مع التبغ وليس أي منـها             التبغ املصنغ أو غري املصنغ،      
، أوراق لـف    ٣٤سعوط، لوازم املدخنني املشمولة يف الصنف       الغراض طبية أو الغراض العالج،      

   .ر والكربيتالسجائر، أنابيب السجائ
 

 ,GALLAHER LIMITED :باسم 
Incorporated in the U.K. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Members Hill, Brookland Road:وعنوانه
Weybridge, Surrey KT13 OQU  

United Kingdom 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of دعي أنه ميلك هذه العالمة وي

  Filed : 6/ 3 /2004 ٦/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

DORCHESTER 
 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٥٨

 TRADEMARK NO. :                           10469 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

التنظيف والتلميع والكشـط    مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل للغسيل، ومستحضرات        
والفرك، مستحضرات التطهري ازالة التكلس والرواسب، وميسر املياة، اضافات الغسـيل، مجيـع             

 .٣البضائع املذكورة مع أو بدون عنصر التطهري مجيعها مشمولة يف الصنف 
 

 : Reckitt Benckiser (Espana) S.L., In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  ,Paseo de Gracia 9:وعنوانه
Barcelona 08007, 

Spain 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6/ 3 /2004 ٦/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 

  



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٥٩

 TRADEMARK NO. :                           10470 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .خدمات نقل الصوت والصور عرب األقمار الصناعية
 

 شركة بالستين كابيتل استوديوز :باسم 
PALESTINE CAPITAL STUDIOS.CO 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers ورداً مست/ تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  المصيون-رام اهللا:وعنوانه
RAMALLAH/ AL MASYOUN 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 10/ 3 /2004 ١٠/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 احملامي امساعيل حسني/ ٩ الطابق الثاين مكتب رقم -السراء عمارة ا- شارع االرسال-رام اهللا
RAMALLAH- AL ERSAL.ST- ALESRAA. BLD 2.FL- OFFICE NO 2 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٦٠

 TRADEMARK NO. :                           10471 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

احملاسبة، احملاسبة القضائية وتشمل التحقيق يف االحتيال والبحث، التدقيق احلسايب الـداخلي واخلـارجي،              
مسك الدفاتر، البحث الضرييب، جتهيز حسابات الضريبة، املشورة واخلدمات املقدمـة  يف جمـال االدارة                

 التحقيقات التجارية املشورة املتعلقة بالشـركات املفلسـة وتأسـيس           والسكرتاريا، التحقيقات التجارية،  
الشركات، توفري املعلومات التجارية واملعلومات عن األعمال التجارية سواء بشكل فوري أو غري فـوري،             

، املشـورة   )إدارة مرحليـة  (حتليل سعر التكلفة واملشورة املتعلقة بذلك، توفري االدارة املؤقتة للمؤسسات         
عدات يف جمال ادارة االعمال واحباث السوق ودراسات السوق وحتليل السـوق، ادارة االعمـال               واملسا

ملنفعة الشركات، املشورة يف جمال التسويق وكفاءة العمل، املشورة         واملؤسسات، املشورة يف ادارة االعمال      
جمال ادارة املخـاطر    املتعلقة بدمج الشركات وشرائها واالمتيازات وبيع الشركات والتصفية، املشورة يف           

وادارة سري العمل، ادارة وانتقاء املوظفني وتوظيفهم، املشورة املتعلقة بادارة املوظفني، توظيف املـوظفني،              
  .تقدمي املشورة يف اجراءات الفصل

 ,STICHTING BDO :باسم 
a Dutch company of 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Groen van Prinstererlaan 114, 1181 TW:وعنوانه
Amstelveen, The Netherlands 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 10/ 3 /2004 ١٠/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٦١

 TRADEMARK NO. :                           10472 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                  ( 36) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

التقديرات املالية احلكومية، املشورة املتعلقة باالمور املالية واملالية احلكومية، املشورات املتعلقة بالسـيطرة             
على القروض والديون، اخلدمات االحصائية واملشورة املتعلقة بذلك االحباث املاليـة واملاليـة احلكوميـة،          

على التمويل والقروض، املشورة يف جمال متويل       ) احلصول(شورة يف االستثمارات واملنح، املشورة يف جمال        امل
الشركات، تقييم األموال غري املنقولة، التقديرات املالية احلكومية، املشورة املتعلقة باالمور املالية واملاليـة              

يون، اخلدمات االحصائية واملشورة املتعلقة بذلك      احلكومية، املشورات املتعلقة بالسيطرة على القروض والد      
على التمويل  ) احلصول(االحباث املالية واملالية احلكومية، املشورة يف االستثمارات واملنح، املشورة يف جمال            

والقروض، املشورة يف جمال متويل الشركات، تقييم األموال غري املنقولة، ادارة األمـوال غـري املنقولـة،                 
جمال التأمني وإدارة املخاطر، خدمات التقاعد، إدارة صناديق التقاعد، خدمات حتصيل الديون،            املشورة يف   

املعلومات يف جمال التأمني واألمور املالية      ) بشكل فوري أو غري فوري    ( خدمات صناديق االستثمار، تزويد     
 .واألمور املالية احلكومية

 ,STICHTING BDO :باسم 
a Dutch company of 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Groen van Prinstererlaan 114, 1181 TW:وعنوانه
Amstelveen, The Netherlands 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 10/ 3 /2004 ١٠/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٦٢

 TRADEMARK NO. :                           10473 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

تقدمي املشورة مبوضوع تكنولوجيا املعلومات واجهزة احلاسوب وبرامج احلاسوب، حتليل االنظمة،           
ملشورات القانونية واالحباث القانونية،    برجمة احلاسوب والربجمة ملعاجلة البيانات، اخلدمات القانونية وا       

املشورة يف جمال قانون الضريبة، املشورة واخلدمات املقدمة من قبـل كاتـب العـدل، خـدمات                 
التحكيم، التعامل بالشكاوي، املشورة مبا يتعلق بالقوانني والتشريعات يف جمـال البيئـة، الـتحكم            

 .بالنوعية واالحباث النوعية، االحباث العلمية
 

 ,STICHTING BDO :م باس
a Dutch company of 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Groen van Prinstererlaan 114, 1181 TW:وعنوانه
Amstelveen, The Netherlands 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 10/ 3 /2004 ١٠/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 ، رام اهللا٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 
 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٦٣

 TRADEMARK NO. :                           10474 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .املرتديال
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 نابلس املنطقة الصناعية الشرقية:وعنوانه
NABLUS AL MANTIQA AL SINAIYEH 

AL SHARQIYEH 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /3/2004 ١١/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ٢٣١١٤٧٦/٠٩ - تليفون-٥٣٩ب .  ص-نابلس
NABLUS- P. O BOX 539- Tel- 09/ 2311476 

 

 مؤسسة السنابل النتاج املواد الغذائية :باسم 
SHARIKET MUASASET AL 

SANABEL LIANTAJ AL 
MAWAD AL GDAIYEH 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٦٤

 TRADEMARK NO. :                           10475 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 18 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )١٨(مجيع البضائع املدرجة يف الصنف 
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

  شارع امللك فيصل-اخلليل:وعنوانه
Hebron- King Faisal St 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /3/2004 ١١/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 . احملامي مهند عساف- عمارة هونداي- شارع االرسال-رام اهللا
Ramalla- Al-irsal st- Hyndai- Building- adv- Muhanad Assaf 

 

شركة نور اهلدى للتنمية واالستثمار املسامهة  :باسم 
 اخلصوصية احملدودة

Noor AL Huda Combany For 
Development and Investment. 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٦٥

 TRADEMARK NO. :                           10478 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

وتشمل الـدفاتر   ( الورق واملواد املصنوعة منه   : وهي) ١٦(البضائع التالية فقط املدرجة يف الصنف       
وتشمل أقالم احلـرب وأقـالم      (  والقرطاسية والكرتون واملواد املصنوعة منه   ) والطوابع وامللصقات 

الرصاص واأللوان بأنواعها الزيتية واملائية واخلشبية والفلوماستر واملساطر والربايـات واحملايـات            
وفراشي الدهات وأدوات التعلـيم ولـوازم املكاتـب         ) والالصق بأنواعه واملواد الصمغية وامللتينة    

 ).بإستثناء األثاي واآلالت(

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

  شارع امللك فيصل-اخلليل:وعنوانه
Hebron- King Faisal St 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /3/2004 ١١/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 . احملامي مهند عساف- عمارة هونداي- شارع االرسال-رام اهللا
Ramalla- Al-irsal st- Hyndai- Building- adv- Muhanad Assaf 

نور اهلدى للتنمية واالستثمار املسامهة شركة  :باسم 
 اخلصوصية احملدودة

Noor AL Huda Combany For 
Development and Investment. 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٦٦

 TRADEMARK NO. :                           10479 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 18 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )١٨(مجيع البضائع املدرجة يف الصنف 
 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

  شارع امللك فيصل-اخلليل:وعنوانه
Hebron- King Faisal St 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 11 /3/2004 ١١/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 . احملامي مهند عساف- عمارة هونداي- شارع االرسال-رام اهللا
Ramalla- Al-irsal st- Hyndai- Building- adv- Muhanad Assaf 

 
 

شركة نور اهلدى للتنمية واالستثمار املسامهة  :باسم 
 اخلصوصية احملدودة

Noor AL Huda Combany For 
Development and Investment. 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٦٧

 TRADEMARK NO. :                           10480 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٥ (مجيع املواد املذكورة يف الصنف
 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 (Delaware Corporation):وعنوانه
Five Giralda Farms 

Madison, New Jersey 07940-0874 
USA 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ه العالمة ويدعي أنه ميلك هذ

  Filed :14 /3/2004 ١٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. and Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor 

 yaffa St.  
 Ramallah 

 
 

 : Wyeth In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٦٨

 TRADEMARK NO. :                           10481 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 (New Jersey Corporation):وعنوانه
One Johnson & Johnson Plaza 
New Brunswick, New Jersey 
USA 
Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :14 /3/2004 ١٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. and Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor 

 yaffa St.  
 Ramallah 

 
 
 

 : Johnson & Johnson In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٦٩

 TRADEMARK NO. :                           10482 : م العالمة التجارية رق

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
 

 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 (Delaware Corporation):وعنوانه
Five Giralda Farms 
Madison, New Jersey 07940-0874 
USA 
Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :14 /3/2004 ١٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

WYETH BIOFACTORS 
SYSTEM 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv. and Ramzi Baqleh, Adv.- Law Offices- 
Kharaza Center- 2nd Floor 

 yaffa St.  
 Ramallah 

 
 
 
 

 : Wyeth In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٧٠

 TRADEMARK NO. :                           10483 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 24 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .منتجات التطريز اليدوية احلرفية
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

بيت / الكركفة. ش/٥٩ب . ص-غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم:وعنوانه
 ٢٧٦٤٤٠٢: ، فاكس٢٧٤٢٧٤٢:  هاتف-حلم

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry- 
P.O.Box 59/ Karkafa str. / Bethlehem 

Telephone: 2742742, Fax: 2764402 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :14 /3/2004 ١٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

:  هاتف-بيت حلم/ الكركفة. ش/٥٩ب . ص-غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم
 ٢٧٦٤٤٠٢: ، فاكس٢٧٤٢٧٤٢

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry- P.O.Box 59/ Karkafa 
str. / Bethlehem Telephone: 2742742, Fax: 2764402 

غرفة جتارة وصناعة بيت حلم :باسم 
Bethlehem Chamber of 
Commerce & Industry 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٧١

 TRADEMARK NO. :                           10484 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 20 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .منتجات الصدف احلرفية
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

/ الكركفة. ش/٥٩ب . ص-غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم:وعنوانه
 ٢٧٦٤٤٠٢: ، فاكس٢٧٤٢٧٤٢:  هاتف-بيت حلم

Bethlehem Chamber of Commerce & 
Industry- P.O.Box 59/ Karkafa str. / 

Bethlehem Telephone: 2742742, Fax: 2764402 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :14 /3/2004 ١٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

:  هاتف-بيت حلم/ الكركفة. ش/٥٩ب . ص-عة حمافظة بيت حلمغرفة جتارة وصنا
 Bcham@palnet.com:  الربيد اإللكتروين– ٢٧٦٤٤٠٢: ، فاكس٢٧٤٢٧٤٢

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry- P.O.Box 59/ Karkafa 
: mail-E-2764402: , Fax2742742: Bethlehem Telephone. / str

com.Bcham@palnet 

 غرفة جتارة وصناعة بيت حلم :باسم 
Bethlehem Chamber of 
Commerce & Industry 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٧٢

 TRADEMARK NO. :                           10485 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 19 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .منتجات السرياميك

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

/ الكركفة. ش/٥٩ب . ص-غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم:وعنوانه
 ٢٧٦٤٤٠٢: ، فاكس٢٧٤٢٧٤٢:  هاتف-بيت حلم

Bethlehem Chamber of Commerce & 
Industry- P.O.Box 59/ Karkafa str. / 
Bethlehem Telephone: 2742742, Fax: 

2764402 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :14 /3/2004 ١٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

:  هاتف-بيت حلم/ الكركفة. ش/٥٩ب . ص-غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم
 Bcham@palnet.com:  الربيد اإللكتروين– ٢٧٦٤٤٠٢: ، فاكس٢٧٤٢٧٤٢

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry- P.O.Box 59/ Karkafa 
str. / Bethlehem Telephone: 2742742, Fax: 2764402-E-mail: 

Bcham@palnet.com 

عة بيت حلمغرفة جتارة وصنا :باسم   
Bethlehem Chamber of 
Commerce & Industry 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٧٣

 TRADEMARK NO. :                           10486 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 20 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .منتجات خشب الزيتون احلرفية
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

بيت / الكركفة. ش/٥٩ب . ص-غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم:وعنوانه
 ٢٧٦٤٤٠٢: ، فاكس٢٧٤٢٧٤٢:  هاتف-حلم

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry- 
P.O.Box 59/ Karkafa str. / Bethlehem 

Telephone: 2742742, Fax: 2764402 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :14 /3/2004 ١٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

:  هاتف-بيت حلم/ الكركفة. ش/٥٩ب . ص-غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم
 Bcham@palnet.com:  الربيد اإللكتروين– ٢٧٦٤٤٠٢: ، فاكس٢٧٤٢٧٤٢

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry- P.O.Box 59/ Karkafa 
: mail-E-4022764: , Fax2742742: Bethlehem Telephone. / str

com.Bcham@palnet 
 

اعة بيت حلمغرفة جتارة وصن :باسم   
Bethlehem Chamber of 
Commerce & Industry 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٧٤

 TRADEMARK NO. :                           10487 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٥اد املخدرة املوضعية احملتوية على ليدو كادرين ومشمولة يف الصنف املو
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

نس بيسد اندستريز كامبوس، هار هوتزفيم، سيا:وعنوانه
 ، اسرائيل٩١٠١٠، القدس ١١٤٢ب.ص

Science Based Industries Campus, Har 
Hotzivm, P.O.Box 1142, Jerusalem 91010, 

Israel. 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :2 /3/2004 ٢/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٢ب . ص- وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع-نادر مجيل قمصية
  الضفة الغربية-بيت ساحور

Nader J. Qumsieh- Tader Mark and Patent Agent- P.O.Box182 Beit 
Sahour- West Bank 

 
 
 

 

 تيفا فارماسيوتيكال اندستريز ليمتد :باسم 
TEVA PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD. 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٧٥

 TRADEMARK NO. :                           10489 : قم العالمة التجارية ر

 In Class :                                                   ( 1 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 املنتجات الكيماوية والبيوكيماوية والبيولوجية املستخدمة يف الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرايف         
والزراعة واجلراحة والستنة وللبحث، املواد الكيماوية احلافظة لألعالف واملواد الغذائية، مركبـات            
التشخيص اخلارجي والكاشفات املعدة لإلستعمال يف الصناعة والعلوم والزراعة والبستنة واحلراجة،           

 .حماليل املراقبة لضبط دقة نتائج الفحص، حماليل ضبط ومعايرة أداء األجهزة
 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون

 

 -بال٤٠٧٠أتش  - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
 سويسرا

Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, 
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 

هوفمان ال روش آجي. ف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٧٦

 TRADEMARK NO. :                           10490 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الصابون، املستحضرات العطرية، الزيوت العطرية، مستحضرات التجميل، مستحضرات الزينة غري          
ات العناية بالبشرة، مزيالت الروائح الكريهه لإلستخدام الشخصي،        املمزوجة مبواد طيبة، مستحضر   

 .مستحضرات التجميل املعدة ملعاجلة الشعر واألظافر
 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون

 

 -بال٤٠٧٠ أتش - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
 سويسرا

Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, 
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف-رية الب٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 

هوفمان ال روش آجي. ف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٧٧

 TRADEMARK NO. :                           10491 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املستحضرات الصيدلية والبيطرية، املستحضرات الصحية املعدة لألغراض الطبية، مـواد اجلميـة            
املعدة لإلستعمال الطيب، مستحضرات الفيتامينات واملستحضرات املعدنية املقوية للجسم، أطعمـة           
األطفال، اللصوق ومواد التضميد، املطهرات، مستحضرات القضـاء علـى اهلـوام، مبيـدات              

، مبيدات األعشاب الضارة، املنتجات الكيميائية والبوكيميائيـة والبيولوجيـة املعـدة            الفطريات
لألغراض الطبية والبيطرية، مركبات وكاشفات التشخيص اخلارجي املعـدة لألغـراض الطبيـة             

 .والبيطرية والعلمية

 

 كصناع وجتار: عملونالذين ي

 

  سويسرا-بال٤٠٧٠ أتش - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية 
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah 

 

هوفمان ال روش آجي. فأ :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٧٨

 TRADEMARK NO. :                           10492 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of  :من اجل 

االجهزة واألدوات العلمية، األجهزة املخربية املستعملة يف الصناعة والعلوم والزراعة والبستنة واحلراجـة وأيضـا لوازمهـا                 
ولواحقها على شكل أوعية ثابتة وأصناف قابلة للطرح بعد االستعمال، صناديق االدوات وخاصـة احملتويـة علـى االدوات                   

راقبة واملعايرة املخربيـة، االجهـزة واالدوات البصـرية وسـواها مـن أدوات واجهـزة القيـاس                  والكاشفات ومواد امل  
واالنقاذ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهربائيـة،                  ) االشراف(والفحص

لكمبيوتر التطبيقية، برامج كمبيوتر معدة لتشخيص اخلطأ       الكمبيوترات وأجهزة معاجلة البيانات واللواحق العائدة هلا، برامج ا        
وتصحيح اخلطأ، والسيطرة عن بعد وتسجيل وإدارة االدوات واألجهزة الطبية والبيطرية والعلمية، النشـرات االلكترونيـة،                

 .طيبالتسجيالت على أشرطة فيديو أو أشرطة ممغنطة الكترونيا منسوخة أو مصورة سينمائيا يف جمال التعليم ال
 

 

كصناع وجتار: الذين يعملون  

  سويسرا-بال٤٠٧٠ أتش - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 

هوفمان ال روش آجي. ف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٧٩

 TRADEMARK NO. :                           10493 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 10 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

األجهزة واألدوات املعدة لألغراض الطبية واجلراحية وطب األسنان والبيطرية و اللوازم العائدة هلا             
ة ثابتة أو أصناف قابلة للطرح بعد االستعمال، الرقع اجلراحيـة، أجهـزة وأدوات            على شكل أوعي  

صناديق األدوات خاصة احملتوية أدوات     معدة ألغراض البحث الطيب والبيطري واللوازم العائدة هلا،         
وأجهزة طبية وبيطرية ومركبات وكاشفات التشخيص اخلارجي ومركبات املراقبة واملعايرة وأيضـا            

 .العائدة هلا على شكل أوعية ثابتة وأصناف قابلة للطرح بعد االستعمالاللوازم 
 

 

كصناع وجتار: الذين يعملون  

  سويسرا-بال٤٠٧٠ أتش - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 

هوفمان ال روش آجي. فأ :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٨٠

 TRADEMARK NO. :                           10494 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

بحث يف جمال القضايا العلميـة والطبيـة والبيطريـة          املطبوعات، مواد التعليم والتهذيب املعدة لل     
 .واملخربية التقنية، ملفات البيانات

 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون
 

 -بال٤٠٧٠ أتش - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
 سويسرا

Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, 
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 
 

هوفمان ال روش آجي. أف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٨١

 TRADEMARK NO. :                           10495 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .ل التنظيم وإدارة األعمال التجارية وإدارة املوظفنياخلدمات االستشارية يف جما
 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون

 

 -بال٤٠٧٠ أتش - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
 سويسرا

Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, 
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 
 
 
 

هوفمان ال روش آجي. أف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٨٢

 TRADEMARK NO. :                           10496 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 37 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .خدمات إصالح وصيانة أجهزة املختربات
 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون

 

 -بال٤٠٧٠ أتش - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
 سويسرا

Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, 
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 
 
 

  ال روش آجيهوفمان. أف :باسم 
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٨٣

 TRADEMARK NO. :                           10497 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

خدمات بث املعلومات الطبية والعلمية من خالل قاعدة بيانات، خدمات التزويد مبدخل لإلنترنت،             
 .لدخول لإلنترنتخدمات تزويد املعلومات بواسطة وسائل ا

 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون
 

 -بال٤٠٧٠ أتش - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
 سويسرا

Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, 
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 
 
 

هوفمان ال روش آجي. ف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٨٤

 TRADEMARK NO. :                           10498 : ة رقم العالمة التجاري

 In Class :                                                 ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

خدمات التدريب والتعليم، والتعليم اإلضايف يف القضايا والشؤون العلميـة والطبيـة والبيطريـة              
 .ربية التقنية وأيضا ألجل البحث، خدمات نشر النشرات اإللكترونية وأيضاً يف اإلنترنتواملخ

 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون

 

 -بال٤٠٧٠ أتش - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
 سويسرا

Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, 
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 
 

هوفمان ال روش آجي. أف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٨٥

 ١٠٤٩٩                      : .TRADEMARK NO : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 والبحث والتصميم العائدة هلا يف جمال القضـايا العلميـة           برامج الكمبيوتر، خدمات اإلستشارات   
والطبية والبيطرية والتكنولوجية واملخربية التقنية املعدة ألغراض البحث ومعاجلة البيانات، خدمات           

 .تصميم وتطوير وأجهزة الكمبيوتر
 

 

 كصناع وجتار: يعملونالذين 

 

 -بال٤٠٧٠ أتش - سي-أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
 سويسرا

Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, 
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 

 
 

   : Address For services    عنوان التبليغ 

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

 

هوفمان ال روش آجي. أف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٨٦

 TRADEMARK NO. :                           10500 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                 ( 44 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

خدمات اإلستشارات الطبية والبيطرية والعلمية، خدمات تقدمي املعلومات يف جمال الطب البشـري             
والطب البيطري وتقنية املختربات، خدمات املختربات واملراكز الصحية للعناية الطبيـة، خـدمات             

، خدمات النصح واملساعدة لعمالء وزبائن أجهزة التشخيص، وكافة اإلستشـارات           الرعاية الطبية 
 .واخلدمات املبينة أعاله يتم تقدميها عرب قاعدة البيانات

 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون

 

 -بال٤٠٧٠ أتش -سي -أو جي. ٤، ٦٧٥يب آيو :وعنوانه
 سويسرا

Bau 675, 4. OG- CH-4070 Basel, 
Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :18 /3/2004 ١٨/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ١/٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف- البرية٤٤٧٢ب .كرية صسابا وشركاهم للملكية الف
SABA & CO. IP- P.O.Box 4472 Ramallah- Tel: 2989760/1 

هوفمان ال روش آجي. أف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٨٧

 TRADEMARK NO. :                           10501 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 8th Floor, Paul Y. Center, 51 Hung To:وعنوانه
Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 

نج كونجهو  

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 24 /3/2004 ٢٤/٣/٢٠٠٤: التاريخ 
 
 
 

MEMOREX 
 
 
 

   : Address For services   عنوان التبليغ  

 ربية البرية ، الضفة الغ٣٨٠٠: ب. ص/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents/PO Box 3800 

 Al- Birah / The West Bank 
 
 
 
 
 
 
 

 : Nunza B. V.In the Name of :باسم 



 
 

 ٢٠٠٦مارس  الوقائع الفلسطينية ٣٧عدد خاص 

 

 

٢٨٨

 TRADEMARK NO. :                           10502 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                                   ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : ل من اج

 .٥مستحضرات ومواد صيدلية، مجيعها مشمولة يف الصنف 
 

 : GLAXO GROUP LIMITED, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Glaxo Wellcom House:وعنوانه
Berkeley Aveue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
United Kingdom 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 27/ 3 /2004 ٢٧/٣/٢٠٠٤: التاريخ 

 
HEPSERA 

 
 

   : A dress For services  :   عنوان التبليغ

 اهللا، رام ٧٤ب .  ص-عزيز وفؤاد ورجا شحاده، حمامون
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH 

 


