
2012/4/11مجلة امللكية الصناعية



2012/4/12العـــدد الرابع 



2012/4/13مجلة امللكية الصناعية

إعالن رقم ( 1) لسنة 2012 

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

لقد قدمت لدينا طلبات لتسجيل العالمات التجارية التالية املنشورة في هذا 
العدد من اجلريدة الرسمية . ومن ثََم يجوز االعتراض على تسجيل أَي منها خالل 
باعتراضه  يتقدم  أن  املُعترض  وعلى   اإلعالن.   هذا  نشر  تاريخ  من  أشهر  ثالثة 
لألصول خالل األجل املذكور مبيناً  إلى مسجل العالمات التجارية وفقاً  مكتوباً 

فيه أسباب إعتراضه  ليتسنى لنا إجراء املقتضى القانوني. 

علي ذوقان

مسجل العالمات التجارية 



2012/4/14العـــدد الرابع 

(1)

Trade Mark No.: 9056 العالمة التجارية رقم : 9056 

In Class: 30 في الصنف : 30 

Date: 24/05/2001 التاريخ : 24/05/2001 

من اجل : املستحضرات املصنوعة من احلبوب شيبس 
املرفقة في الصنف 30 

 In Respect of: THE MANFACTOUR
 PRODUCT FROM CORN CHIPS

بأسم : شركة القصراوي الصناعية التجارية 
In the name of: Al -QASSRAWI TRADE
 INDUSTRIAL Co. LTD 

Address: HEBRON -ALHAWOOZ العنوان : اخلليل- احلاووز 

اخلليل -  التميمي  رجب  عصام  احملامي   : التبليغ  عنوان 
ص.ب.568 

   :Address for Services

(2)

 Trade Mark No.: 9057العالمة التجارية رقم :9057 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/05/2001التاريخ : 24/05/2001 

من اجل : احملستضرات املصنوعة من احلبوب شيبس الصنف 
 30

In Respect of: THE MANFACTOR PRODUCTS 
FROM CORN ALL GOODS IN CLASS 30 

 In the name of: Al -QASSRAWI TRADEبأسم : شركة القصراوي الصناعية التجارية 
INDUSTRIAL Co. LTD 

 Address: HEBRON -ALHAWOOZالعنوان : اخلليل- احلاووز 

 - اخلليل  التميمي  رجب  عصام  احملامي   : التبليغ  عنوان 
ص.ب.568 

Address for Services:   



2012/4/15مجلة امللكية الصناعية

(3)

 Trade Mark No.: 10601العالمة التجارية رقم : 10601 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 16/05/2004التاريخ : 16/05/2004 

من اجل : اعمال البناء , االصالح , خدمات االنشاء 
In Respect of: Bulding construction, repair, 
installation services 

بأسم : شركة العيسوي للتجارة واملقاوالت 
In the name of: SHARIKET AL A’SAWI 
LITIJARA WALMUQAWALAT 

العنوان : نابلس- شارع عمر بن اخلطاب 
Address: NABLUS - STREET OMAR BEN 
AL KHATAB. 

عنوان التبليغ : نابلس- شارع عمر بن اخلطاب 
Address for Services:   NABLUS - STREET 
OMAR BEN AL KHATAB. 

(4)

 Trade Mark No.: 11817العالمة التجارية رقم : 11817 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 23/10/2005التاريخ : 23/10/2005 

املواد  من  وغيرها  التبيض  مستحضرات   : اجل  من 
التنظيف،  مستحضرات  الغسيل،  في  املستخدمة 
الزيوت  العطور،  الصابون،  والصقل،  الكشط  التلميع، 
للشعر،  غسول  التجميل،  مستحضرات  االساسية، 

مستضرات العناية باالسنان . 

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

أنونيم  تيكارت  في  ساناي  كوزماتيك  اركول   : بأسم 
شيركتي 

In the name of: Erkul Kozmetik Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

العنوان : امبارلي تيسسلر يولو رقم : 27/1 أفغسيالر 
اسطنبول / تركيا 

Address: Ambarli Tesisler Yolu No: 27/1 
Avcilar Istanbul / Turkey 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت ساحور ص ب 182 



2012/4/16العـــدد الرابع 

(5)

 Trade Mark No.: 15753العالمة التجارية رقم : 15753 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 11/01/2009التاريخ : 11/01/2009 

والطيور  املعلبة  واألسماك  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد  وحلوم  الداجنة 
واملربيات  اجللي   ، واملطهية  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات 
وصلصات الفواكه ، البيض واحلليب ومنتجات األلبان األخرى 

، الزيوت والشحوم املعدة لألكل. 

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

 In the name of: ITOCHU Corporationبأسم : ايتوشو كوربوريشن 

اوساكا،  تشو-كو،  -4تشوم،  كيوتارو-ماشي   ،1-3  : العنوان 
اليابان 

Address: 1-3, Kyutaro-machi 4-chome,Chuo-
ku,Osaka, Japan 

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

Address for Services:   AGIP - TMP Agents/ P.O 
Box 3800 Al-Beereh

( 6 )

 Trade Mark No.: 16168العالمة التجارية رقم : 16168 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

مناديل  االستعمال،  بعد  للطرح  املعدة  احلفاضات   : اجل  من 
ورقية مشربة تستعمل كمحارم مبللة لالطفال . 

In Respect of: Disposable diapers; impregnated 
tissues used as babies’ wipes. 

بأسم: سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 



2012/4/17مجلة امللكية الصناعية

(7)

 Trade Mark No.: 16169العالمة التجارية رقم : 16169 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

مناديل  االستعمال،  بعد  للطرح  املعدة  احلفاضات   : اجل  من 
ورقية مشربة تستعمل كمحارم مبللة لالطفال . 

In Respect of: Disposable diapers; impregnated 
tissues used as babies’ wipes. 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

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

Address for Services:   

(8)

 Trade Mark No.: 16170العالمة التجارية رقم : 16170 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

مناديل  االستعمال،  بعد  للطرح  املعدة  احلفاضات   : اجل  من 
ورقية مشربة تستعمل كمحارم مبللة لالطفال . 

In Respect of: Disposable diapers; impregnated 
tissues used as babies’ wipes. 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 



2012/4/18العـــدد الرابع 

(9)

 Trade Mark No.: 16171العالمة التجارية رقم : 16171 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

تستعمل  اخرى  ومواد  التبييض  مستحضرات   : اجل  من 
للغسيل 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

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

Address for Services:   

(10) 

 Trade Mark No.: 16172العالمة التجارية رقم : 16172 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

تستعمل  اخرى  ومواد  التبييض  مستحضرات   : اجل  من 
للغسيل 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

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

Address for Services:   



2012/4/19مجلة امللكية الصناعية

(11)

 Trade Mark No.: 16173العالمة التجارية رقم : 16173 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

من اجل : الصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات 
التجميل وكرميات الشعر 

In Respect of: Soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

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

Address for Services:   

(12)

 Trade Mark No.: 16174العالمة التجارية رقم : 16174 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

من اجل : الصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات 
التجميل وكرميات الشعر 

In Respect of: Soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

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

Address for Services:   



2012/4/110العـــدد الرابع 

(13)

 Trade Mark No.: 16175العالمة التجارية رقم : 16175 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

من اجل : الصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات 
التجميل وكرميات الشعر 

In Respect of: Soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

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

Address for Services:   

(14)

 Trade Mark No.: 16176العالمة التجارية رقم : 16176 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

من اجل : الصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات 
التجميل وكرميات الشعر 

In Respect of: Soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions 

 In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (anبأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

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

Address for Services:   



2012/4/111مجلة امللكية الصناعية

(15)

 Trade Mark No.: 16177العالمة التجارية رقم : 16177 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

الفم  غسل  وسائل  االسنان  تنظيف  معجون   : اجل  من 
ومنظفات االسنان ومنتجات اخرى تتعلق بصحة الفم 

In Respect of: Toothpaste, mouthwash liquid, 
dentifrices and other products related to mouth 
hygiene 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

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

Address for Services:   

(16)

 Trade Mark No.: 16178العالمة التجارية رقم : 16178 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

من اجل : فراشي االسنان وعيدان تنظيف االسنان ومنتجات 
اخرى تتعلق بالعناية بالفم 

In Respect of: Toothbrushes, toothpicks and other 
products related to mouth care 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

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

Address for Services:   



2012/4/112العـــدد الرابع 

(17)

 Trade Mark No.: 16179العالمة التجارية رقم : 16179 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

الفم  غسل  وسائل  االسنان  تنظيف  معجون   : اجل  من 
ومنظفات االسنان ومنتجات اخرى تتعلق بصحة الفم 

In Respect of: Toothpaste, mouthwash liquid, dentifrices 
and other products related to mouth hygiene 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

(18)

 Trade Mark No.: 16180العالمة التجارية رقم : 16180 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 
من اجل : فراشي االسنان وعيدان تنظيف االسنان ومنتجات 

اخرى تتعلق بالعناية بالفم 

In Respect of: Toothbrushes, toothpicks and 
other products related to mouth care 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. 
(an Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

(19)

 Trade Mark No.: 16181العالمة التجارية رقم : 16181 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 



2012/4/113مجلة امللكية الصناعية

الفم  غسل  وسائل  االسنان  تنظيف  معجون   : اجل  من 
ومنظفات االسنان ومنتجات اخرى تتعلق بصحة الفم 

In Respect of: Toothpaste, mouthwash liquid, 
dentifrices and other products related to mouth 
hygiene 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

(20)

 Trade Mark No.: 16182العالمة التجارية رقم : 16182 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 07/05/2009التاريخ : 07/05/2009 

من اجل : فراشي االسنان وعيدان تنظيف االسنان ومنتجات 
اخرى تتعلق بالعناية بالفم 

In Respect of: Toothbrushes, toothpicks and other 
products related to mouth care 

بأسم : سانو-برونوز انتربرايسز مليتد (شركة اسرائيلية) 
In the name of: Sano-Brunos Enterprises Ltd. (an 
Israeli company) 

 Address: Neve Neeman, Hod Hasharon, Israelالعنوان : نيف نيمان، هود هشارون، اسرائيل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

(21)

 Trade Mark No.: 17405العالمة التجارية رقم : 17405 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/04/2010التاريخ : 04/04/2010 

منتجات  احللوانية،  الشوكوالته  ومنتجات  الشوكوالته   : اجل  من 
الكعك،  انواعه)،  (بكافة  البسكويت  السكاكر،  احللوانية،  السكر 
العصائبية  املعكرونة  العصائبية،  املعكرونة  املعكرونة،  الباستا، 
توابل  اخلبازة،  مسحوق  اخلميرة،  الشعيرية،  السباغيتي،  الفورية، 
املثلجات،  (التوابل)،  والصلصات  اب  الكاتش  اخلل،  املايونيز،  السلطة، 
املثلج،  البرثس  املثلج،  العجني  للطبخ،  اجلاهز  العجني  منتجات 
البوظة، احللويات املثلجة غير املصنوعة من االلبان، احللويات املثلجة 
الكاكاو،  الشاي،   ، القهوة  املثلجة،  احللويات  الفواكه،  من  املصنوعة 
اخلبز،  القهوة،  مقام  يقوم  وما  الساجو،  التابيوكا،  األرز،   ، السكر 
الطحني  اخلردل،  امللح،  املثلجات،  السكر،  دبس  العسل،  املعجنات، 

املصنوع من احلبوب 

In Respect of: Chocolates and Chocolate 
Confectionery Products, Sugar Confectionery 
Products, Candies, Biscuits(all types), cakes, 
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder, 
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch 
Up and Sauces(condiments), ices, ready to cook 
dough products, frozen dough, frozen parathas, 
ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen 
fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, honey, treacle, ices, salt, mustard, flour 
made from cereals 



2012/4/114العـــدد الرابع 

 .In the name of: International Foodstuffs Coبأسم : الشركة العاملية للمواد الغذائية 

 Address: P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arabالعنوان : ص.ب: 4115، الشارقة، االمارات العربية املتحدة 
Emirates 

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

Address for Services:   

(22)

 Trade Mark No.: 17597العالمة التجارية رقم : 17597 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 18/05/2010التاريخ : 18/05/2010 

أخرى  ومواد  الغسيل  تبييض  مستحضرات   : اجل  من 
ليست  ومنظفات  مستحضرات  صابون،  والكي،  للغسيل 
وتلميع  تنظيف  مستحضرات  الصناعية،  لإلستعماالت 
وكحل  كحل  وبودرة  كحل  مستحضرات  وكشط،  وجلي 
جتميل  مستحضرات  وجميع  صخرية  مواد  من  مستحضر 
غير طبية للعيون، زيوت أساسية، زيوت للشعر مستحضرات 
ومستحضرات  عطور  للشعر،  (لوشن)  محاليل  جتميل، 
مزيالت  التجميل،  أحمر  للشعر،  أصباغ  شامبو،  عطرية، 
للروائح الكريهة ومستحضرات تواليت أخرى، كرمي وزيت ورد 
(لوشن)  ومحاليل  وكولونيا  بودرة  وكمادات  تالك  ومسحوق 
أسنان،  وبودرة  أسنان  ومعاجني  أسنان  منظفات  ترطيب، 

غسول غير طبي للفم. 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry; cleaning, polish, scouring 
and abrasive preparations; surma, surmi & kajal 
(non-medicated), eyes kohl (non-medicated), 
Essential oils, soaps, attars, hair oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, perfumery & perfumery 
compounds, hair oils and hair lotions, shampoos, 
hair dye, rogue, deodorants and other toilet and 
toiletry preparations, creams, blended rosa oil, 
soaps (medicated and non-medicated), talcum 
powder and compacts, moisturizing lotions, 
toothpaste, tooth-powder and dentifrices, 
cleaning preparations, detergents for non-
industrial use, mouth washes(non medicated). 

بأسم : محمد هاشم تاجر سرمه 
In the name of: Mohammad Hashim Tajir 
Surma 

كراتشي   692 ب  ص  رود،  جناح  م.أ.  عيدجاه   : العنوان 
الباكستان 

Address: Eidgah M. A. Jinnah Road G.P.O. BOX 
692,Karachi Pakistan 

ص   - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
   :Address for Servicesب 858 
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قبول مشروط لطلب التسجيل مع عدم اعطاء حق احلماية 
 kohl aswad اسود  كحل  كلمة  باستخدام  املطلق 

والرسومات ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة. 

  

(23)

 Trade Mark No.: 18367العالمة التجارية رقم : 18367 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 24/11/2010التاريخ : 24/11/2010 

انواع  على  حتتوي  كحولية  غير  مشروبات   : اجل  من 
أخرى  ومستحضرات  املثلج,الشراب  الشاي,الشاي 

تستعمل لصنع مثل هذه املشروبات . 

In Respect of: “Non-alcoholic beverages 

containing tea;ice tea;syrups and other 

preparations for making such beverages” 

 In the name of: JAFORA TABORI LTD., anبأسم : جافورا تابوري مليتد.، شركة اسرائيلية 
Israeli company 

ريحوفوت   ،540 ص.ب  رود،  فاينشتاين  غاد   : العنوان 
76385، اسرائيل 

Address: Gad Feinstein Road, P.O. B. 540, 

Rehovot 76385, ISRAEL 

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

Address for Services:   

(24)

 Trade Mark No.: 18583العالمة التجارية رقم : 18583 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 30/12/2010التاريخ : 30/12/2010 

ومشروبات  والغازية  املعدنية  املياه  البيرة،   : اجل  من 
الفواكه،  وعصير  الفواكه  شراب  كحولية،  غير  اخرى 
املشروبات،  لصنع  اخرى  ومستحضرات  احمللى  الشراب 
اخلضار،  وعصائر  اخلضار  شراب  املنكهة،  الشرب  مياه 
التفاح،  عصير  الصودا،  مشروبات  اخلفيفة،  املشروبات 

في الصنف 32 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; 
flavored drinking water; vegetable drinks 
and vegetable juices; soft beverages; soda 
beverages; ciders; in class 32 

بأسم : جافورا تابوري مليتد.، شركة اسرائيلية 
In the name of: JAFORA TABORI LTD., an 
Israeli company 



2012/4/116العـــدد الرابع 

ريهوفوت   ،540 ص.ب  رود،  فاينشتاين  غاد   : العنوان 
76385، اسرائيل 

Address: Gad Feinstein Road, P.O. B. 540, 
Rehovot 76385; ISRAEL 

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

Address for Services:   

(25)

 Trade Mark No.: 18584العالمة التجارية رقم : 18584 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 30/12/2010التاريخ : 30/12/2010 

من اجل : البيرة، املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى غير 
احمللى  الشراب  الفواكه،  وعصير  الفواكه  شراب  كحولية، 
ومستحضرات اخرى لصنع املشروبات، مياه الشرب املنكهة، 
شراب اخلضار وعصائر اخلضار، املشروبات اخلفيفة، مشروبات 

الصودا، عصير التفاح، في الصنف 32 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; flavored drinking water; vegetable 
drinks and vegetable juices; soft beverages; soda 
beverages; ciders; in class 32 

 In the name of: JAFORA TABORI LTD., an Israeliبأسم : جافورا تابوري مليتد.، شركة اسرائيلية 
company 

 ،76385 ريهوفوت   ،540 ص.ب  رود،  فاينشتاين  غاد   : العنوان 
اسرائيل 

Address: Gad Feinstein Road, P.O. B. 540, 
Rehovot 76385; ISRAEL 

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

Address for Services:   

(26)

 Trade Mark No.: 18594العالمة التجارية رقم : 18594 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 12/01/2011التاريخ : 12/01/2011 
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السحب  بطاقة  وخدمات  إلكترونيا،  األموال  حتويل   : اجل  من 
اآللي، وخدمات التمويل، واملعلومات املالية، وتقدمي االستشارات 
االئتمان،  بطاقات  وإصدار  االئتمان،  بطاقات  وتوفير  املالية، 
واخلدمات   ، املصرفي  اإليجار  وجمع  االئتمان،  بطاقة  وخدمات 
املالي  التقييم  االئتمان؛  بطاقات  لتحقيق  املتصلة  املالية 
تقييم  املال؛  تبادل  ؛  والعقارات)  املصرفية  واألعمال  (التأمني 
؛  الوساطة   ، األموال  جمع   ، اخليرية  الوساطة  مجوهرات؛ 

االكتتاب في التأمني. 

In Respect of: Electronic funds transfer; debit 
card services; financing services; financial 
information; financial consultancy; provision 
of credit cards; issuance of credit cards; credit 
card services; rent collection; banking; financial 
investigation services relating to credit cards; 
financial evaluation (insurance, banking, 
real estate); exchanging money; jewelry 
appraisal; brokerage; charitable fund raising; 
pawnbrokerage; insurance underwriting. 

 In the name of: China Unionpay Co., Ltdبأسم : تشاينا يونيون باي كو ليميتد. 

 ،  201203 بيودونغ   ، رود  كيوشوجينج   498 منبر:   : العنوان 
شانغهاي، الصني 

Address: No. 498 Guoshoujing Road, Pudong 
201203, Shanghai, China 

ت  ط3  الباسل  عمارة  اهللا  -رام  دقة  ابو   : التبليغ  عنوان 
 059769884

Address for Services:   

(27)

 Trade Mark No.: 18595العالمة التجارية رقم : 18595 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 12/01/2011التاريخ : 12/01/2011 
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من اجل : كشافات العملة مزورة ؛ آالت الفاكس، جهاز الهاتف 
كهربائية؛  مفاتيح  القياس؛  أدوات  الصوت؛  تسجيل  جهاز   ،
اجللفانية؛  اخلاليا  نظارات؛  السرقة؛  ملنع  الكهربائية  املنشآت 
الكهربائية،  اإلعالنات  لوحات  ؛  الكهربائية  املسطح  احلديد 
وآليات لألجهزة تعمل بقطع النقود املعدنية؛ جداول األعمال 
الكاميرات  املدمجة؛  األقراص  النقد؛  تسجيل  ؛  اإللكترونية 
(التصوير)؛ الدوائر املتكاملة؛ الرسوم املتحركة، و جهاز معاجلة 
(مسجل)؛  الكومبيوتر  برامج  الرموز؛  قراءة  شريط  ؛  البيانات 
؛  املمغنطة  الهوية  بطاقات  ؛  املمغنطة  البطاقات  ترميز 
لفحص  جهاز  الذكية)؛  (البطاقات  املتكاملة  الدوائر  بطاقات 
؛  الكترونية  سلع  الوقود؛  ملضخات  الذاتي  التنظيم  الدمغ؛ 
عالمات هملني ؛ آالت التصويت ؛ مؤشر رقم عشوائي للمعدات 
البصرية  األجهزة  املقاييس؛  ؛  وزن  وأدوات  أجهزة  ؛  الكترونية 
والصكوك؛ األسالك الكهربائية، املقاومات الكهربائية ؛ جهاز 
التحكم عن بعد ، واأللياف البصرية ؛ جهاز التشغيل املصعد ؛ 
جهاز كهربائي؛ طفايات؛ جهاز حلام كهربائي، جهاز اإلشعاعية 
الشخصي  لالستخدام  احلماية  أجهزة  ؛  الصناعية  لألغراض 

ضد احلوادث 

In Respect of: False coin detectors; facsimile 
machines; telephone apparatus; sound recording 
apparatus; measuring instruments; electric switches; 
electric theft prevention installations; spectacles; 
galvanic cells; electric flat irons; electric notice 
boards; mechanisms for coin-operated apparatus; 
electronic agendas; cash registers; compact discs; 
cameras (photography); integrated circuits; animated 
cartoons; data processing apparatus; bar code readers; 
computer software (recorded); encoded magnetic 
cards; magnetic identity cards; integrated circuit 
cards (smart cards); apparatus to check franking; 
self-regulating fuel pumps; electronic tags for goods; 
hemline markers; plotters; dictating machines; voting 
machines; electronic random number indicator 
equipment; weighing apparatus and instruments; 
gauges; optical apparatus and instruments; electric 
wires; electric resistances; remote control apparatus; 
optical fibers; elevator operating apparatus; 
electroplating apparatus; extinguishers; electric 
welding apparatus; radiological apparatus for 
industrial purposes; protection devices for personal 
use against accidents. 

 In the name of: China Unionpay Co., Ltdبأسم : تشاينا يونيون باي كو ليميتد. 

 ،  201203 بيودونغ   ، رود  كيوشوجينج   498 منبر:   : العنوان 
شانغهاي، الصني 

Address: No. 498 Guoshoujing Road, Pudong 
201203, Shanghai, China 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 059769884 

(28)

 Trade Mark No.: 18630العالمة التجارية رقم : 18630 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011 

 .In Respect of: Yeast; baking powder; bread improversمن اجل : اخلميرة، بودرة اخلبيز، محسنات اخلبز. 

 .In the name of: Casteggio Lieviti S.r.Lبأسم : كاستيجيو ليفيتي اس.ار.ال. 

 Address: Via Milano 42, Casteggio, Pavia 27045, Italyالعنوان : فيا ميالنو 42، كاستيجيو، بافيا 27045، ايطاليا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
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(29)

 Trade Mark No.: 18702العالمة التجارية رقم : 18702 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 13/02/2011التاريخ : 13/02/2011 

من اجل : الكتب والقرطاسية واللوازم املكتبية 
In Respect of: books and office requisites and 
stationery 

 In the name of: shrkt al _ mktbh algamaihبأسم : شركة املكتبة اجلامعية م.خ.م 

 Address: ablus _sharh fesalالعنوان : نابلس _شارع فيصل 

عنوان التبليغ : بسام ابوصاحلة _شارع العدل _عمارة 
   :Address for Servicesكرسوع _2372477 

حق  اعطاء  عدم  مع  التسجيل  لطلب  مشروط  قبول 
 the عبارة  و  احلل  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية 
عن  مبعزل  العام  االستخدام  ذات   road to solution

العالمة 

  

(30)

 Trade Mark No.: 18753العالمة التجارية رقم : 18753 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 24/02/2011التاريخ : 24/02/2011 

ومشروبات  والغازية  املعدنية  املياه  البيرة،   : اجل  من 
الفواكه،  وعصير  الفواكه  شراب  كحولية،  غير  اخرى 
املشروبات،  لصنع  اخرى  ومستحضرات  احمللى  الشراب 
اخلضار،  وعصائر  اخلضار  شراب  املنكهة،  الشرب  مياه 
التفاح،  عصير  الصودا،  مشروبات  اخلفيفة،  املشروبات 

في الصنف 32. 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; 
flavored drinking water; vegetable drinks 
and vegetable juices; soft beverages; soda 
beverages; ciders; in class 32. 

بأسم : جافورا تابوري مليتد.، شركة اسرائيلية 
In the name of: JAFORA TABORI LTD., an 
Israeli company 
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ريهوفوت   ،540 ص.ب  رود،  فاينشتاين  غاد   : العنوان 
76385، اسرائيل 

Address: Gad Feinstein Road, P.O. B. 540, 
Rehovot 76385; ISRAEL 

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

Address for Services:   

(31)

 Trade Mark No.: 18827العالمة التجارية رقم : 18827 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 01/03/2011التاريخ : 01/03/2011 

من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات 
اجملففة  او  احملفوظة  واالثمار  واخلضار  والسمك  اللحم 
او الطبوخة والهالم واملربى والبيض واحلليب وغيره من 
لالكل  الصاحلة  والشحوم  والزيوت  االلبان  منتوجات 

واملعلبات واخمللل ، وكل ما يحتويه صنف 29 . 

In Respect of: Meat, fish, and birds , hunting 
m, and extracts the meat , fish, vegetables 
, and feuiting preserved or dried or cooked 
jelly and jam , eggs , milk and other dairy 
products , oils and grease safe to eat , canned 
food , pickles , and everything in it class 29 

 In the name of: zahi hammad odeh azazmaبأسم : زاهي حماد عوده عزازمه 

 Address: palestine - tulkarem - kafr surالعنوان : فلسطني - طولكرم - كفر صور 

 Address for Services:   palestine - tulkarem - kafr surعنوان التبليغ : فلسطني - طولكرم - كفر صور 

(32)

 Trade Mark No.: 18828العالمة التجارية رقم : 18828 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/03/2011التاريخ : 01/03/2011 
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واملياه  اخملففة  والعصائر  املركزة  العصائر   : اجل  من 
املنعشة  املشروبات  من  ذلك  وغير  والغازية  املعدنية 
املستحضرات  من  ذلك  وغير  واالشربة  الكحولية  غير 
ما  وكل   ، املنعشة  املشروبات  صنع  فى  املستعملة 

يحتويه 32 . 

In Respect of: juice concentrated and diluted 
juices , mineral water, carbonated and other 
drinks and refreshing non - alcoholic beverages 
and other products uesd in the manufacture of 
refreshing drunks , and everything in class 32 . 

 In the name of: zahi hammad odeh azazmaبأسم : زاهي حماد عوده عزازمه 

 Address: palestine - tulkarem - kafr surالعنوان : فلسطني - طولكرم - كفر صور 

عنوان التبليغ : فلسطني - طولكرم - كفر صور 
Address for Services:   palestine - tulkarem 
- kafr sur 

(33)

 Trade Mark No.: 18868العالمة التجارية رقم : 18868 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011 

 In Respect of: solid battery and lighterمن اجل : البطاريات اجلافة والقداحات 

 In the name of: sharekat al esra alhadethaبأسم : شركة االسراء احلديثة للصناعة والتجارة 

 Address: al khalil ein sara streetالعنوان : اخلليل عني سارة مقابل استاد احلسني 

 Address for Services:   al khalil ein sara streetعنوان التبليغ : اخلليل عني سارة مقابل استاد احلسني 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمة SUPER وعبارة 
EXTRA HEAVY DUTYذات االستخدام العام 

مبعزل عن العالمة 

  

(34)

 Trade Mark No.: 18869العالمة التجارية رقم : 18869 

 In Class: 1في الصنف : 1 
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 Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011 

الصناعة،  في  تستخدم  التي  الكيميائية  املنتجات   : اجل  من 
البساتني  وفالحة  والزراعة  الضوئي،  والتصوير  العلمية،  والنواحي 
اللدائن  والتخليقية،  االصطناعية  والراتينجات  الغابات  غرس 
التي  معاجني  أو  وسائل  مساحيق  شكل  املتخذة  (بالستيك) 
تستخدم في الصناعة، مستحضرات كيميائية لتنظيف املداخن.

مواد  احلريق–  إطفاء  مواد  واالصطناعية)  (الطبيعية  األسمدة 
املواد  باللحام–  اخلاصة  الكيميائية  املستحضرات  املعادن–  لقي 
اللصق  مواد  للدباغة–  مواد  األغذية-  بحفظ  اخلاصة  الكيميائية 
في  تستخدم  التي  الكيميائية  املنتجات  باللحام–  تستخدم  التي 
الكيميائية  املنتجات  منها  يستثنى  العلمية...مالحظة:  النواحي 

التي تستخدم في الطب البشري والواردة بالفئة /5/.. 

In Respect of: Chemicals used in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins,unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions;tempering and 
soldering preparations; chemical substances 
forpreserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry

بأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
In the name of: sharket jelanco litigara wa al 
sinaa 

 Address: hebron - qezoon streetالعنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176 

 Address for Services:   hebron - qezoon streetعنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176 

(35)

 Trade Mark No.: 18910العالمة التجارية رقم : 18910 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 16/03/2011التاريخ : 16/03/2011 

من اجل : زيوت صناعية وزيوت ملوطورات السيارات واملزلقات 
والشحوم والزيوت الهيدرولية وزيوت احملرك. 

In Respect of: Industrial and automotive motor 
oils, lubricants and greases, and hydraulic oils and 
engine oils. 

ال  ال  بروبرتي  انتلكتشوال  اند  اليسنسينغ  اشالند   : بأسم 
سي 

In the name of: Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC 

العنوان : شركة من ديالوير، 5200 بليزر باركواي، دبلن، اوهايو 
43017، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Limited Liability Company, 
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, United 
States of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

(36)

 Trade Mark No.: 18981العالمة التجارية رقم : 18981 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 
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من اجل : املركبات، أجهزة او املعدات او االدوات الجل التحرك 
الغيار  وقطع  وإكسسواراتها  ولوازمها  أجزاؤها  االرض،  على 

لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for locomotion 
by land, parts and accessories thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   

(37)

 Trade Mark No.: 18982العالمة التجارية رقم : 18982 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
وإكسسواراتها  ولوازمها  أجزاؤها  االرض،  على  التحرك 

وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for 
locomotion by land, parts and accessories 
thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   



2012/4/124العـــدد الرابع 

(38)

 Trade Mark No.: 18983العالمة التجارية رقم : 18983 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

من اجل : شرائط الصقة مختلفة عن القرطاسية وليست 
شرائط  العازل،  واربطة  شرائط  املنزلية،  أو  الطبية  لألغراض 
منع تسرب الهواء، تراكيب فصل عن االحوال اجلوية اخلارجية، 
لواضق العزل، مواد السد او التحشية، رقائق معدنية لعزل، 
لبادات العزل، دهانات العزل، ورنيش العازل، مولد تغليف ضد 
املاء، بوليستر ضمغ املاستيك، معاجني مانعة للتسرب، مواد 
عن  مختلفة  الصقة  عصبات  العزل،  قفازات  للصوت،  عازل 
خيوط  املنزلية،  أو  الطبية  لألغراض  وليست  القرطاسية 
عزل  منتجات  الضوضاء،  عزل  لوحات  للحام،  البالستيك  من 
او  واللدائن  أوراق  املركبات،  هياكل/اجسام  الجل  الضوضاء 

بالستيك حفط وعزل حرارة 

In Respect of: Adhesive tapes other than stationery 
and not for medical or household purposes, 
insulating tape and band, draught excluder strips, 
weather-stripping compositions, insulating plaster, 
caulking materials, foils of metal for insulating, 
insulating felt, insulating paints, insulating 
varnishes, waterproof packing, Mastics polyester, 
sealing mastics, soundproofing materials, insulating 
gloves, adhesive bands other than stationery and 
not for medical or household purposes, threads of 
plastic for soldering, Noise insulation plates, noise 
insulation products for body of vehicles, thermal 
lagging papers and plastics 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   

(39)

 Trade Mark No.: 18984العالمة التجارية رقم : 18984 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

التحرك  الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
على االرض، أجزاؤها ولوازمها وإكسسواراتها وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for locomotion 
by land, parts and accessories thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   
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(40)

 Trade Mark No.: 18985العالمة التجارية رقم : 18985 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

والتخزين  والتغليف  التعبئة  النقل؛  خدمات   : اجل  من 
سحب  املركبات،  تأجير  السفر؛  وتنظيم  ترتيب  للبضائع؛ 
السيارة، خدمات السائقني، النقل للبضائع والناس، التخزين، 
معلومات  تقدمي  بالعربات؛  النقل  العابر؛  املرور  خدمات 
النقل؛  سمسرة  او  وساطة  املواقف؛  او  املرآب  تأجير  النقل، 
السيارات،  لوقوف  مكان  تأجير  السيارة؛  سقف  رفوف  تأجير 
(النقل)؛  االنقاذ  عمليات  السيارات،  لسباق  السيارات  تأجير 

معلومات عن حركة املرور 

In Respect of: Transport; packaging and storage 
of goods; travel arrangement; rental of vehicles; 
vehicle towing; chauffeur services; transport 
of goods and people; storage; transit services; 
hauling; transportation information; garage rental; 
transport brokerage; rental of vehicle roof racks; 
parking place rental; rental of motor racing cars; 
rescue operations (transport); traffic information 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   

(41)

 Trade Mark No.: 18986العالمة التجارية رقم : 18986 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

من اجل : املركبات، أجهزة او املعدات او االدوات الجل التحرك على 
االرض، أجزاؤها ولوازمها وإكسسواراتها وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for locomotion 
by land, parts and accessories thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   



2012/4/126العـــدد الرابع 

(42)

 Trade Mark No.: 18987العالمة التجارية رقم : 18987 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

تركيب  بها  واملعنى  واإلصالح،  البناء  خدمات   : اجل  من 
تركيب  الصدأ،  إزالة  الهواء،  تكييف  الجل  عناصر  وإصالح 
اإلشارات،  إصالح  أو  طالء  الكهربائية،  املواد  وتصليح 
وترميم  تصليح  التخزين،  مستودعات  وإصالح  البناء 
لالرض،  املالمسة  األطارات  اجزاء  وترميم  جتديد  السفن؛ 
اطارات  (تقسية)  وفلكنة  إصالح  بالصمغ،  االلصاق  إعادة 
الصدأ  ضد  معاجلة  اخلدمة؛  محطة  خدمات  السيارات، 
والترميم،  والتصليح،  وتلميع،  الدهان،  خدمات  للمركبات؛ 
ترميم  او  إصالح  املركبات؛  وغسيل  تنظيف  والتشحيم، 
األجهزة  وتصليح  تركيب  الفرش؛  تنجيد  إصالح  املركبات؛ 
والصيانة  وتركيب  اإلصالح،  معلومات  تقدمي  الكهربائية؛ 
وإصالح أجهزة الكمبيوتر؛ إعادة بناء احملركات التي اصبحت 
بالية او دمرت/حتطمت جزئيا؛ التنظيف او الصقل بالرمل 

In Respect of: Construction and repair services, 
namely installation and repair of elements for the air 
conditioning, de-rusting, installation and repair of 
electric articles, painting or repair of signs, warehouse 
construction and repair, shipyards; retreading, re-
gumming, repair and vulcanization of tyres; service 
station services; anti-rust treatment for vehicles; 
painting, polishing, servicing, repair, greasing, 
vehicle cleaning and washing; vehicle repair; 
upholstery repair; electric appliance installation and 
repair; repair information; installation, maintenance 
and repair of computers; rebuilding engines that have 
been worn or partially destroyed; sanding 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   

(43)

 Trade Mark No.: 18988العالمة التجارية رقم : 18988 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

التحرك  الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
على االرض، أجزاؤها ولوازمها وإكسسواراتها وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for locomotion 
by land, parts and accessories thereof 



2012/4/127مجلة امللكية الصناعية

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   

(44)

 Trade Mark No.: 18989العالمة التجارية رقم : 18989 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

وتركيب  إصالح  خدمات  املركبات؛  إصالح  خدمات   : اجل  من 
اإلنذار  أجهزة  وتركيب  إصالح  خدمات  الهواء؛  تكييف  أجهزة 
ضد السرقة؛ خدمات صيانة واصالح املركبات البرية؛ خدمات 
تزيت (تشحيم) املركبات غسيل املركبات؛ تنظيف املركبات؛ 
جتديد األجزاء املالمسة لألرض من إطارات (عجالت) املركبات؛ 
فلكنة (اي تقسية املطاط بالكبريت) اإلطارات (ترميم)؛ إعادة 
جزئيا؛  دمرت/حتطمت  او  بالية  اصبحت  التي  احملركات  بناء 
خاصة  املعلومات  تقيدم  املركبات؛  الجل  صدأ  ضد  معاجلة 

بالصيانة واالصالح 

In Respect of: Vehicle repair; air conditioning 
apparatus installation and repair; burglar alarm 
installation and repair; vehicle maintenance and 
repair; vehicle lubrication [greasing]; vehicle 
wash; vehicle cleaning; retreading of tires [tyres]; 
vulcanization of tyres [repair]; rebuilding engines 
that have been worn or partially destroyed; anti-
rust treatment for vehicle; repair information 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   

( 45 )

 Trade Mark No.: 18990العالمة التجارية رقم : 18990 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 
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للمركبات،  طويل  ألجل  التأجير  املركبات،  تأجير   : اجل  من 
املركبات مساعدة تعطل املركبات (سحب)، سحب املركبات، 
حمولة  ارسال  التخزين،  البضائع،  نقل  السواقة،  اخلدمات 
املسافرين،  مرافقة  الركاب،  نقل  بالعرابات،  النقل  الشحن، 
تقدمي  النقل،  سمسرة  او  وساطة  (النقل)،  املقاعد  حجز 
بريدية  (رسائل  السريع  البريد  خدمة  النقل،  عن  معلومات 
لوقوف  اماكن  تأجير  املواقف،  او  املرآب  تأجير  البضائع)،  أو 

السيارات 

In Respect of: Rental of vehicles, long-term 
rental of vehicles, vehicle breakdown assistance 
(towing), vehicle towing, chauffeuring services, 
transportation of goods, storage, freight forwarding, 
hauling, transportation of passengers, escorting of 
travellers, booking of seats (transport), transport 
brokerage, information on transport, courier 
service (mail or goods), garage rental, parking 
place rental 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   

( 46 )
…

 Trade Mark No.: 18991العالمة التجارية رقم : 18991 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

من اجل : املنتجات الكيماوية حملركات السيارات، محلول 
وسوائل مضادة للتجمد للفرامل الهيدروليكية، املواد 

احلافزة 

In Respect of: Chemical products for motor 
cars, antifreeze solutions and liquids for 
hydraulic brakes, catalysts 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   



2012/4/129مجلة امللكية الصناعية

(47)

 Trade Mark No.: 18992العالمة التجارية رقم : 18992 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

مركبات  املزلقات؛  الصناعية؛  والشحوم  الزيوت   : اجل  من 
ذلك  في  (مبا  الوقود  والثبيت؛  والترطيب  الغبار  امتصاص 
الفتائل،   ، الشموع  اإلضاءة،  مواد  للمحركات)،  الوقود 
عدم  مستحضرات  احملركات،  لوقود  كيميائية  غير  املضافات 
االنزالق لالقشطة او السيور، الشحوم لالقشطة او السيور، 
شمع االقشطة او السيور، زيوت التزليق او التشحيم، الزيوت 

للدهانات، زيت احملركات واملاتورات 

In Respect of: Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including fuel for engines) and lighting 
materials; candles, wicks, non-chemical additives 
for motor fuel; non-slipping preparations for belts, 
grease for belts, belting wax, lubricating oils, oils 
for paints, oil for motors and engines 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   

(48)

 Trade Mark No.: 18993العالمة التجارية رقم : 18993 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 



2012/4/130العـــدد الرابع 

( 50 )

 Trade Mark No.: 18995العالمة التجارية رقم : 18995 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

من اجل : الشؤون املالية، التأمني، متويل الشراء التأجيري 
واستئجار  تأجير  مجال  في  املالية  اخلدمات  للمركبات، 
وسائل  من  وغيرها  االئتمان  بطاقات  إصدار  املركبات، 
وزيوت  الوقود  لشراء  املستخدمة  االلكترونية  الدفع 
اخلدمات  وصيانتها؛  املركبات  إصالح  إلجراء  التشحيم، 

التأمني املتعلقة باملركبات 

In Respect of: Financial affairs, 
insurance, vehicle lease-purchase 
financing; financial services in the field 
of leasing and rental of vehicles; issuing 
of credit cards and other means of 
electronic payment used for the purchase 
of fuels and lubricants, for conducting 
vehicle repair and maintenance; 
insurance services relating to vehicles 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 51 )

 Trade Mark No.: 18996العالمة التجارية رقم : 18996 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
وإكسسواراتها  ولوازمها  أجزاؤها  االرض،  على  التحرك 

وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus 
for locomotion by land, parts and 
accessories thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   



2012/4/131مجلة امللكية الصناعية

( 52 )

 Trade Mark No.: 18997العالمة التجارية رقم : 18997 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
وإكسسواراتها  ولوازمها  أجزاؤها  االرض،  على  التحرك 

وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus 
for locomotion by land, parts and 
accessories thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   

( 53 )

 Trade Mark No.: 18998العالمة التجارية رقم : 18998 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 
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احملرك،  ذات  املركبات  الجل  تخزين  بطاريات   : اجل  من 
الرقائق  الكهربائية؛  بطاريات  االشتعال،  بطاريات 
للسيارة،  احلقيقية  الهوية  حتمل  التي  االلكترونية 
الصناعية  األقمار  لتعقب  استقبال  و/أو  ارسال  أجهزة 
الهوية  بطاقات  الذكية،  البطاقات  للمركبات؛ 
صناديق  االستشعار،  أجهزة  إنذار،  صافرة  املمغنطة؛ 
صناديق  سرقة،  ملكافحة  اإللكترونية  الذاتي  التحكم 
التحكم الذاتي اإللكترونية تدل على سرقة املركبات، 
والسيارات  املركبات  املوضوعه داخل  الكمبيوتر  أجهزة 
السرقة،  ضد  إنذار  أجهزة  لها،  املسجلة  والبرمجيات 
في  والتحكم  للتوجيه  محاكيات  اإلنذار؛  أجهزة 
التشغيل  كابالت  بعد؛  عن  التحكم  جهاز  املركبات؛ 
املرايا  الكهربائية،  الكابالت  للمحركات،  احلركة  وبدء 

(بصريات) 

In Respect of: Storage batteries for 
motor vehicles, ignition batteries, 
electric batteries; electronic chips which 
hold the genuine identity of the vehicle, 
transmitting and/or receiving apparatus 
for satellite tracking of a vehicle; smart 
cards, magnetic identity cards; whistle 
alarms, sensors, anti-theft electronic 
autonomous box, electronic autonomous 
box indicating the theft of a vehicle, on 
board computers for motor vehicles and 
recorded software thereof, anti-theft 
warning apparatus, alarms; simulators 
for the steering and control of vehicles; 
remote control apparatus; starter cables 
for motors, electrical cables, mirrors 
(optics) 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   

( 54 )

 Trade Mark No.: 18999العالمة التجارية رقم : 18999 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
وإكسسواراتها  ولوازمها  أجزاؤها  االرض،  على  التحرك 

وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for 
locomotion by land, parts and fittings thereof 
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 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   

( 55 )

 Trade Mark No.: 19000العالمة التجارية رقم : 19000 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

املركبات،  تصليح  خدمات  املركبات،  صيانة   : اجل  من 
تنظيف املركبات 

In Respect of: Vehicle maintenance, vehicle 
repair services, vehicle cleaning 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 56 )

 Trade Mark No.: 19001العالمة التجارية رقم : 19001 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 
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إصالح  خدمات  املركبات؛  إصالح  خدمات   : اجل  من 
وتركيب أجهزة تكييف الهواء؛ خدمات إصالح وتركيب 
واصالح  صيانة  خدمات  السرقة؛  ضد  اإلنذار  أجهزة 
املركبات  (تشحيم)  تزيت  خدمات  البرية؛  املركبات 
األجزاء  جتديد  املركبات؛  تنظيف  املركبات؛  غسيل 
املالمسة لألرض من إطارات (عجالت) املركبات؛ فلكنة 
(اي تقسية املطاط بالكبريت) اإلطارات (ترميم)؛ إعادة 
بناء احملركات التي اصبحت بالية او دمرت/حتطمت جزئيا؛ 
املعلومات  تقيدم  املركبات؛  الجل  صدأ  ضد  معاجلة 

خاصة بالصيانة واالصالح 

In Respect of: Vehicle repair; air 
conditioning apparatus installation and 
repair; burglar alarm installation and 
repair; vehicle maintenance and repair; 
vehicle lubrication [greasing]; vehicle 
wash; vehicle cleaning; retreading of tires 
[tyres]; vulcanization of tyres [repair]; 
rebuilding engines that have been worn 
or partially destroyed; anti-rust treatment 
for vehicle; repair information 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   

( 57 )

 Trade Mark No.: 19002العالمة التجارية رقم : 19002 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
التتحرك على االرض، أجزاؤها ولوازمها وإكسسواراتها 

وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for 
locomotion by land, parts and accessories 
thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   

( 58 )

 Trade Mark No.: 19003العالمة التجارية رقم : 19003 

 In Class: 39في الصنف : 39 
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 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

تأجير  املركبات؛  سحب  النقل؛  خدمات   : اجل  من 
املركبات؛ تقدمي املعلومات اخلاصة بالنقل 

In Respect of: Transport; vehicle towing; 
vehicle rental; transportation information 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   

( 59 )

 Trade Mark No.: 19004العالمة التجارية رقم : 19004 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الطبقة  مواد  الدهان،  الجل  تأسيس  مواد   : اجل  من 
(مستحضرات  النشا  طالء  لإللتصاق،  االبتدائية 
كيميائية)، مستحضرات إزالة الشحوم االستخدامها 
في عمليات التصنيع، طالء ألجل التشطيب والطبقة 
لألغراض  الغراء  الدهان،  من  التحضرية  او  االولى 
لصناعة  الكيميائية  املستحضرات  الصناعية، 
والنحاس  والدهان،  الورنيش  الجل  املذيبات  الدهانات، 

واألملنيوم في رشاشات رذاذ الجل اللحام 

In Respect of: Bases for painting, Primary 
of adhesion, starch size [chemical 
preparations], degreasing preparations for 
use in manufacturing processes, size for 
finishing and priming, glue for industrial 
purposes, Chemical preparations for 
the manufacture of paints, Solvents for 
varnishes, Copper and aluminum in spray 
for soldering 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   

( 60 ) 

 Trade Mark No.: 19005العالمة التجارية رقم : 19005 
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 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

اجل  من  حتتية  طبقات  الدهان،  اساسات   : اجل  من 
هياكل املركبات، مستحضرات مضادة للتآكل، امللونات، 
الجل  تغليف/جتليد  مستحضرات  لأللوان،  مرققات 
الدهانات، الصبغات النهائية الجل الركازة في الدهان، 
بخاخ من الدهان، أقالم تنميق (الدهان، الورنيش، ورنيش 
لالللك،  مخففات  اللك،  للدهانات،  مغلظات  اللك)، 
والدهانات  للقاذورات،  املانعة  الطالءات  الدهانات، 
ضمغ  الورنيش،  مثبتات  الورنيش،  للحريق،  مضادة 
مرققات  للصدأ،  املضادة  الزيوت  للمركبات،  املاستيك 
للدهانات، مستحضرات واقية للمعادن، مستحضرات 
مجففة،  مواد  احلماية،  او  للحفظ  الصدأ  مكافحة 
االلوان،  مرسخات  ملونات،  للدهانات،  جتفيف  عوامل 
رقائق معادنية للرسامني، املعادن على شكل مسحوق 
للرسامني، عوامل التصلب للدهانات والورنيش وورنيش 

اللك، املواد املضافة الجل الدهان 

In Respect of: Primers, Undercoating for 
vehicle chassis, Anti-corrosive preparations, 
Colorants, Thinners for colors, Binding 
preparations for paints, Tints ended for stake 
in paint, Sprayer of painting, pens retouches 
[painting, varnishes, lacquers], Thickeners 
for paints, Lacquers, Thinners for Lacquers, 
Paints, Anti-fouling paints, Fireproof paints, 
Varnishes, varnishes Fixatives, Mastic for 
vehicles, Anti-rust oils, Thinners for paints, 
Protective preparations for metals, Anti-rust 
preparations for preservation, Siccatives 
drying agents for paints, Colorants, 
Mordants, Metal foil for painters, metal in 
powder for painters, Hardening agents for 
paint , varnishes and lacquers, Additives for 
painting 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 61 )

 Trade Mark No.: 19006العالمة التجارية رقم : 19006 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 
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والصنفرة،  احلف  ورق  الكشط،  مواد   : اجل  من 
التنظيف،  مستحضرات  الصدأ،  إزالة  مستحضرات 
مواد  الصقل،  محاليل  الدهان،  ازالة  مستحضرات 
في  مستخدم  هو  ما  عن  مختلفة  الدهون  إزالة 
الطالء،  التنظيف،  ألغراض  الزيوت  التصنيع،  عمليات 
مستحضرات  اللك،  الورنيش  ازالة  مستحضرات 
الرملي  قماش  الزجاج،  ورق  التلميع،  ورق  الغسيل، 
وورق  قماش  الورنيش،  ازالة  مستحضرات  للحف، 
جلعل  الشمع  الزجاج،  التنظيف  سوائل  الصنفرة، 
شرائح  الكشط،  مناشف  او  إسفنج  مصقول،  الشي 

او رقائق للصنفرة 

In Respect of: Abrasives, abrasive 
paper, Rust removing preparations, 
Cleaning preparations, Paint stripping 
preparations, Scouring solutions, 
Degreasers other than for use in 
manufacturing processes, Oils for 
cleaning purposes, Lacquer-removing 
preparations, Laundry preparations, 
Polishing paper, Sandpaper, Polishing 
preparations, Sandcloth, Varnish-
removing preparations, Emery paper 
and cloth, Windscreen cleaning liquids, 
Wax to be polished, abrasive toweling, 
mountings of frosting 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 62 )

 Trade Mark No.: 19007العالمة التجارية رقم : 19007 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
وإكسسواراتها  ولوازمها  أجزاؤها  االرض،  على  التحرك 

وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for 
locomotion by land, parts and accessories 
thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   



2012/4/138العـــدد الرابع 

( 63 )

 Trade Mark No.: 19008العالمة التجارية رقم : 19008 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

وتركيب  إصالح  خدمات  املركبات؛  إصالح  خدمات   : اجل  من 
اإلنذار  أجهزة  وتركيب  إصالح  خدمات  الهواء؛  تكييف  أجهزة 
ضد السرقة؛ خدمات صيانة واصالح املركبات البرية؛ خدمات 
تزيت (تشحيم) املركبات غسيل املركبات؛ تنظيف املركبات؛ 
جتديد األجزاء املالمسة لألرض من إطارات (عجالت) املركبات؛ 
فلكنة (اي تقسية املطاط بالكبريت) اإلطارات (ترميم)؛ إعادة 
جزئيا؛  دمرت/حتطمت  او  بالية  اصبحت  التي  احملركات  بناء 
خاصة  املعلومات  تقيدم  املركبات؛  الجل  صدأ  ضد  معاجلة 

بالصيانة واالصالح 

In Respect of: Vehicle repair; air conditioning 
apparatus installation and repair; burglar alarm 
installation and repair; vehicle maintenance 
and repair; vehicle lubrication [greasing]; 
vehicle wash; vehicle cleaning; retreading of 
tires [tyres]; vulcanization of tyres [repair]; 
rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; anti-rust treatment for 
vehicle; repair information 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 Address: 92100 Boulogne-Billancourt, Franceالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 

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

Address for Services:   

( 64 )

 Trade Mark No.: 19009العالمة التجارية رقم : 19009 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
وإكسسواراتها  ولوازمها  أجزاؤها  االرض،  على  التحرك 

وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for 
locomotion by land, parts and accessories 
thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   
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( 65 )

 Trade Mark No.: 19010العالمة التجارية رقم : 19010 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
وإكسسواراتها  ولوازمها  أجزاؤها  االرض،  على  التحرك 

وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for 
locomotion by land, parts and accessories 
thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 66 )

 Trade Mark No.: 19011العالمة التجارية رقم : 19011 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

املضمونه  الالسلكية  األتصاالت  خدمات   : اجل  من 
البيانات  وتوصيل  نقل  بها  واملعنى  املضمونه،  غير  او 
الرقمية والصور وامللفات الصوتية والبيانات واملعلومات 
نقل  احلواسيب،  وسائل  طريق  الصورعن  واشارات 
بشكل  وجميعها  الصناعية،  واألقمار  الراديو  الكيبل 
خاص الجل انظمة املالحة للمركبات، النقل الالسلكي 
للبيانات الرقمية؛ النقل اإللكترونية للبيانات والوثائق 
االستشارات  الطرفية؛  احلاسوب  اجهزة  طريق  عن 

التقنية في إطار اخلدمات املطلوبه أعاله 

In Respect of: Secure or non-secure 
telecommunications services, namely 
transmission and delivery of digital data, 
photographs, audio files, data, information and 
image signals by means of computers, cable 
radio and satellite transfer, all in particular 
for navigation systems for vehicles, wireless 
transfer of digital data; electronic transfer of 
data and documents via computer terminals; 
technical consultancy in connection with the 
above services claimed 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 
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العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   

 ( 67 )

 Trade Mark No.: 19012العالمة التجارية رقم : 19012 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

االرض  على  التحرك  الجل  املركبات   : اجل  من 
أجزاؤها  والسيارات،  احملركات  ذات  املركبات  وخصوصا 

وإكسسواراتها وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles for locomotion by 
land and in particular motors vehicles, parts 
and accessories thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 68 )

 Trade Mark No.: 19013العالمة التجارية رقم : 19013 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 
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واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
والتصوير  والتصوير  باملساحة  واخلاصة  والكهربائية 
واإلشارة  والقياس  والتوزين  والبصري  السينمائي 
أدوات  والتعليم؛  احلياة  وانقاد  (املراقبة)  والفحص 
وأجهزة ومعدات التسجيل واإلرسال واسترجاع او اعادة 
املمغنطة،  البيانات  حامالت  الصور،  أو  الصوت  انتاج 
وأقراص التخزين او التسجيل، اآلالت احلاسبة، معدات 
البيانات  قاعدة  الكمبيوترات،  و  البيانات  معاجلة 
وخرائط  واجلغرافية  الطريق  متييز  او  البراز  االلكترونية 
احملضرة   (CDs) املدمجة  األقراص  السفر؛  ومعلومات 
الذاكرة  وبطاقات   (DVDs) رقمية  فيديو  وأقراص 
املادية  التخزين  وسائط  من  وغيرها  الصلبة  واألقراص 
البراز او متييز الطريق واجلغرافية خرائط الطريق واملالحة 
البرمجيات  تطوير  أدوات  السفر؛  ومعلومات  وخرائط 
الكمبيوتر؛ وبرامج احلاسوب في مجال الطرق واملالحة 
واجلغرافية واخلرائط واملعلومات والسفر. أجهزة وبرامج 
في  املالحة  ألغراض  أنظمة  مع  لالستخدام  احلاسوب 
والنظام  واملالحة  والتوجيه  املوقع  انظمة  املركبات؛ 
أجهزة  املركبات؛  ألجل   (GPS) املواقع  لتحديد  العاملي 

 (PDAs) املساعدات الرقمية الشخصية

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
electric, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; Electronic database featuring 
roadway, geographic, map, and travel 
information; prerecorded CD Roms, DVDs, 
memory cards, hard drives and other physical 
storage media featuring roadway, geographic, 
map roadway, navigation, map and travel 
information; computer software development 
tools; and computer software in the field of 
roadway, navigation, geographic, map and 
travel information. Computer hardware and 
software for use with systems for navigation 
purposes for vehicles; location, orientation 
and navigation, and global positioning 
systems (GPS) for vehicles; personal digital 
assistants (PDAs) 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   

( 69 )

 Trade Mark No.: 19014العالمة التجارية رقم : 19014 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
وإكسسواراتها  ولوازمها  أجزاؤها  االرض،  على  التحرك 

وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for 
locomotion by land, parts and accessories 
thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 
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 ,Address: 92100 Boulogne-Billancourtالعنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 70 )

 Trade Mark No.: 19015العالمة التجارية رقم : 19015 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011 

الجل  االدوات  او  املعدات  او  أجهزة  املركبات،   : اجل  من 
التحرك على االرض، أجزاؤها ولوازمها وإكسسواراتها 

وقطع الغيار لها 

In Respect of: Vehicles, apparatus for 
locomotion by land, parts and accessories 
thereof 

 In the name of: . RENAULT s.a.sبأسم : رينو اس.ايه.اس. 

العنوان : 92100 بولوغون – بيالنكورت، فرنسا 
Address: 92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

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

Address for Services:   

( 71 )

 Trade Mark No.: 19030العالمة التجارية رقم : 19030 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 07/04/2011التاريخ : 07/04/2011 

مركبات  مزلقات،  صناعية،  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
ذلك  في  (مبا  وقود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امتصاص 

وقود احملركات) ومواد إضاءة 

In Respect of: Industrial oils and greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels (including 
petrols for engines) and illuminants 

 In the name of: Wolf Oil Corporation N.Vبأسم : شركة وولف أويل كوربوريشن إن.في 

 2620  – بي   /  52 جيليوتسترات  جورج   : العنوان 
هيميكسيم بلجيكا 

Address: George Gilliotstraat 52 \ B-2620 
Hemiksem Belgium 

ص   - اهللا  رام  عمرو،  ياسر  ثائر  احملامي   : التبليغ  عنوان 
ب 1903 

Address for Services:   
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( 72 )

 Trade Mark No.: 19100العالمة التجارية رقم : 19100 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 26/04/2011التاريخ : 26/04/2011 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

بأسم : هيثم محمد مصطفى القيسي 
In the name of: haitham mohamad mustafa 
qaisi 

 Address: alkhalil wad alhariahالعنوان : اخلليل واد الهرية 0599292714 

عنوان التبليغ : اخلليل واد الهرية 0599292714 
Address for Services:   alkhalil wad alhariah 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
 comfort shoes حق احلماية املطلق باستخدام عبارة

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 73 )

 Trade Mark No.: 19162العالمة التجارية رقم : 19162 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 12/05/2011التاريخ : 12/05/2011 
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ثياب  لالطفال،  نسيجية  مالبس  وزرات(مالبس)،   : اجل  من 
احزمة  وبري)،  قماش  من  (مصنوعة  للحمام  روبات  لالستحمام، 
فضفاضة،  سترات  الركبة،  حتى  تصل  قصيرة  سراويل  (مالبس)، 
بلوزات، سترات قصيرة تصل حتى اخلصر، قمصان لصيقة باجلسم، 
الصبيان  لالطفال  نسيجية  مالبس  فراشية،  عنق  ربطات  جزم، 
(أثواب)،  قصيرة  حتتانية  سراويل  قصيرة،  حتتانية  سراويل  والبنات، 
قمصان للعمل، بذالت للعمل، سراويل داخلية قصيرة نطاق مرن، 
فالنس، سترات من صوف محبوك، سترات غير رسمية تصل حتى 
اخلصر، االجزاء السفلية من الثياب غير الرسمية، سراويل قطنية 
قمصان  رسمية،  غير  سراويل  رسمية،  غير  جاكيتات  رسمية،  غير 
صدارات  رسمية،  غير  بنطلونات  رسمية،  غير  تنانير  رسمية،  غير 
للمدن،  رسمية  غير  مالبس  رسمية،  غير  مالبس  رسمية،  غير 
طويلة،  جاكيتات  معاطف،  مالبس،  ثياب،  كالسيكية،  قمصان 
للثياب،  أحذية  للثياب،  قمصان  للثياب،  سراويل  للثياب،  معاطف 
بزات نظامية للثياب، أثواب، مباذل، أثواب للسهرة، بذالت للسهرة، 
للسهرة،  رسمية  مالبس  رسمية،  نسائية  مالبس  القدم،  البسة 
عليها،  موصى  رسمية  بنطلونات  عليها،  موصى  رسمية  بذالت 
الغولف،  للعبة  فالنس  قفازات،  الفرو،  من  مالبس  رسمية،  مالبس 
صداري  املنزل،  في  للبس  جاكيتات  للرأس،  اغطية  قبعات،  عباءات، 
من  مالبس  جينز،  بنطلونات  للمنزل،  مالبس  املنزل،  في  للبس 
قماش اجلينز، مالبس للهرولة، اثواب من قطعة واحدة دون اكمام، 
قمصان  ومخيطة)،  (مفصلة  محبوكة  مالبس  محبوكة،  مالبس 
بالصنارة،  محبوكة  مالبس  بالصنارة،  محبوكة  قمصان  محبوكة، 
كسوة الطفل املولود ولوازمه( مالبس)، جاكيتات، جاكيتات جلدية، 
سراويل  جلدية،  مالبس  جلدية،  سراويل  قصيرة،  جلدية  سراويل 
الوقات الفراغ، بياضات نسائية، قمصان لصيقة باجلسم ذات اكمام 
طويلة، ازياء للحفالت التنكرية، شباشب مالئمة، شباشب مالئمة 
حول  يلف  لفاح  الوالدة،  لفترة  مالبس  وبري،  قماش  من  مصنوعة 
العنق، ربطات عنق، مالبس للرقبة، مالبس نسائية للنوم، قمصان 
للنوم، مالبس للنوم، قمصان ذات قبة مفتوحة، مالبس خلارج املنزل، 
منديل  مقلنسة،  جاكيتات  سراويل،  معاطف،  خارجية،  مالبس 
للجيب، قمصان بولو، غطاء اسطواني طويل للرأس، كنزات صوفية، 
املطر،  من  للوقاية  مالبس  املطر،  من  للوقاية  معاطف  بيجامات، 
للنساء،  جاهزة  مالبس  والبنات،  الصبيان  لألطفال  جاهزة  مالبس 
احذية  القدم،  لكرة  او  للهرولة  أحذية  احذية،  قمصان،  وشاحات، 
جلدية، سراويل حتتية قصيرة، سراويل قصيرة، قمصان ذات أكمام 
قصيرة، أغطية رأس لالستحمام، تنانير ، شباشب، جوارب قصيرة، 
مالبس  للرياضة،  احذية  للرياضة،  قمصان  للرياضة،  جاكيتات 
محبوكة  مالبس  ومبطنة،  سدادة  ذات  رياضية  مالبس  للرياضة، 
السراويل  حماالت  بذالت،  للبذالت،  طويلة، قماش  جوارب  للرياضة، 
للسباحة،  قالنس  معرقة،  قمصان  سترات،  البنطلون)،  (حمالة 
ازياء للسباحة، اطقم للسباحة، مالبس للسباحة، مالبس موصى 
عليها، مالبس علوية ذات قبة مجوفة دون اكمام، قمصان نص كم، 
ربطات ، مالبس ضيقة يرتديها الراقص او البهلوان، صدارات علوية، 
اثواب للجزء العلوي من املالبس، بنطلونات، بدالت رسمية، سراويل 
حتتية، قمصان حتتية، مالبس حتتية، ازياء موحدة، مالبس مخملية 
صوفية،  شاالت  صوفية،  وشاحات  صدريات،  صدارات،  محبوكة، 
قمصان محبوكة بذالت محبوكة، وجميع هذه املنتجات تقع ضمن 

املنتجات اخملصصة للنساء واالطفال. 

In Respect of: APRONS (CLOTHING), BABIES WEAR OF 
TEXTILE, BATHING SUITS, BATHROBES (MADE OF 
TERRY CLOTH) , BELTS (CLOTHING), BERMUDAS, 
BLAZERS, BLOUSES, BLOUSONS, BODY SHIRTS, 
BODY’S, BOOTS, BOW TIES, BOY’S AND GIRL’S 
CHILDREN WEAR OF TEXTILE, BRIEFS, BRIEFS 
(DRESS), BUSINESS SHIRTS, BUSINESS SUITS, 
CALECONS, CAPS, CARDIGANS, CASUAL BLOUSONS, 
CASUAL BOTTOMS, CASUAL COTTON PANTS, 
CASUAL JACKETS, CASUAL PANTS, CASUAL SHIRTS, 
CASUAL SKIRTS, CASUAL TROUSERS, CASUAL 
VESTS, CASUAL WEAR, CITY CASUAL WEAR, 
CLASSIC SHIRTS, CLOTHES, CLOTHING, COATS, 
DOWN JACKETS, DRESS COATS, DRESS PANTS, DRESS 
SHIRTS, DRESS SHOES, DRESS UNIFORMS, DRESSES, 
DRESSING GOWNS, EVENING DRESSES, EVENING 
SUITS, FOOTWEAR, FORMAL DRESS, FORMAL 
EVENING WEAR, FORMAL TAILORED SUITS, FORMAL 
TAILORED TROUSERS, FORMAL WEAR, FUR WEAR, 
GLOVES, GOLF CAPS, GOLFWEAR, GOWNS, HATS, 
HEADGEAR, HOME JACKETS, HOME VESTS, HOME 
WEAR, JACKETS, JEANS, JEANS WEAR, JOGGINGS, 
JUMPERS, KNITS, KNITS (CUT & SEWN), KNITS 
SHIRTS, KNITTED SHIRTS, KNITWEAR, KNITWEAR 
GARMENTS, LAYETTES (CLOTHING), LEATHER 
JACKETS, LEATHER PANTS, LEATHER TROUSERS, 
LEATHERWEAR, LEISURE TROUSERS, LINGERIE, 
LONG SLEEVES BODYSHIRTS, MASQUERADE 
COSTUME, MATCHING SLIPPERS, MATCHING 
SLIPPERS MADE OF TERRY CLOTH, MATERNITY 
WEAR, MUFFLERS, NECKTIES, NECKWEAR, NIGHT-
DRESSES, NIGHT-SHIRTS, NIGHTWEAR, OPEN NECK 
SHIRTS, OUTDOOR WEAR, OUTERWEAR, OVERCOATS, 
PANTS, PARKAS, POCKET SQUARES, POLO SHIRTS, 
POLOS, PULLOVERS, PAJAMAS, RAINCOATS, 
RAINWEAR, READY-TO-WEAR FOR BOY’S & 
GIRL’S CHILDREN, READY-TO-WEAR FOR WOMEN, 
SCARVES, SHIRTS, SHOES, SHOES FOR JOGGING OR 
FOR FOOTBALL, SHOES IN LEATHER, SHORT PANTS, 
SHORTS, SHORTS SLEEVES, SHOWER CAPS, SKIRTS, 
SLIPPERS, SOCKS, SPORT JACKETS, SPORT SHIRTS, 
SPORT SHOES, SPORTSWEAR, SPORTSWEAR IN 
WARP AND IN FILLING, SPORTSWEAR KNITWEAR, 
STOCKINGS, SUIT FABRICS, SUITS, SUSPENDERS 
(GALLUSES), SWEATERS, SWEAT-SHIRTS, SWIMMING 
CAPS, SWIMMING COSTUME, SWIMMING SUITS, 
SWIMWEAR, TAILORED CLOTHING, TANK TOPS, 
TEE-SHIRTS, TIES, TIGHTS, TOP VESTS, TOPS, 
TROUSERS, TUXEDOS, UNDERPANTS, UNDERSHIRTS, 
UNDERWEAR, UNIFORMS, VELVET KNITWEAR, 
VESTS, WAISTCOATS, WOOL MUFFLERS, WOOL 
SHAWLS, WOVEN SHIRTS, WOVEN SUITS. ALL THESE 
PRODUCTS ARE FOR WOMEN AND CHILDREN. 

 .In the name of: Pierre Balmain S.Aبأسم : شركة بيير بلمان أس. إي 
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 Address: 44 Rue Francois 1er, 75008 Paris, Franceالعنوان : 44 شارع فرانسوا 1 إي آر ، 75008 باريس ، فرنسا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص,ب4472 البيرة -هاتف 2989760 فاكس 2989761 

( 74 )

 Trade Mark No.: 19170العالمة التجارية رقم : 19170 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011 

 .In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

 In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم : تيبوتيك فارماسيوتيكالز 

 , ايسالند  ليتيل   , ايستجيت   , فيلج  ايستجيت   : العنوان 
كونتي كورك , ايرالند 

Address: Eastgate Village,Eastgate, Little 
Island,County Cork,IRELAND 

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

Address for Services:   

( 75 )

 Trade Mark No.: 19171العالمة التجارية رقم : 19171 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011 

 .In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

 In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم : تيبوتيك فارماسيوتيكالز 

ليتيل   , ايستجيت   , فيلج  ايستجيت   : العنوان 
ايسالند , كونتي كورك , ايرالند 

Address: Eastgate Village,Eastgate, Little 
Island,County Cork,IRELAND 

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

Address for Services:   

( 76 )

 Trade Mark No.: 19177العالمة التجارية رقم : 19177 
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 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

بأسم : شركة احلج حمد اخوان 
In the name of: SHARIKET ALHAJ 
HAMAD IKHWAN 

العنوان : نابلس - شارع حطني - ت : 2371613 
Address: NABLUS - SHARE’ HITEEN - 
TEL 2371613 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع حطني - ت : 2371613 
Address for Services:   NABLUS - SHARE’ 
HITEEN - TEL 2371613 

(77)

 Trade Mark No.: 19179العالمة التجارية رقم : 19179 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 18/05/2011التاريخ : 18/05/2011 

األقمشة  بتبييض  اخلاصة  املستحضرات   : اجل  من 
املالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  املواد  من  وغيرها 
وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
بأنواعه  الصابون  الشحومات-  إزالة  مواد  األوساخ، 
وبرش الصابون- الروائح العطرية– الزيوت الطيارة- مواد 
واحلالقة-  األسنان  معاجني  الشعر-  ومحاليل  التزيني 

الشامبو. 

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

بأسم : شركة شاهني للمنتوجات الغذائية م.خ.م 
In the name of: sherikat shaheen llmantogat 
al gtheah 

 Address: Hebron - daheat singerالعنوان : اخلليل سنجر 2230611 

 Address for Services:   Hebron - daheatعنوان التبليغ : اخلليل سنجر 2230611 
singer 
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( 78 )

 Trade Mark No.: 19184العالمة التجارية رقم : 19184 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/05/2011التاريخ : 18/05/2011 

من اجل : الشوكوالتة؛ احللويات واحللوى 
In Respect of: Chocolate; confections and 
candy 

بأسم : شركة يعقوب القوره وشركاه / مصنع القوره 
للشوكوالتة 

In the name of: Yacoub Qura and Co. 
Company / Qura Chocolate Factory 

العنوان : ص . ب 258، عمان 11941، االردن 
Address: P.O.Box 258, Amman 11941, 
Jordan 

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

Address for Services:   

( 79 )

 Trade Mark No.: 19188العالمة التجارية رقم : 19188 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 19/05/2011التاريخ : 19/05/2011 

 In Respect of: teaمن اجل : الشاي 

بأسم : شركة البكري لالستثمارات العامة 
In the name of: shareket albakri 
lilistethmarat al aamah 

 Address: alquds street - ramallahالعنوان : شارع القدس - رام اهللا 

 - Address for Services:   alquds streetعنوان التبليغ : شارع القدس - رام اهللا 
ramallah 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمة TEA والرسومات 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 80 )

 Trade Mark No.: 19189العالمة التجارية رقم : 19189 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 19/05/2011التاريخ : 19/05/2011 

السيارات  وتركيباتها؛  وقطعها  القوارب   \ السفن   : اجل  من 
واملركبات الكهربائية وتتضمن السيارات الكهربائية والعربات 
االستخدام  ومركبات  املقفلة  والشاحنات  والشاحنات 
والسيارات  في)  (آر  الترفيهية  واملركبات  واحلافالت  الرياضي 
وشاحنات  الشحن  وسيارات  السباق  وسيارات  الرياضية 
والقطع  (اجلرارات)  القطر  وجرارات  الشوكية  الرافعات 
العجلتني  ذات  اآللية  املركبات  لها؛  الهيكلية  والتجهيزات 
والدراجات الهوائية وقطعها ومستلزماتها؛ العربات الصغيرة 
السيارات  وساحبات  السيارات  ودافعات  السيارات  ومصدات 
واجلرارات (محركات اجلر) واحملركات ومحركات االحتراق الداخلي 
للمركبات البرية ومحاور املركبات وناقالت الطاقة ومجموعات 
التيار  ومحركات  والكوابح  الصدمات  وممتصات  لآلالت  التروس 
أجهزة  البرية،  للمركبات  املباشر،  التيار  محركات   \ املتناوب 
اإلنذار ضد السرقة للمركبات ورقع املطاط الالصقة لتصليح 

اإلطارات الداخلية أو العجالت في الفئة الدولية 12. 

In Respect of: Ships/boats and parts and fittings 
therefore, automobiles, electric vehicles including 
electric automobiles, wagons, trucks, vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sports cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and 
towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefore, two-wheeled motor vehicles, 
bicycles and parts and fittings therefore carts car-
dumpers car-pushers car-pullers tractors (traction 
engines) motor and engine for land vehicles axles 
for vehicles power transmissions and gearing for 
machines shock absorbers, brakes, alternating 
current motors/direct, current motors, for land 
vehicles, anti-theft alarms for vehicles, adhesive 
rubber patches for repairing, tubes or tires in 
International Class 12. 

موتور  (نيسان  كايشا  كابوشيكي  جيدوشا  نيسان   : بأسم 
كو. ليمتد) 

In the name of: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as NISSAN MOTOR CO., 
LTD. 

العنوان : رقم 2 تاكاراشو ، كاناغاوا – كو ، يوكوهاما – شي ، 
كاناغاوا –كني ، اليابان. 

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, Japan 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 81 )

 Trade Mark No.: 19190العالمة التجارية رقم : 19190 

 In Class: 12في الصنف : 12 
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 Date: 19/05/2011التاريخ : 19/05/2011 

السيارات  وتركيباتها؛  وقطعها  القوارب   \ السفن   : اجل  من 
والعربات  الكهربائية  السيارات  وتتضمن  الكهربائية  واملركبات 
الرياضي  االستخدام  ومركبات  املقفلة  والشاحنات  والشاحنات 
واحلافالت واملركبات الترفيهية (آر في) والسيارات الرياضية وسيارات 
وجرارات  الشوكية  الرافعات  وشاحنات  الشحن  وسيارات  السباق 
املركبات  لها؛  الهيكلية  والتجهيزات  والقطع  (اجلرارات)  القطر 
ومستلزماتها؛  وقطعها  الهوائية  والدراجات  العجلتني  ذات  اآللية 
العربات الصغيرة ومصدات السيارات ودافعات السيارات وساحبات 
االحتراق  ومحركات  واحملركات  اجلر)  (محركات  واجلرارات  السيارات 
الطاقة  وناقالت  املركبات  ومحاور  البرية  للمركبات  الداخلي 
ومجموعات التروس لآلالت وممتصات الصدمات والكوابح ومحركات 
أجهزة  البرية،  للمركبات  املباشر،  التيار  محركات   \ املتناوب  التيار 
لتصليح  الالصقة  املطاط  ورقع  للمركبات  السرقة  ضد  اإلنذار 

اإلطارات الداخلية أو العجالت في الفئة الدولية 12. 

In Respect of: Ships/boats and parts and fittings 
therefore, automobiles, electric vehicles including 
electric automobiles, wagons, trucks, vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sports cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and 
towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefore, two-wheeled motor vehicles, 
bicycles and parts and fittings therefore carts car-
dumpers car-pushers car-pullers tractors (traction 
engines) motor and engine for land vehicles axles 
for vehicles power transmissions and gearing for 
machines shock absorbers, brakes, alternating 
current motors/direct, current motors, for land 
vehicles, anti-theft alarms for vehicles, adhesive 
rubber patches for repairing, tubes or tires in 
International Class 12. 

موتور  (نيسان  كايشا  كابوشيكي  جيدوشا  نيسان   : بأسم 
كو. ليمتد) 

In the name of: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as NISSAN MOTOR CO., 
LTD. 

العنوان : رقم 2 تاكاراشو ، كاناغاوا – كو ، يوكوهاما – شي ، 
كاناغاوا –كني ، اليابان. 

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, Japan 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 82 )

 Trade Mark No.: 19218العالمة التجارية رقم : 19218 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 - االحذية  وجتارة  لصناعة  كمفورت  درمي  شركة   : بأسم 
مساهمة خصوصية محدودة 

In the name of: shareket dreem comfort 
lesenaet wategaret al’ahthyah 

 Address: al khalil - aljaldehالعنوان : اخلليل - اجللدة 

تلفون  سارة  عني  مرقة-اخلليل  رائد  ااحملامي   : التبليغ  عنوان 
 022212801

Address for Services:   
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(83)

 Trade Mark No.: 19266العالمة التجارية رقم : 19266 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011 

من اجل : األجهزة والعدد العلمية واملالحية واخلاصة مبسح 
األراضي والفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية وأجهزة 
(املراقبة)  والضبط  اإلشارات  وإرسال  والقياس  الوزن  وعدد 
أو  بوصل  اخلاصة  والعدد  واألجهزة  والتعليم،  احلياة  وإنقاذ 
حتويل أو تركيم أو تنظيم أو ضبط الكهرباء ، أجهزة تسجيل 
البيانات  حامالت   ، الصور  أو  الصوت  إستعادة  أو  إرسال  أو 
األتوماتيكية  البيع  آالت   ، التسجيل  إسطوانات   ، املمغنطة 
معدنـي  نقد  من  قطعة  بوضع  تعمل  التي  األجهزة  وآليات 
فيها ، مسجالت النقد، اآلالت احلاسبة ، املعدات واحلاسبات 
إطفاء  أجهزة   ، البيانات  ملعاجلة  (الكمبيوتر)  اإللكترونية 

احلرائق. 

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

 In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة – قطر 
Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 84 )

 Trade Mark No.: 19267العالمة التجارية رقم : 19267 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011 
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من اجل : الورق والكرتون والبضائع املصنوعة من هذه املواد 
جتليد  مواد   ، املطبوعات   ، أخرى  فئات  ضمن  الواردة  وغير 
الكتب، الصور الفوتوغرافية ، األدوات الكتابية (اقرطاسية) ، 
املواد الالصقة ألغراض القرطاسية واألغراض املنزلية ، األدوات 
الكاتبة  اآلالت   ، التلوين  فراشي   ، بالفنانني  اخلاصة  واللوازم 
والتعليم  التهذيب  أدوات  األثاث)  (عدا  املكاتب  ومستلزمات 
الرزم  في  تستخدم  التي  البالستيكية  املواد   ، األجهزة)  (عدا 
املطبعية  احلروف   ، أخرى)  فئات  ضمن  الواردة  (عدا  والتغليف 

، الكليشيهات. 

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

 In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة – قطر 
Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 85 )

 Trade Mark No.: 19268العالمة التجارية رقم : 19268 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011 

 In Respect of: clothing, footwear,headgearمن اجل : املالبس , البسة القدم , اغطية الرأس 

 In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

 ,Address: Educational City, P.O.Box 23190, Dohaالعنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة – قطر 
Qatar 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص,ب4472 البيرة -هاتف 2989760 فاكس 2989761 

( 86 )

 Trade Mark No.: 19269العالمة التجارية رقم : 19269 
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 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011 

من اجل : األلعاب والدمى، أدوات الرياضة البدنية (اجلمنازية) 
الزينات   ، أخرى  فئات  ضمن  الواردة  غير  الرياضية  واألدوات 

اخلاصة بشجرة عيد امليالد. 

In Respect of: Games and playthings; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes, 
decorations for Christmas trees. 

 In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

 ,Address: Educational City, P.O.Box 23190, Dohaالعنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة – قطر 
Qatar 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 87 )

 Trade Mark No.: 19270العالمة التجارية رقم : 19270 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011 

 ، األعمال  إدارة  خدمات   ، اإلعالن  خدمات   : اجل  من 
خدمات ضبط األعمال ، خدمات أعمال املكاتب. 

In Respect of: Advertising, business 
management; business administration; office 
function. 

 In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

الدوحة   23190 ص.ب   ، التعليمية  املدينة   : العنوان 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 88 )

 Trade Mark No.: 19271العالمة التجارية رقم : 19271 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011 
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 .In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات اإلتصاالت عن بعد. 

 In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

الدوحة   23190 ص.ب   ، التعليمية  املدينة   : العنوان 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 
23190, Doha, Qatar 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 89 )

 Trade Mark No.: 19272العالمة التجارية رقم : 19272 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011 

خدمات   ، التدريب  خدمات   ، التعليم  خدمات   : اجل  من 
التسلية والترفيه ، خدمات النشاطات الرياضية والثقافية. 

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

 In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

 ,Address: Educational City, P.O.Box 23190العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة – قطر 
Doha, Qatar 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address 

( 90 )

 Trade Mark No.: 19369العالمة التجارية رقم : 19369 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011 
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من اجل : املستحضرات الصيدلية والبيطرية, التحلل 
املستحضرات  حتلل),  (الية  للحفظ  اجملمد  البكتيري 
املعدة  احلمية  مواد  الطبية،  لالغراض  الصحية 
لالستعمال الطبي ، أغذية األطفال ، اللصوق الطبية 
ومواد التضميد ، املواد اخلاصة بحشو األسنان والشمع 
في  املستعملة  املستحضرات   ، املطهرات   ، الطبي 
والفطريات  الضارة  واحلشرات  واحليوانات  الهوام  ابادة 

واألعشاب الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; freeze dried bacterial lysate 
(mechanical lysis); sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic substances adapted 
for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides 

 In the name of: Lallemand Pharmaبأسم : الليماند فارما انترناشونال ايه جي 
International AG 

زوغ,  اتش6301-  سي   ,7 بانوفشتراسه   : العنوان 
سويسرا 

Address: Bahnhofstrasse 7, CH-6301 ZUG, 
Switzerland 

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

Address for Services:   

( 91 )

 Trade Mark No.: 19371العالمة التجارية رقم : 19371 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011 

التحلل  والبيطرية,  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
املستحضرات  حتلل),  (الية  للحفظ  اجملمد  البكتيري 
لالستعمال  املعدة  احلمية  مواد  الطبية،  لالغراض  الصحية 
التضميد  ومواد  الطبية  اللصوق   ، األطفال  أغذية   ، الطبي 
املطهرات   ، الطبي  والشمع  األسنان  بحشو  اخلاصة  املواد   ،
واحليوانات  الهوام  ابادة  في  املستعملة  املستحضرات   ،

واحلشرات الضارة والفطريات واألعشاب الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; freeze dried bacterial lysate 
(mechanical lysis); sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic substances adapted 
for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides 

 In the name of: Lallemand Pharmaبأسم : الليماند فارما انترناشونال ايه جي 
International AG 

 ,Address: Bahnhofstrasse 7, CH-6301 ZUGالعنوان : بانوفشتراسه 7, سي اتش6301- زوغ, سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:   
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( 92 )

 Trade Mark No.: 19386العالمة التجارية رقم : 19386 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 05/07/2011التاريخ : 05/07/2011 

 In Respect of: folse celing andمن اجل : قواطع جابصني وفولس سيلينك وديكور 
decorating 

 In the name of: Sharekat ALakhaweinبأسم : شركة األخوين للديكور العادية العامة 
Leldecor ALadeyeh ala’meh 

 Address: ALkhalil_ALahawooz alawwalالعنوان : اخلليل - احلاوز األول 2211010 

_Address for Services:   ALkhalilعنوان التبليغ : اخلليل - احلاوز األول 2211010 
ALahawooz alawwal 

( 93 )

 Trade Mark No.: 19387العالمة التجارية رقم : 19387 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 05/07/2011التاريخ : 05/07/2011 

 In Respect of: folse celing andمن اجل : قواطع جابصني واألسقف املستعارة 
decorating 

 In the name of: Sharekat ALakhaweinبأسم : شركة األخوين للديكور العادية العامة 
Leldecor ALadeyeh ala’meh 

 Address: ALkhalil_ALahawooz alawwalالعنوان : اخلليل - احلاوز األول 2211010 

_Address for Services:   ALkhalilعنوان التبليغ : اخلليل - احلاوز األول 2211010 
ALahawooz alawwal 
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( 94 )

 Trade Mark No.: 19392العالمة التجارية رقم : 19392 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/07/2011التاريخ : 05/07/2011 

 In Respect of: Clothingمن اجل : املالبس 

 In the name of: mohammad fouadبأسم : محمد فؤاد محمد طه 
mohammad taha 

العنوان : نابلس - شارع سفيان - عمارة ياسني يعيش 
ط1 

Address: nablus - share’ sofyan amaret 
yaseen yaish tabeq 1 

عمارة ياسني  سفيان -  نابلس - شارع  التبليغ :  عنوان 
يعيش ط1 

Address for Services:   nablus - share’ sofyan 
amaret yaseen yaish tabeq 1 

(95)

 Trade Mark No.: 19401العالمة التجارية رقم : 19401 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 10/07/2011التاريخ : 10/07/2011 



2012/4/157مجلة امللكية الصناعية

الهواء  ومكثفات  الثالجات  وضواغط  املاكينات  ضواغط   : اجل  من 
واملاكينات  االلكترونية  املعدات  وصناعة  القولبة  وآالت  واملكابس 
احملركات  من  (أجزاء  األسالك  وحزم  الكهربائية  واحملركات  واألدوات 
الكهربائية) والصمامات (أجزاء من املاكينات) وماكينات التصفية 
لتنقية  ومرشحات  محركات)  أو  ماكينات  من  (أجزاء  واملرشحات 
والسيور  بالستيكية  صب  وماكينات  (احملركات)  وتبريد  الهواء 
(اآلالت) وأحزمة للماكينات وماكينات التغليف والتعبئة واخلالطات 
الكهربائية لألغراض املنزلية والغساالت وماكينات انتزاع الغسيل 
وماكينات  الطباعة  وآالت  الطالء  رش  وبنادق  التجفيف  وماكينات 
التي  الستائر  رسم  أجهزة  [الكهربائية]  التنظيف  وأجهزة 
واألجهزة  اخلياطة  وماكينات  الكي  وماكينات  بالكهرباء  تعمل 
والصباغة  السحق  وماكينات  الدراجات  لصناعة  امليكانيكية 
املنزلي  العصير  وصانع  الكهربائية  واملكانس  التحجيم  وماكينات 
حتضير  وأجهزة  والكهروميكانيكية   ، املشروبات  حتضير  وماكينات 
الكهربائي)  الفحم  حفار  (باستثناء  الكهربائية  احملمولة  واملثاقب 
والبراثن الكهرومغناطيسية، وغيرها من املركبات البرية وملحقات 
األختام [جزء من اآلالت] وآالت صنع اللنب وآالت صنع اخلبز واحملركات 
الكهربائية، وغيرها من املركبات البرية وآالت تصنيع املعادن وآالت 
وآالت  املنزلية  لألغراض  الكهربائية  والكسارات  واملطاحن  الرش 

املطبخ الكهربائية. 

In Respect of: Compressors [machines], 
compressors for refrigerators, air condensers, 
presses, moulding machines, electronic industry 
equipment, machines and machine tools, electric 
motors, wire bundles (parts of electric motors), 
valves (parts of machines), filtering machines, 
filters (parts of machines or engines), filters 
for cleaning cooling air (for engines), pouring 
plastic machine, conveyors (machines), belts 
for machines, wrapping machines, packaging 
machines, electric blenders for household purposes, 
washing machines, wringing machines for laundry, 
drying machines, spray-paint machines, spraying 
guns for paint, printing machines, machines and 
apparatus for cleaning [electric], curtain drawing 
devices electrically operated, Ironing machines, 
sewing machines, mechanical devices for bicycle 
industry, crushing machines, dyeing machines, 
sizing machines, vacuum cleaners, household 
Bean Juice Maker, beverage preparation machines, 
electromechanical, electric portable drills 
(excluding electric coal borer), electromagnetic 
clutches, other than for land vehicles, sealing joints 
[part of machines], yogurt making machines;, 
bread making machines, motors, electric, other 
than for land vehicles, metalworking machines, 
spraying machines, crushing machines, grinders/
crushers, electric, for household purposes, kitchen 
machines, electric . 

 ,In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCESبأسم : شركة جريي لألجهزة الكهربائية واملنزلية بتشوهاي 
INC. OF ZHUHAI 

العنوان : الطريق الغربي جينجي، تشوهاي تشيانشان، قوانغدوجن، 
الصني. 

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 059769884 
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 Trade Mark No.: 19402العالمة التجارية رقم : 19402 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 10/07/2011التاريخ : 10/07/2011 



2012/4/158العـــدد الرابع 

من اجل : املكثفات والقريصات والرؤوس املغناطيسية الستخدامها 
املسجالت  وأجهزة  املسجالت  وأشرطة  والراديو  األقراص  مع 
لالستخدام  املهيأة  التسلية  وأجهزة  الصوت  ومكبرات  الصوتية 
مع شاشة عرض خارجي أو جهاز مراقبة وأجهزة التسلية املهيأة 
امللونة  والعروض  فقط  التلفزيون  استقبال  أجهزة  مع  لالستخدام 
الكهربائية  واملقاومات  وااللكتروليسيرز  الواسعة  للشاشة 
البيانات  معاجلة  وأجهزة  الكمبيوتر  وأجهزة  املتكاملة  والدوائر 
ومرسالت  الهاتف  وأجهزة  املسجلة  [البرامج]  الكمبيوتر  وبرامج 
عن  للتحكم  كهربائية  الدينامو-  واألجهزة  اإللكترونية  اإلشارات 
الفوتوغرافي]  [التصوير  والكاميرات  والهوائيات  اإلشارات  من  بعد 
وأجراس  [الكاذبة]  املزيفة  العمالت  وكاشفات  الالعبني  وتسجيل 
النحاس  وأسالك  االلكتروني  الشقق  وحديد  الكهربائية  اإلنذار 
ومواد[األسالك  كهرباء  وشبكة  املصقولة  واألسالك  واملعزولة 
وأجهزة  الكهربائية  والكابالت  الكهربائية  واألسالك  والكابالت] 
مراقبة  أو  خارجي  عرض  شاشة  مع  لالستخدام  املهيئة  االلعاب 
[التصوير  والناسخات  الفيديو  لعبة  وخراطيش  املسح  وأدوات 
وغيرها  واملقابس  والسدادات  واحلراري]  والكهربائي  الفوتوغرافي 
[املغناطيسية]  واألقراص  الكهربائية]  [التوصيالت  االتصاالت  من 
ومكبرات الصوت واألقالم اإللكترونية [وحدات العرض املرئي] وبرامج 
لإلضاءة  وبطاريات  الفونوغراف  وسجالت  [التسجيل]  الكمبيوتر 
الكهربائية  احلرارة  درجة  استشعار  وأجهزة  املمغنطة  واألسالك 

ومؤشرات احلرارة الكهربائية ومجموعات األسالك الكهربائية. 

In Respect of: Capacitors, Diskettes, Magnetic 
heads to be used with diskettes, Radios, Tape 
recorders , Acoustic apparatus, Loudspeakers, 
Amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor, Amusement 
apparatus adapted for use with television receivers 
only, wide screen color displays, Electrolysers, 
Resistances, electric, integrated circuits, 
Computers, Data processing apparatus , Computer 
programs [programs], recorded , Telephone 
apparatus, transmitters of electronic signals, 
Electro-dynamic apparatus for the remote control 
of signals , Antennas, cameras[photography], 
Record players, Counterfeit [false] coin detectors 
, Alarm bells, electric , Flat irons, electric, Copper 
wires, insulated, enameled wires, electricity 
mains(Material for-)[wires, cables], Wires, 
electric, Cables, electric , Games (Apparatus 
for –) adapted for use with an external display 
screen or monitor, Surveying instruments, Video 
game cartridges, Photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic], Plugs, sockets and other 
contacts [electric connections], Disks [magnetic], 
Amplifiers, Electronic pens [visual display units] 
, Computer software [recorded] , Phonograph 
records , Batteries for lighting , Magnetic wires , 
electric temperature sensors, Electric temperature 
indicators, electric wire clusters 

 ,In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCESبأسم : شركة جريي لألجهزة الكهربائية واملنزلية بتشوهاي 
INC. OF ZHUHAI 

العنوان : الطريق الغربي جينجي، تشوهاي تشيانشان، قوانغدوجن، 
الصني. 

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 059769884 
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 Trade Mark No.: 19403العالمة التجارية رقم : 19403 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 10/07/2011التاريخ : 10/07/2011 



2012/4/159مجلة امللكية الصناعية

التهوية  وتركيبات  وأجهزة  الهواء  مكيفات  تركيبات   : اجل  من 
(تكييف الهواء) وسخانات الهواء واملشعات الكهربائية ومركمات 
الهواء)  (تكييف  واملراوح  الكهربائية  املغسلة  ومجففات  احلرارة 
وأجهزة  الهواء  تنقية  وماكينات  وأجهزة  اجلوية  الرطوبة  ومزيالت 
الفحم  غاز  مياه  وسخانات  املطبخ  الستخدام  وشفاطات  الطهي 
وأواني  الكهرومغناطيسي  والفرن  الكهربائية  املياه  وسخانات 
والغاليات  الشرب  مياه  كهرباء  وموزعات  الكهربائية  الطبخ 
الكهربائية والرطوبة اجلوية وطناجر الضغط [التعقيم] الكهربائية 
تكييف  أجهزة  من  (األجزاء  واملراوح  السيارات  هواء  ومكيفات 
ومجففات  السيارات  وسخان  الهواء  تكييف  ومرشحات  الهواء) 
واملبخرات  الكهربائية  الشعر  ومجففات  الهواء  ومعقمات  الهواء 
من  أجزاء  [ليست  احلرارية  واملبادالت  التعقيم  وخزانة  واملعقمات 
ومقالي  الشمسية  الطاقة  مياه  وسخانات  العادم  ومراوح  اآلالت] 
احلديد الكهربائية وسخانات للحمامات ومشعالت الغاز ومعطرات 
تنقية  وأجهزة  الطبخ]  [جهاز  امليكروويف  وأفران  والثالجات  الهواء 
الكهربائية  واألجهزة  البيض  ومراجل  الصحون  وغساالت  املياه 
ومحامص  [سونا]  الوجه  بخار  وجهاز  الرائب  اللنب  لصنع  واملنزلية 
وأفران  الكهربائية  القدم  وغساالت  الكهربائية  القهوة  وآالت  اخلبز 

اخلبازين واملواقد الكهربائية البطيئة. 

In Respect of: air conditioning installations, 
ventilation[air-conditioning]installations and 
apparatus, air reheaters, radiators, electric, heat 
accumulators, laundry dryers, electric, fans[air-
conditioning], air dehumidifiers, air purifying 
apparatus and machines, Cooking apparatus 
and installations, extractor hoods for kitchen 
use, coal gas water heaters, electric water 
heaters, electromagnetic oven, Cooking utensils, 
electric, electric drinking water dispensers, 
electric kettles, air humidifiers, pressure cookers 
[autoclaves],electric, air conditioners for vehicles, 
fans(parts of air conditioning installations), 
filters for air conditioning, heater for vehicles, 
air dryers, air sterilizers, electric hair dryers, 
Evaporators, Sterilizers, sterilizing cupboard, heat 
exchangers[not parts of machines], exhaust fans, 
solar energy water heaters, electric iron pans, 
Heaters for baths-, gas burners, air refreshers, 
Refrigerators, microwave ovens [cooking 
apparatus], water purification installations, dish 
washers, egg boilers, electric appliances for making 
yogurt, Steam facial apparatus [saunas], bread 
toasters, electric coffee machines, electric foot 
washers, bakers’ ovens, electric slow-cookers. 

 ,In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCESبأسم : شركة جريي لألجهزة الكهربائية واملنزلية بتشوهاي 
INC. OF ZHUHAI 

العنوان : الطريق الغربي جينجي، تشوهاي تشيانشان، قوانغدوجن، 
الصني. 

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 059769884 
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 Trade Mark No.: 19404العالمة التجارية رقم : 19404 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 10/07/2011التاريخ : 10/07/2011 



2012/4/160العـــدد الرابع 

من اجل : الورق وورق النسخ (القرطاسية) وورق النظافة 
ومناشيف الورق ولوحات االعالن من الورق أو الورق املقوى 
ودفاتر املالحظات واجلرائد والصور وورق التغليف وأجهزة 
املكاتب  ومستلزمات  املكتبية)  (املعدات  الكتب  جتليد 
وادوات  واألختام  اجملهز  الصيني  واحلبر  األثاث  باستثناء 
الكتابة واملساحات والصمغ [الالصق] لألغراض املنزلية 
أو املكتبية وأدوات الرسم ومواد الرسم واآللة الكاتبة 
التعليمية،  واملواد  الكهربائية]  غير  أو  [الكهربائية 

باستثناء االجهزة ومناذج املعماريني واألكاليل. 

In Respect of: Paper, copying paper 
(stationery), Hygienic paper, towels of 
paper, Advertisement boards of paper or 
cardboard, note books, Newspaper, Pictures, 
Packing paper, bookbinding apparatus (office 
equipment), office requisites, except furniture, 
prepared Chinese ink, stamps (seals), writing 
instruments, Gums [adhesives] for stationery 
or household purposes, drawing instruments, 
drawing materials, Typewriters [electric or 
non-electric], teaching materials, except 
apparatus, architects’ models, Chaplets. 

واملنزلية  الكهربائية  لألجهزة  جريي  شركة   : بأسم 
بتشوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC 
APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI 

العنوان : الطريق الغربي جينجي، تشوهاي تشيانشان، 
قوانغدوجن، الصني. 

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China 

عنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 
 059769884

Address for Services:   

( 99 )

 Trade Mark No.: 19405العالمة التجارية رقم : 19405 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 10/07/2011التاريخ : 10/07/2011 

استيراد  ووكاالت  لآلخرين  اإلعالنية  اخلدمات   : اجل  من 
وقواعد  اآلخرين  خدمات  أو  ملنتجات  مبيعات  ترويج  وتصدير 
بيانات الكمبيوتر (نظم املعلومات) وإعداد وتنسيق العطاءات 
نيابًة عن اآلخرين في عمليات املناقصة واستشارات األعمال 
-- األعمال  لرجال  االستشارية  (اخلدمات  واإلدارة   (-- (الفنية 

(شؤون  اإلدارية  واالستشارات  لآلخرين  التسويق  وحتليل   (
املوظفني --) واحملاسبة ومساعدة اإلدارة التجارية والصناعية 

والتدقيق 

In Respect of: Advertising services for others, 
import-export agencies, promoting sales of 
products or services for others, Computer 
databases (Systemization of information into 
–), preparation and/or co-ordination of bids on 
behalf of others in tender processes, Business 
consultancy (Professional –), management 
(advisory services for business -), marketing 
analysis for others, Management consultancy 
(Personnel –), Accounting, commercial and 
industrial management assistance, Auditing. 

واملنزلية  الكهربائية  لألجهزة  جريي  شركة   : بأسم 
بتشوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, 
INC. OF ZHUHAI 



2012/4/161مجلة امللكية الصناعية

تشيانشان،  تشوهاي  جينجي،  الغربي  الطريق   : العنوان 
قوانغدوجن، الصني. 

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China 

ت  ط3  الباسل  عمارة  اهللا  -رام  دقة  ابو   : التبليغ  عنوان 
 059769884

Address for Services:   

( 100 )

 Trade Mark No.: 19406العالمة التجارية رقم : 19406 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 10/07/2011التاريخ : 10/07/2011 

الهواء  تكييف  أجهزة  وتصليح  تركيب   : اجل  من 
وتركيب  وإصالحها  املعدات  وتركيب  التدفئة  وخدمات 
األجهزة  وإصالح  وتركيب  وإصالحها  وصيانتها  اآلالت 
التجميد  معدات  وتركيب  واملنزلية  الكهربائية 
وصيانتها  الكمبيوتر  أجهزة  وتركيب  وإصالحها 
وصيانتها  املكتب  وأجهزة  معدات  وتركيب  وإصالحها 
الكهربائية  االجهزة  في  التدخل  ومحو  وإصالحها 

وتنظيف مالبس اآلخرين. 

In Respect of: Air conditioning apparatus 
installation and repair, Upholstering services, 
Heating equipment installation and repair, 
machinery installation, maintenance and 
repair, electric appliances installation and 
repair, freezing equipment installation and 
repair, computer hardware installation, 
maintenance and repair, office machines and 
equipment installation, maintenance and 
repair, Eliminating interference in electrical 
apparatus, Cleaning clothes for others. 

واملنزلية  الكهربائية  لألجهزة  جريي  شركة   : بأسم 
بتشوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC 
APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI 

العنوان : الطريق الغربي جينجي، تشوهاي تشيانشان، 
قوانغدوجن، الصني. 

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China 

عنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 
 059769884

Address for Services:   

( 101 )

 Trade Mark No.: 19407العالمة التجارية رقم : 19407 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 10/07/2011التاريخ : 10/07/2011 



2012/4/162العـــدد الرابع 

من اجل : تركيبات مكيفات الهواء وأجهزة وتركيبات التهوية 
الكهربائية  واملشعات  الهواء  وسخانات  الهواء)  (تكييف 
واملراوح  الكهربائية  املغسلة  ومجففات  احلرارة  ومركمات 
وماكينات  وأجهزة  اجلوية  الرطوبة  ومزيالت  الهواء)  (تكييف 
تنقية الهواء وأجهزة الطهي وشفاطات الستخدام املطبخ 
الكهربائية  املياه  وسخانات  الفحم  غاز  مياه  وسخانات 
الكهربائية  الطبخ  وأواني  الكهرومغناطيسي  والفرن 
وموزعات كهرباء مياه الشرب والغاليات الكهربائية والرطوبة 
ومكيفات  الكهربائية  [التعقيم]  الضغط  وطناجر  اجلوية 
الهواء)  تكييف  أجهزة  من  (األجزاء  واملراوح  السيارات  هواء 
ومجففات  السيارات  وسخان  الهواء  تكييف  ومرشحات 
الكهربائية  الشعر  ومجففات  الهواء  ومعقمات  الهواء 
احلرارية  واملبادالت  التعقيم  وخزانة  واملعقمات  واملبخرات 
مياه  وسخانات  العادم  ومراوح  اآلالت]  من  أجزاء  [ليست 
وسخانات  الكهربائية  احلديد  ومقالي  الشمسية  الطاقة 
والثالجات  الهواء  ومعطرات  الغاز  ومشعالت  للحمامات 
املياه  تنقية  وأجهزة  الطبخ]  [جهاز  امليكروويف  وأفران 
الكهربائية  واألجهزة  البيض  ومراجل  الصحون  وغساالت 
[سونا]  الوجه  بخار  وجهاز  الرائب  اللنب  لصنع  واملنزلية 
القدم  وغساالت  الكهربائية  القهوة  وآالت  اخلبز  ومحامص 

الكهربائية وأفران اخلبازين واملواقد الكهربائية البطيئة. 

In Respect of: air conditioning installations, 
ventilation[air-conditioning]installations and 
apparatus, air reheaters, radiators, electric, heat 
accumulators, laundry dryers, electric, fans[air-
conditioning], air dehumidifiers, air purifying 
apparatus and machines, Cooking apparatus 
and installations, extractor hoods for kitchen 
use, coal gas water heaters, electric water 
heaters, electromagnetic oven, Cooking utensils, 
electric, electric drinking water dispensers, 
electric kettles, air humidifiers, pressure cookers 
[autoclaves],electric, air conditioners for vehicles, 
fans(parts of air conditioning installations), filters 
for air conditioning, heater for vehicles, air dryers, 
air sterilizers, electric hair dryers, Evaporators, 
Sterilizers, sterilizing cupboard, heat exchangers[not 
parts of machines], exhaust fans, solar energy water 
heaters, electric iron pans, Heaters for baths-, gas 
burners, air refreshers, Refrigerators, microwave 
ovens [cooking apparatus], water purification 
installations, dish washers, egg boilers, electric 
appliances for making yogurt, Steam facial 
apparatus [saunas], bread toasters, electric coffee 
machines, electric foot washers, bakers’ ovens, 
electric slow-cookers. 

واملنزلية  الكهربائية  لألجهزة  جريي  شركة   : بأسم 
بتشوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, 
INC. OF ZHUHAI 

تشيانشان،  تشوهاي  جينجي،  الغربي  الطريق   : العنوان 
قوانغدوجن، الصني. 

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China 

ت  ط3  الباسل  عمارة  اهللا  -رام  دقة  ابو   : التبليغ  عنوان 
 059769884

Address for Services:   

( 101 )

 

 Trade Mark No.: 19408العالمة التجارية رقم : 19408 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 12/07/2011التاريخ : 12/07/2011 



2012/4/163مجلة امللكية الصناعية

من اجل : املعادن غير النفيسة وكل خليط منها ، مواد 
البناء املعدنية ، املباني املعدنية املتنقلة ، املواد املعدنية 
 ، احلديدية  السكة  خطوط  بناء  في  تستخدم  التي 
املعادن  من  مصنوعة  كهربائية  غير  وكبالت  أسالك 
غير النفيسة، اخلردوات املعدنية والقطع الصغيرة من 
اخلردوات املعدنية، املواسير واألنابيب املعدنية ، وصالت 
الصمامات  واجزائها,  واحلنفيات  للمواسير  معدنية 
املعدنية, اخلزائن واملنتجات األخرى املصنوعة من املعادن 
فيها  مبا   ، أخرى  فئات  في  املصنفة  غير  النفيسة  غير 

صمامات الهواء, خامات املعادن 

In Respect of: Common metals and their alloys; 
metal building materials; transportable buildings 
of metal; materials of metal for railway tracks; 
non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; junctions for pipes, 
taps and fittings, valves of metal, safes; goods 
of common metal not included in other classes, 
namely automatical air valves, ores 

 In the name of: OFFICINE RIGAMONTI SPAبأسم : اوفيسني ريغامونتي اس بي ايه 

العنوان : فيا سيركونفاالزيونه 9, 13018 فالدوغيا في 
سي, ايطاليا 

Address: Via Circonvallazione 9, 13018 Valduggia 
VC, Italy 

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

Address for Services:   

( 102 )

 Trade Mark No.: 19409العالمة التجارية رقم : 19409 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 12/07/2011التاريخ : 12/07/2011 

مواد   ، منها  خليط  وكل  النفيسة  غير  املعادن   : اجل  من 
وكبالت  أسالك   ، املتنقلة  املعدنية  املباني   ، املعدنية  البناء 
معدنية  وصالت  املعدنية,  واألنابيب  املواسير  كهربائية،  غير 
اخلردوات  من  الصغيرة  والقطع  املعدنية  اخلردوات  للمواسير, 
املعدنية, احلنفيات واجزائها, الصمامات املعدنية, املتشعبات 

املعدنية 

In Respect of: Common metals and 
their alloys, metal building materials, 
transportable buildings of metal, non-electric 
cables and wires, pipes and tubes of metal, 
junctions for pipes, ironmongery, small items 
of metal hardware, taps and fittings, valves 
of metal, manifolds of metal 

 In the name of: OFFICINE RIGAMONTI SPAبأسم : اوفيسني ريغامونتي اس بي ايه 

العنوان : فيا سيركونفاالزيونه 9, 13018 فالدوغيا في سي, 
ايطاليا 

Address: Via Circonvallazione 9, 13018 
Valduggia VC, Italy 

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

Address for Services:   



2012/4/164العـــدد الرابع 

( 103 )

 Trade Mark No.: 19410العالمة التجارية رقم : 19410 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 12/07/2011التاريخ : 12/07/2011 

واحملركات,  املاطورات   ، اآلالت  وعدد  اآلالت   : اجل  من 
للمضخات,  والقطع  فالتر  الضغط,  مخفضات 
السدادات  املضخات,  واجزاء  فالتر  االمان,  صمصمات 
(الصنبور), املشعبات, املاطورات واحملركات الهيدروليكية, 

التحكم الهيدروليكي 

In Respect of: Machines and machine 
tools, motors and engines, pressure 
reducers, filters and fittings for pumps, 
safety valves, filters and fittings for 
pumps, taps (faucets), manifolds, 
hydraulic engines and motors, hydraulic 
controls 

 In the name of: OFFICINE RIGAMONTIبأسم : اوفيسني ريغامونتي اس بي ايه 
SPA 

العنوان : فيا سيركونفاالزيونه 9, 13018 فالدوغيا في 
سي, ايطاليا 

Address: Via Circonvallazione 9, 13018 
Valduggia VC, Italy 

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

Address for Services:   

( 104 ) 

 Trade Mark No.: 19411العالمة التجارية رقم : 19411 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 12/07/2011التاريخ : 12/07/2011 

والتبريد  البخار  وتوليد  والتدفئة  اإلنارة  أجهزة   : اجل  من 
الصحية,  واألغراض  باملياه  والتزويد  والتهوية  والتجفيف 
الفالتر والقطع للمضخات, صمامات ثيرموستاتية, اخملمدات, 

ناقالت احلرارة, السدادات (الصنبور) 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, refrigerating, ventilating, 
drying, water supply and sanitary purposes; 
filters and fittings for pumps, thermostatic 
valves, dampers; heat exchangers, taps 
(faucets) 



2012/4/165مجلة امللكية الصناعية

بأسم : اوفيسني ريغامونتي اس بي ايه 
In the name of: OFFICINE RIGAMONTI 
SPA 

العنوان : فيا سيركونفاالزيونه 9, 13018 فالدوغيا في سي, 
ايطاليا 

Address: Via Circonvallazione 9, 13018 
Valduggia VC, Italy 

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

Address for Services:   

(105)

 Trade Mark No.: 19412العالمة التجارية رقم : 19412 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 12/07/2011التاريخ : 12/07/2011 

 In Respect of: shaving machineمن اجل : ماكنات حالقة 

بأسم : شركة شنغهاي لإلستيراد والتوزيع 
In the name of: sharekat shanghai le - al , 
sterad watawzee 

العنوان : رام اهللا - شارع القدس - بالقرب من بنك القاهرة 
عمان 

Address: ramallah - jerusalem st . - near 
cairo amman bank . 

بنك  من  بالقرب   - القدس  شارع   - اهللا  رام   : التبليغ  عنوان 
القاهرة عمان 

Address for Services:   ramallah - jerusalem 
st . - near cairo amman bank . 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
 hair beard trimmerلعبارة باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  



2012/4/166العـــدد الرابع 

(106)

 Trade Mark No.: 19413العالمة التجارية رقم : 19413 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 13/07/2011التاريخ : 13/07/2011 

من اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات. 
In Respect of: Services for providing food 
and drink 

بأسم : شركة مالح وحلو للمأكوالت العادية العامة 
In the name of: shareket maleh o helo 
llma’kolat aladiyeh alameh 

العنوان : نابلس - اسكان املوظفني - روجيب - تلفون : 
 0599555747

Address: nablus- iskan al mwathffen - rojeeb 
- tel:05995555747 

 - روجيب   - املوظفني  اسكان   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
تلفون : 0599555747 

Address for Services:   nablus- iskan al 
mwathffen - rojeeb - tel:05995555747 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات  وحلو  مالح  عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 107 )

 Trade Mark No.: 19414العالمة التجارية رقم : 19414 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 13/07/2011التاريخ : 13/07/2011 



2012/4/167مجلة امللكية الصناعية

من اجل : قاطرات؛ وممتصات صدمات املركبات؛ شاسيه 
سيارات؛ عجالت سيارات؛ سيارات على شكل دراجات؛ 
األرضية؛  للمركبات  محركات  الكهربائية؛  املركبات 

سيارات ومركبات؛ دراجات نارية 

In Respect of: Locomotives; Vehicle 
shock absorbers; Automobile chassis; 
Vehicle wheels; Cycle cars; Electric 
vehicles; Motors for land vehicles; 
Automobiles; Motor cars; Motorcycles 

كو.  تكنولوجي  إنوفيشن  يوان  تشونغكينغ   : بأسم 
ليمتد 

In the name of: Chongqing Yuan 
Innovation Technology Co., Ltd. 

 ، ديستريكت  شابينغبا   ، فينغهيوانغ   : العنوان 
تشونغكينغ ، الصني 

Address: Fenghuang, Shapingba 
District, Chongqing, China 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 108 ) 

 Trade Mark No.: 19415العالمة التجارية رقم : 19415 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 13/07/2011التاريخ : 13/07/2011 

إنشاءات؛  مصانع؛  بناء  البناء؛  معلومات   : اجل  من 
موتورات  صيانة  التنجيد؛  التعدين؛  استخالص 
محطات  السيارات؛  غسيل  وتصليحها؛  السيارات 
جتديد  وصيانتها]؛  بالوقود  للسيارات[التزود  خدمة 

اإلطارات؛ تركيب اآلالت وصيانتها وتصليحها. 

In Respect of: Construction information; 
Factory construction; Construction; 
Mining extraction; Upholstering; Motor 
vehicle maintenance and repair; Vehicle 
wash; Vehicle service stations [refuelling 
and maintenance]; Retreading of tires; 
Machinery installation, maintenance and 
repair. 

كو.  تكنولوجي  إنوفيشن  يوان  تشونغكينغ   : بأسم 
ليمتد 

In the name of: Chongqing Yuan 
Innovation Technology Co., Ltd. 

 ، ديستريكت  شابينغبا   ، فينغهيوانغ   : العنوان 
تشونغكينغ ، الصني 

Address: Fenghuang, Shapingba District, 
Chongqing, China 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/168العـــدد الرابع 

( 109 )

 Trade Mark No.: 19416العالمة التجارية رقم : 19416 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 14/07/2011التاريخ : 14/07/2011 

 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : املشروبات الكحولية (عدا البيرة) 
(except beers) 

 In the name of: V&S Vin & Spritبأسم : في اند اس فني اند سبريت أكتيبوالج 
Aktiebolag 

 ,Address: SE- 117 97 Stockholmالعنوان : اس اي - 117 97، ستوكهولم، السويد 
Sweden 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
عن  مبعزل  العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية 

العالمة 

  

( 110 ) 

 Trade Mark No.: 19417العالمة التجارية رقم : 19417 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 14/07/2011التاريخ : 14/07/2011 



2012/4/169مجلة امللكية الصناعية

من اجل : املالبس الرجالية وحتديداً : القمصان، البدالت، 
السراويل، املعاطف، اجلاكيتات، ربطات العنق، اجلوارب. 

In Respect of: Men’s Wears, namely T-shirts, 
Suits, trousers, coats, jackets, ties, socks. 

بأسم : شركة محمود التلهوني وشريكته 
In the name of: sharekt mahmoud altlhoni 
wa sgarekatoh 

 - عمان   - الهاشمية  االردنية  اململكة   : العنوان 
الصيوفية - شارع احلمراء 

Address: almamlaha alordonia alhashimiya 
- amman - alswifiya - sharea - alhamra 

 - زيادة  عمارة   - ركب  شارع   - اهللا  رام   : التبليغ  عنوان 
الطابق الرابع 2988913 

Address for Services:   

( 111 )

 Trade Mark No.: 19418العالمة التجارية رقم : 19418 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 14/07/2011التاريخ : 14/07/2011 

من اجل : املالبس الرجالية وحتديداً : القمصان، البدالت، 
السراويل، املعاطف، اجلاكيتات، ربطات العنق، اجلوارب. 

In Respect of: Men’s Wears, namely T-shirts, 
Suits, trousers, coats, jackets, ties, socks. 

 In the name of: sharekt mahmoud altlhoni waبأسم : شركة محمود التلهوني وشريكته 
sgarekatoh 

 - عمان   - الهاشمية  االردنية  اململكة   : العنوان 
الصيوفية - شارع احلمراء 

Address: almamlaha alordonia alhashimiya - 
amman - alswifiya - sharea - alhamra 

 - زيادة  عمارة   - ركب  شارع   - اهللا  رام   : التبليغ  عنوان 
الطابق الرابع 2988913 

Address for Services:   

( 112 )

 Trade Mark No.: 19419العالمة التجارية رقم : 19419 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 14/07/2011التاريخ : 14/07/2011 



2012/4/170العـــدد الرابع 

البدالت،  القمصان،   : وحتديداً  الرجالية  املالبس   : اجل  من 
السراويل، املعاطف، اجلاكيتات، ربطات العنق، اجلوارب. 

In Respect of: ) Men’s Wears, namely T-shirts, 
Suits, trousers, coats, jackets, ties, socks. 

بأسم : شركة محمود التلهوني وشريكته 
In the name of: sharekt mahmoud altlhoni wa 
sgarekatoh 

الصيوفية -  عمان -  الهاشمية -  االردنية  اململكة   : العنوان 
شارع احلمراء 

Address: almamlaha alordonia alhashimiya - 
amman - alswifiya - sharea - alhamra 

عنوان التبليغ : رام اهللا - شارع ركب - عمارة زيادة - الطابق 
الرابع 2988913 

Address for Services:   

( 113 ) 

 Trade Mark No.: 19420العالمة التجارية رقم : 19420 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 14/07/2011التاريخ : 14/07/2011 
من اجل : خدمات توفير األطعمة واملشروبات، خدمات 

اإليواء املؤقت 

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

 In the name of: Mataem Bashka Lil-Wajbatبأسم : شركة مطاعم بشكه للوجبات السريعة 
Al-Sareeah Co 

اململكة  عمان،  الصويفية،  الوكاالت،  شارع   : العنوان 
االردنية الهاشمية 

Address: Wakalat Street, Sweifieh, Amman, 
Jordan 

 - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
ص ب 858 

Address for Services:   

(114)

 Trade Mark No.: 19422العالمة التجارية رقم : 19422 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 14/07/2011التاريخ : 14/07/2011 



2012/4/171مجلة امللكية الصناعية

االيواء  واملشروبات-  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
املؤقت. 

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

مساهمة  كاستيلو  ومقاهي  مطاعم  شركة   : بأسم 
خصوصية محدودة 

In the name of: sharekt mtaeem o mkahe 
castello 

العنوان : رام اهللا التحتا - وسط البلد - مقابل مدرسة 
الفرندز االساسية للبنات 

Address: ramalah altahta 

عنوان التبليغ : رام اهللا ، عمارة ناصر مقابل بوظة ركب 
/ الطابق الثالث 

Address for Services:   

(115)

 Trade Mark No.: 19423العالمة التجارية رقم : 19423 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 17/07/2011التاريخ : 17/07/2011 

أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات  املالبس،  وكي  غسل  في  تستعمل 
تنظيف وصطقل و جلي وكشط، صابون، عطور، زيوت 
عطرية، مستحضرات جتميل، غسول (لوشن) للشعر، 

منظفات أسنان، في الفئة 3. 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices in class 3. 

بأسم : شركة مصنع البترجي ملستحضرات التجميل 
احملدودة 

In the name of: Batterjee Factory For 
Cosmetic And Baby Care 

 21443 البريدي  الرمز   / جدة   10667 ص.ب   : العنوان 
اململكة العربية السعودية. 

Address: P.O.Box 10667, Jeddah 21443, 
Saudi Arabia 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/172العـــدد الرابع 

( 116 )

 Trade Mark No.: 19424العالمة التجارية رقم : 19424 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 17/07/2011التاريخ : 17/07/2011 

من اجل : األدوات منزلية اواني زجاجية طناجر 
In Respect of: kitchen ware glass ware 
cassarolla set 

 In the name of: sharekat al esra alhadethaبأسم : شركة االسراء احلديثة للصناعة والتجارة 

 Address: al khalil ein sara streetالعنوان : اخلليل عني سارة مقابل استاد احلسني 

عنوان التبليغ : اخلليل عني سارة مقابل استاد احلسني 
Address for Services:   al khalil ein sara 
street 

( 117 )

 Trade Mark No.: 19425العالمة التجارية رقم : 19425 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 18/07/2011التاريخ : 18/07/2011 

والبيطرية  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
والصحية 

In Respect of: Pharmaceuticals, veterinary 
and health 

ع   . م  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة   : بأسم 
. م 

In the name of: shareket alquds 
lelmostahdrarat altebeyyh 

القدس  شركة   / الرئيسي  الشارع   / البيرة   : العنوان 
للمستحضرات الطبية / مبنى االدارة العامة 

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

 / نابلس   / البكار  علي  احملامي  مكتب   : التبليغ  عنوان 
شارع سفيان / عمارة غزال / ط4 

Address for Services:   



2012/4/173مجلة امللكية الصناعية

( 118 )

 Trade Mark No.: 19426العالمة التجارية رقم : 19426 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 18/07/2011التاريخ : 18/07/2011 
 In Respect of: sanitary goodsمن اجل : ادوات صحية 

 In the name of: sharekat sense le adawatبأسم : شركة سينس لألدوات الصحية 
seheya 

مقابل  األوقاف  بناية  فيصل  شارع   – نابلس   : العنوان 
اجملمع الشرقي 

Address: Nablus west bank awqaf 
building faisal street 

األوقاف  بناية  فيصل  شارع   – نابلس   : التبليغ  عنوان 
مقابل اجملمع الشرقي 

Address for Services:   Nablus west bank 
awqaf building faisal street 

( 119 ) 

 Trade Mark No.: 19427العالمة التجارية رقم : 19427 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

خالصات  الدواجن-  حلوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
واجملففة  احملفوظة  واخلضراوات  الفواكه   - اللحوم 
واملطهية هالم اجللي -مربيات - حليب منتجات احلليب 

- - زيوت ودهون معده لالكل . 

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

 In the name of: halawani industrial companyبأسم : شركة حلواني الصناعية 

 Address: s.b: 215-11511 - sahaab/ jordanالعنوان : ص.ب : 11511-215 سحاب - االردن 

عنوان التبليغ : شركة فراس االتيرة للملكية الفكرية 
،نابلس - ص.ب 768 

Address for Services:   



2012/4/174العـــدد الرابع 

( 120 )

 Trade Mark No.: 19428العالمة التجارية رقم : 19428 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  النب   : اجل  من 
والتابيوكا والساجور،الدقيق واملستحضرات املصنوعة 
من احلبوب– اخلبز والكعك والفطائر واحللويات واحللويات 
خبازه-  األسود-ذرة  والعسل  النحل  عسل  املثلجه– 
التوابل)   ) الصلصات  اخلل–  اخلردل–التوابل–  امللح– 

البهارات الثلج . 

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

بأسم : شركة حلواني الصناعية 
In the name of: halawani industrial 
company 

 Address: s.b: 215-11511 - sahaab/ jordanالعنوان : ص.ب : 11511-215 سحاب - االردن 
عنوان التبليغ : شركة فراس االتيرة للملكية الفكرية 

،نابلس - ص.ب 768 
Address for Services:   

( 121 )

 Trade Mark No.: 19429العالمة التجارية رقم : 19429 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

 In Respect of: clothes and shoesمن اجل : االلبسة واالحذية 

بأسم : شركة ميالنو التجارية 
In the name of: sharekat milano al 
tejarea 

العنوان : البيرة - شارع النهضة - احملطة املركزية 
Address: albireh - street alnhda - 
almahata center 

احملطة   - النهضة  شارع   - البيرة   : التبليغ  عنوان 
املركزية 

Address for Services:   albireh - street 
alnhda - almahata center 
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( 122 ) 

 Trade Mark No.: 19430العالمة التجارية رقم : 19430 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

 In Respect of: Clothes and shoesمن اجل : االلبسة واالحذية 

بأسم : شركة ميالنو التجارية 
In the name of: sharekat milano al 
tejarea 

العنوان : البيرة - شارع النهضة - احملطة املركزية 
Address: albireh - street alnhda - 
almahata center 

احملطة   - النهضة  شارع   - البيرة   : التبليغ  عنوان 
املركزية 

Address for Services:   albireh - street 
alnhda - almahata center 

( 123 )

 Trade Mark No.: 19431العالمة التجارية رقم : 19431 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

 In Respect of: Clothes and shoesمن اجل : االلبسة واالحذية 

بأسم : شركة ميالنو التجارية 
In the name of: sharekat milano al 
tejarea 

العنوان : البيرة - شارع النهضة - احملطة املركزية 
Address: albireh - street alnhda - 
almahata center 

احملطة   - النهضة  شارع   - البيرة   : التبليغ  عنوان 
املركزية 

Address for Services:   albireh - street 
alnhda - almahata center 
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( 124 )

 Trade Mark No.: 19432العالمة التجارية رقم : 19432 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

 In Respect of: Clothes and shoesمن اجل : االلبسة واالحذية 

بأسم : شركة ميالنو التجارية 
In the name of: sharekat milano al 
tejarea 

العنوان : البيرة - شارع النهضة - احملطة املركزية 
Address: albireh - street alnhda - 
almahata center 

احملطة   - النهضة  شارع   - البيرة   : التبليغ  عنوان 
املركزية 

Address for Services:   albireh - street 
alnhda - almahata center 

( 125 )

 Trade Mark No.: 19433العالمة التجارية رقم : 19433 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

 In Respect of: Clothing, shoesمن اجل : املالبس األحذية 

بأسم : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح 
In the name of: RA’ED ZOHEAIR” 
MOHAMMAD ALI “ ALMADBOUH 

العنوان : اخلليل ضاحية البلدية 0599644000 
Address: ALKHALIL DAHIAT 
ALBALADEAH 

عنوان التبليغ : اخلليل ضاحية البلدية 0599644000 
Address for Services:   ALKHALIL 
DAHIAT ALBALADEAH 
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(126)

 Trade Mark No.: 19435العالمة التجارية رقم : 19435 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

من اجل : االتصاالت سلكية وال سلكية 
In Respect of: Telecommunications line 
and wirless 

الفلسطينية  الوطنية  موبايل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت املساهمة العامة احملدودة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel–Etisalat 

سنتر،  فتنس  تراي  البيرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
ص.ب 4236 

Address: Satah Merhaba – Al Bira, Tri-
Fitness Centre, P.O. Box 4236 

ص   - اهللا  رام  عمرو،  ياسر  ثائر  احملامي   : التبليغ  عنوان 
ب 1903 

Address for Services:   

( 127 ) 

 Trade Mark No.: 19436العالمة التجارية رقم : 19436 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

 In Respect of: Telecommunications lineمن اجل : االتصاالت سلكية وال سلكية 
and wirless 

الفلسطينية  الوطنية  موبايل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت املساهمة العامة احملدودة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel–Etisalat 

سنتر،  فتنس  تراي  البيرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
ص.ب 4236 

Address: Satah Merhaba – Al Bira, Tri-
Fitness Centre, P.O. Box 4236 

ص   - اهللا  رام  عمرو،  ياسر  ثائر  احملامي   : التبليغ  عنوان 
ب 1903 

Address for Services:   
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( 128 )

 Trade Mark No.: 19437العالمة التجارية رقم : 19437 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

 In Respect of: hair removedمن اجل : مزيل شعر 

 In the name of: beauty life coبأسم : شركة بيوتي اليف لالستثمار 

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : اخلليل واد الهرية 2234057 

عنوان التبليغ : اخلليل واد الهرية 2234057 
Address for Services:   hebron wad al 
hariya 

( 129 )

 Trade Mark No.: 19439العالمة التجارية رقم : 19439 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

صناعة  في  املستعملة  الكيماويات   : اجل  من 
مستحضرات  أو  الصيدلية  واملواد  املستحضرات 

التجميل 

In Respect of: Chemicals for use in 
the manufacture of pharmaceutical or 
cosmetics preparations and substances. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
Address: 174 Avenue de France, 75013 
Paris, France 

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

Address for Services:   



2012/4/179مجلة امللكية الصناعية

( 130 )

 Trade Mark No.: 19440العالمة التجارية رقم : 19440 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

والصحة  للنظافة  طبية  غير  مستحضرات   : اجل  من 
وللعناية واحملافظة على اجللد، منتجات لصحة اجلسم، 

مستحضرات التجميل، الصابون، منظفات االسنان 

In Respect of: Non-medicinal 
preparations for hygiene, for skin 
care and maintenance; body hygiene 
products; cosmetic preparations; soaps; 
dentifrices. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
Address: 174 Avenue de France, 75013 
Paris, France 

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

Address for Services:   

( 131 )

 Trade Mark No.: 19441العالمة التجارية رقم : 19441 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 
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من اجل : املستحضرات الطبية والبيطرية تباع بوصفة طبية 
احلمية  مواد  طبية،  الهداف  صحية  مستحضرات  بدون،  او 
الكيميائية  املستحضرات  الطبي،  لالستعمال  الغذائية 
الهداف طبية وصيدلية، اللقاحات، طعام االطفال، الضمادات 
ومواد التضميد ومواد حشو االسنان وشمع تنظيف االسنان 
ومواد  الفيتامينات  ومستحضرات  الفيتامينات  واملطهرات. 
طبيعي  طعام  طبية،  الهداف  املستعملة  الغذائية  احلمية 
صحي ومنتجات وصفات االعشاب املشمولة في هذا الصنف، 
وملحقات  اضافات  عالجية،  الهداف  والطعام  املشروبات 
الهداف  للطعام  تضاف  معادن  عالجية،  الهداف  الطعام 
جميعها  عشبية  ومستحضرات  غذائية  اضافات  عالجية، 
الهداف عالجية واضافات الطعام التي حتتوي على البروتينات 
والكربوهيدرات والدهون و/او االلياف او املغذيات الدقيقة مثل 
االحماض  و/او  االمينية  واالحماض  املعادن  و/او  الفيتامينات 
ومستخلصات  النبات  منتجات  طبية،  الهداف  الدهنية 
املشروبات  لصنع  مستحضرات  عالجية،  الغراض  النبتات 
مستحضرات  الطبية،  واملشروبات  الغذائية  باحلمية  اخلاصة 
دوائية، مستحضرات كيميائية الغراض عالجية، مواد الغراض 
مستحضرات  عالجية،  الغراض  طبية  حلويات  عالجية، 

عقاقير العناية باجللد. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary preparations 
sold under prescription or over the counter; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; chemical preparations for 
medical or pharmaceutical purposes; vaccines; food 
for babies; plasters, materials for dressing, material 
for stopping teeth, dental wax, disinfectants. Vitamins, 
vitamins preparations, dietetic substances adapted for 
medical use; natural health food and herbal remedy 
products in this class; Beverages and food for medicinal 
purposes; food additives and supplements for medicinal 
purposes; mineral foods supplements for medicinal 
purposes; nutritional supplements, herbal preparations 
all for medicinal purposes, food supplements containing 
proteins, carbohydrates, lipids and/or fibres, or 
micronutrients such as vitamins and/or minerals, amino 
acids and/or fatty acids, for medical use; plant products 
and plants extracts for medicinal purposes; preparations 
for making dietetic or medicated beverages; medicinal 
preparations; chemical preparations for medicinal 
purposes; substances for medicinal purposes; medicated 
confectionery and candy for medicinal purposes; 
pharmacological preparations for skin care. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

 Address: 174 Avenue de France, 75013 Paris, Franceالعنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 

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

Address for Services:   

( 132 )

 Trade Mark No.: 19442العالمة التجارية رقم : 19442 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

بصرية،  وعدسات  نظارات  الصقة،  عدسات   : اجل  من 
أشرطة  بالصحة،  العناية  مجال  في  احلاسوب  برامج 
الذاكرة  وأقراص  السمعية  والكاسيتات  الفيديو 
بالصحة  العناية  مجال  في  املستعملة  املضغوطة 

وبرامج احلاسوب املتعلقة بالتصوير الطبي 

In Respect of: Contact lenses; eyeglasses 
and optical lenses; software in the field of 
healthcare; video tapes and audio cassettes, 
CD-Roms in the field of healthcare, medical 
imaging softwares. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 
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العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
Address: 174 Avenue de France, 75013 Paris, 
France 

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

Address for Services:   

(133)

 Trade Mark No.: 19443العالمة التجارية رقم : 19443 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

واملتعلقة  واجلراحية  الطبية  واملعدات  االدوات   : اجل  من 
باالسنان والبيطرية، االطراف والعيون واالسنان االصطناعية، 
وأجهزة  التصوير  أجهزة  اجلروح،  خياطة  مواد  التجبير،  لوازم 

التصوير باالشعة لالستخدام الطبي. 

In Respect of: Medical, surgical, dental and 
veterinary apparatus and instruments; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture 
materials; imaging apparatus and X-ray apparatus 
for medical use. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
Address: 174 Avenue de France, 75013 Paris, 
France 

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

Address for Services:   

(134)

 Trade Mark No.: 19444العالمة التجارية رقم : 19444 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

الكتيبات  أنواعها،  بجميع  إعالميا  املطبوعة  املواد  من اجل : 
والنشرات  والكتب  الدورية  والنشرات  واجملالت  واجلرائد 

وامللصقات التي توزع في مجال العناية بالصحة. 

In Respect of: Printed matter on media of all kinds; 
newsletters, newspapers, magazines, periodicals, 
books, journals, posters distributed in relation to 
the field of healthcare. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
Address: 174 Avenue de France, 75013 Paris, 
France 
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عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، 
رام اهللا 

Address for Services:   

( 135 )

 Trade Mark No.: 19445العالمة التجارية رقم : 19445 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

اخلدمات  االعمال،  مجال  في  االستشارية  اخلدمات   : اجل  من 
عن  للمستهلك  املعلومات  توفير  وحتديدا  االستشارية 
وحتديدا  التوزيع  خدمات  والتسويق،  االعالن  خدمات  البضائع، 
ادارة  الصيدلية،  املنتجات  عن  واملعلومات  املنتجات  توزيع 
االعمال في مجاالت العناية بالصحة، توزيع املواد الترويجية 
حلمالت  الترويج  بالصحة،  العناية  مجال  في  املطبوعة 

التوعية العامة في مجال العناية بالصحة. 

In Respect of: Business consultation services; 
Consultation services, namely, providing consumer 
information regarding products; Advertising and 
marketing services; Distribution services, namely, 
delivery of products and information about 
pharmaceutical products; Business administration 
and management in the fields of healthcare; 
Distribution of printed promotional materials in 
the field of healthcare; Promoting public awareness 
campaign regarding healthcare. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
Address: 174 Avenue de France, 75013 Paris, 
France 

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

Address for Services:   

( 136 ) 

 Trade Mark No.: 19446العالمة التجارية رقم : 19446 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 
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من اجل : خدمات االتصاالت وخصوصا نقل املعلومات 
عن طريق املذياع والهاتف والتلفاز وتوابع احلاسوب من 
خالل مواقع االنترنت املتعلقة بالعناية بالصحة، نقل 
املعلومات لالخرين في مجال العناية بالصحة وتوصيل 
املعلومات املوجهة للمرضى او خبراء العناية بالصحة 
توفير  واملذياع،  والتلفاز  واالنترنت  احلاسوب  بواسطة 
االلكترونية  البالغات  ولوحات  الين  أون  احملادثة  غرف 
يتعلق  فيما  احلاسوب  مستعملي  بني  الرسائل  لنقل 
بالعناية بالصحة واالمور الصيدلية والتطوير الصيدلي 

والصحي. 

In Respect of: Telecommunications services 
and notably transmission of information via 
radio, telephone, televisions, and computer 
terminals through internet web sites regarding 
healthcare; Transmission of information 
for others in the field of healthcare, 
communication of information addressed 
to patients or healthcare professionals via 
computer, internet, television, and radio; 
Providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning 
healthcare, pharmaceuticals, pharmaceutical 
and medical developments. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

 ,Address: 174 Avenue de France, 75013 Parisالعنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 137 )

 Trade Mark No.: 19447العالمة التجارية رقم : 19447 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

وتخزين  الزبون  طلب  حسب  مصنوعات   : اجل  من 
وتوصيل البضائع في مجال العناية بالصحة 

In Respect of: Custom manufacture, 
storage and delivery of products in the 
field of healthcare. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
Address: 174 Avenue de France, 75013 
Paris, France 

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

Address for Services:   
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( 138 )

 Trade Mark No.: 19448العالمة التجارية رقم : 19448 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

من اجل : التعليم والتدريب في مجال العناية بالصحة، 
في  واالجتماعات  واملؤمترات  الدراسية  احللقات  تنظيم 
اجملال املذكور اعاله ونشر اجملالت والكتب وكتب االرشاد 
واالدوات الرقمية وااللكترونية املعلوماتية والتدريب في 

مجال العناية بالصحة. 

In Respect of: Education and training in the 
field of healthcare; arranging of seminars, 
conferences and congresses in the aforesaid 
field; publication of magazines, books 
and guides, digital and electronic tools for 
information and training in the health care 
field. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

 ,Address: 174 Avenue de France, 75013 Parisالعنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 139 )

 Trade Mark No.: 19449العالمة التجارية رقم : 19449 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

وحتديدا  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات   : اجل  من 
والصيدلية  البيولوجية  واالبحاث  الكيميائية  االبحاث 
البيانات  وقواعد  احلاسوب  أنظمة  وتطوير  وتصميم 
العناية  مجال  في  جميعها  السريرية  والدراسات 

بالصحة. 

In Respect of: Scientific and technological 
services, namely chemical research, biological 
and pharmaceutical research, design and 
development of computer software and 
databases, clinical studies all in the field of 
healthcare. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 



2012/4/185مجلة امللكية الصناعية

 ,Address: 174 Avenue de France, 75013 Parisالعنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 140 )

 Trade Mark No.: 19450العالمة التجارية رقم : 19450 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 
من اجل : اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، العناية 
مجال  في  االستشارات  تقدمي  واجلمال،  بالصحة 
الطبية  املعلومات  توفير  بالصحة،  والعناية  الصيدلة 

وبرامج حمالت التوعية في مجال العناية بالصحة. 

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care; 
consulting in the field of pharmaceuticals 
and healthcare; providing medical 
information and awareness campaigns 
programs in the field of healthcare. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 
باريس،   75013 فرانس،  دو  أفنيو   174  : العنوان 

فرنسا 
Address: 174 Avenue de France, 75013 
Paris, France 

محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
   :Address for Servicesص.ب 74، رام اهللا 

(141)

 Trade Mark No.: 19451العالمة التجارية رقم : 19451 
 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 
صناعة  في  املستعملة  الكيماويات   : اجل  من 
مستحضرات  أو  الصيدلية  واملواد  املستحضرات 

التجميل 

In Respect of: Chemicals for use in the 
manufacture of pharmaceutical or cosmetics 
preparations and substances. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 



2012/4/186العـــدد الرابع 

باريس،   75013 فرانس،  دو  أفنيو   174  : العنوان 
فرنسا 

Address: 174 Avenue de France, 75013 
Paris, France 

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

Address for Services:   

(142)

 Trade Mark No.: 19452العالمة التجارية رقم : 19452 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 
والصحة  للنظافة  طبية  غير  مستحضرات   : اجل  من 
وللعناية واحملافظة على اجللد، منتجات لصحة اجلسم، 

مستحضرات التجميل، الصابون، منظفات االسنان 

In Respect of: Non-medicinal preparations 
for hygiene, for skin care and maintenance; 
body hygiene products; cosmetic 
preparations; soaps; dentifrices. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 
 Address: 174 Avenue de France, 75013العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 

Paris, France 
عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 

74، رام اهللا 
Address for Services:   

( 143 )

 Trade Mark No.: 19453العالمة التجارية رقم : 19453 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 



2012/4/187مجلة امللكية الصناعية

من اجل : املستحضرات الطبية والبيطرية تباع بوصفة طبية 
احلمية  مواد  طبية،  الهداف  صحية  مستحضرات  بدون،  او 
الكيميائية  املستحضرات  الطبي،  لالستعمال  الغذائية 
الهداف طبية وصيدلية، اللقاحات، طعام االطفال، الضمادات 
ومواد التضميد ومواد حشو االسنان وشمع تنظيف االسنان 
ومواد  الفيتامينات  ومستحضرات  الفيتامينات  واملطهرات. 
طبيعي  طعام  طبية،  الهداف  املستعملة  الغذائية  احلمية 
صحي ومنتجات وصفات االعشاب املشمولة في هذا الصنف، 
وملحقات  اضافات  عالجية،  الهداف  والطعام  املشروبات 
الهداف  للطعام  تضاف  معادن  عالجية،  الهداف  الطعام 
جميعها  عشبية  ومستحضرات  غذائية  اضافات  عالجية، 
الهداف عالجية واضافات الطعام التي حتتوي على البروتينات 
والكربوهيدرات والدهون و/او االلياف او املغذيات الدقيقة مثل 
االحماض  و/او  االمينية  واالحماض  املعادن  و/او  الفيتامينات 
ومستخلصات  النبات  منتجات  طبية،  الهداف  الدهنية 
املشروبات  لصنع  مستحضرات  عالجية،  الغراض  النبتات 
مستحضرات  الطبية،  واملشروبات  الغذائية  باحلمية  اخلاصة 
دوائية، مستحضرات كيميائية الغراض عالجية، مواد الغراض 
مستحضرات  عالجية،  الغراض  طبية  حلويات  عالجية، 

عقاقير العناية باجللد. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations sold under prescription or over 
the counter; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; chemical preparations for medical 
or pharmaceutical purposes; vaccines; food for 
babies; plasters, materials for dressing, material for 
stopping teeth, dental wax, disinfectants. Vitamins, 
vitamins preparations, dietetic substances adapted 
for medical use; natural health food and herbal 
remedy products in this class; Beverages and 
food for medicinal purposes; food additives and 
supplements for medicinal purposes; mineral 
foods supplements for medicinal purposes; 
nutritional supplements, herbal preparations all for 
medicinal purposes, food supplements containing 
proteins, carbohydrates, lipids and/or fibres, or 
micronutrients such as vitamins and/or minerals, 
amino acids and/or fatty acids, for medical use; 
plant products and plants extracts for medicinal 
purposes; preparations for making dietetic or 
medicated beverages; medicinal preparations; 
chemical preparations for medicinal purposes; 
substances for medicinal purposes; medicated 
confectionery and candy for medicinal purposes; 
pharmacological preparations for skin care. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

 ,Address: 174 Avenue de France, 75013 Parisالعنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 144 )

 Trade Mark No.: 19455العالمة التجارية رقم : 19455 
 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 



2012/4/188العـــدد الرابع 

واملتعلقة  واجلراحية  الطبية  واملعدات  االدوات   : اجل  من 
باالسنان والبيطرية، االطراف والعيون واالسنان االصطناعية، 
وأجهزة  التصوير  أجهزة  اجلروح،  خياطة  مواد  التجبير،  لوازم 

التصوير باالشعة لالستخدام الطبي. 

In Respect of: Medical, surgical, dental and 
veterinary apparatus and instruments; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture 
materials; imaging apparatus and X-ray apparatus 
for medical use. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 
 ,Address: 174 Avenue de France, 75013 Parisالعنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 

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

رام اهللا 
Address for Services:   

(145) 

 Trade Mark No.: 19456العالمة التجارية رقم : 19456 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

أنواعها،  بجميع  إعالميا  املطبوعة  املواد   : اجل  من 
والكتب  الدورية  والنشرات  واجملالت  واجلرائد  الكتيبات 
العناية  مجال  في  توزع  التي  وامللصقات  والنشرات 

بالصحة. 

In Respect of: Printed matter on media 
of all kinds; newsletters, newspapers, 
magazines, periodicals, books, journals, 
posters distributed in relation to the field of 
healthcare. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

 Address: 174 Avenue de France, 75013العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
Paris, France 

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

Address for Services:   

(146) 

 Trade Mark No.: 19457العالمة التجارية رقم : 19457 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 



2012/4/189مجلة امللكية الصناعية

اخلدمات  االعمال،  مجال  في  االستشارية  اخلدمات   : اجل  من 
البضائع،  عن  للمستهلك  املعلومات  توفير  وحتديدا  االستشارية 
خدمات االعالن والتسويق، خدمات التوزيع وحتديدا توزيع املنتجات 
مجاالت  في  االعمال  ادارة  الصيدلية،  املنتجات  عن  واملعلومات 
مجال  في  املطبوعة  الترويجية  املواد  توزيع  بالصحة،  العناية 
مجال  في  العامة  التوعية  حلمالت  الترويج  بالصحة،  العناية 

العناية بالصحة. 

In Respect of: Business consultation services; 
Consultation services, namely, providing consumer 
information regarding products; Advertising 
and marketing services; Distribution services, 
namely, delivery of products and information about 
pharmaceutical products; Business administration and 
management in the fields of healthcare; Distribution 
of printed promotional materials in the field of 
healthcare; Promoting public awareness campaign 
regarding healthcare. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 
 Address: 174 Avenue de France, 75013 Paris, Franceالعنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 

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

Address for Services:   

( 147 )

 Trade Mark No.: 19458العالمة التجارية رقم : 19458 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

عن  املعلومات  نقل  وخصوصا  االتصاالت  خدمات   : اجل  من 
طريق املذياع والهاتف والتلفاز وتوابع احلاسوب من خالل مواقع 
االنترنت املتعلقة بالعناية بالصحة، نقل املعلومات لالخرين 
املوجهة  املعلومات  وتوصيل  بالصحة  العناية  مجال  في 
احلاسوب  بواسطة  بالصحة  العناية  خبراء  او  للمرضى 
واالنترنت والتلفاز واملذياع، توفير غرف احملادثة أون الين ولوحات 
البالغات االلكترونية لنقل الرسائل بني مستعملي احلاسوب 
والتطوير  الصيدلية  واالمور  بالصحة  بالعناية  يتعلق  فيما 

الصيدلي والصحي. 

In Respect of: Telecommunications services and 
notably transmission of information via radio, 
telephone, televisions, and computer terminals 
through internet web sites regarding healthcare; 
Transmission of information for others in the 
field of healthcare, communication of information 
addressed to patients or healthcare professionals 
via computer, internet, television, and radio; 
Providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users concerning healthcare, 
pharmaceuticals, pharmaceutical and medical 
developments. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

 ,Address: 174 Avenue de France, 75013 Parisالعنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   



2012/4/190العـــدد الرابع 

( 148 )

 Trade Mark No.: 19459العالمة التجارية رقم : 19459 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

وتخزين  الزبون  طلب  حسب  مصنوعات   : اجل  من 
وتوصيل البضائع في مجال العناية بالصحة 

In Respect of: Custom manufacture, storage 
and delivery of products in the field of 
healthcare. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

 Address: 174 Avenue de France, 75013العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
Paris, France 

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

Address for Services:   

( 149 ) 

 Trade Mark No.: 19460العالمة التجارية رقم : 19460 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

من اجل : التعليم والتدريب في مجال العناية بالصحة، 
في  واالجتماعات  واملؤمترات  الدراسية  احللقات  تنظيم 
اجملال املذكور اعاله ونشر اجملالت والكتب وكتب االرشاد 
واالدوات الرقمية وااللكترونية املعلوماتية والتدريب في 

مجال العناية بالصحة. 

In Respect of: Education and training in the 
field of healthcare; arranging of seminars, 
conferences and congresses in the aforesaid 
field; publication of magazines, books 
and guides, digital and electronic tools for 
information and training in the health care 
field. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

العنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
Address: 174 Avenue de France, 75013 
Paris, France 

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

Address for Services:   



2012/4/191مجلة امللكية الصناعية

( 150 )

 Trade Mark No.: 19461العالمة التجارية رقم : 19461 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

وحتديدا  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات   : اجل  من 
والصيدلية  البيولوجية  واالبحاث  الكيميائية  االبحاث 
البيانات  وقواعد  احلاسوب  أنظمة  وتطوير  وتصميم 
العناية  مجال  في  جميعها  السريرية  والدراسات 

بالصحة. 

In Respect of: Scientific and technological 
services, namely chemical research, biological 
and pharmaceutical research, design and 
development of computer software and 
databases, clinical studies all in the field of 
healthcare. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

 ,Address: 174 Avenue de France, 75013 Parisالعنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

(151)

 Trade Mark No.: 19462العالمة التجارية رقم : 19462 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 19/07/2011التاريخ : 19/07/2011 

العناية  البيطرية،  اخلدمات  الطبية،  اخلدمات   : اجل  من 
الصيدلة  مجال  في  االستشارات  تقدمي  واجلمال،  بالصحة 
حمالت  وبرامج  الطبية  املعلومات  توفير  بالصحة،  والعناية 

التوعية في مجال العناية بالصحة. 

In Respect of: Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care; consulting in the field of 
pharmaceuticals and healthcare; providing medical 
information and awareness campaigns programs in 
the field of healthcare. 

 In the name of: SANOFI-AVENTISبأسم : سانوفي-افنتيس 

 ,Address: 174 Avenue de France, 75013 Parisالعنوان : 174 أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   



2012/4/192العـــدد الرابع 

(152)

 In Class: 43العالمة التجارية رقم : 19463 

 Date: 20/07/2011في الصنف : 43 

 In Respect of: food and beveragesالتاريخ : 20/07/2011 

من اجل : املأكوالت واملشروبات 
In the name of: BASMAN ABD ELHAFEZ 
HAFEZ KHOFASH 

بأسم : بسمان عبد احلافظ حافظ خفش 
Address: ALBIRA OM ALSHARAYET WAHEDE 
BULDING _ NEAR BADRAN HALL 

نادي  قرب   - الوحيدي  عمارة  الشرايط  ام   - البيرة   : العنوان 
صاالت بدران 

Address for Services:   

  عنوان التبليغ : البيرة - ام الشرايط الشارع الرئيسي 111 

( 153 )

 Trade Mark No.: 19464العالمة التجارية رقم : 19464 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/07/2011التاريخ : 20/07/2011 



2012/4/193مجلة امللكية الصناعية

األعمال  وتوجيه  إدارة  وخدمات  واإلعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي وخدمات البيع باجلملة والتجزئة وجتميع 
تشكيلة متنوعة من البضائع من أجل الغير (ماعدا نقلها) وذلك 
أدوات  العطور،  ومنها  وشراءها  معاينتها  من  الزبائن  لتمكني 
النظافة والتجميل، الشموع، املنتجات املعدنية، لوازم املائدة أجهزة 
اإلنارة، اجملوهرات، بطاقات التهنئه، الهدايا، األثاث والديكورات، أدوات 
األواني  الكرستاليات،  الكهربائيه،  األدوات  املنزليه،  واألواني  املطبخ 
الزجاجية، البورسالن واألواني اخلزفية، األواني النحاسية، الزخرفيات، 
اجللود  واحلقائب،  الشنط  الفنية،  املنتجات  املائدة،  أواني  أغطية 
شجرة  ديكورات  والدمى،  األلعاب  واألكسسوارات،  السفر  وبضائع 
فيها  اليدخل  التي  األغذية  واحللويات،  واملشروبات  األطعمة  العيد، 
القهوة،  ولوازم  القهوة  الشاي،  لوازم  الشاي،  التسالي،  الكحول، 
سلع مخبوزه، التبغ ومنتجات التبغ ومستلزمات املدخنني، حاويات 
العامة  العالقات  خدمات  والكتب،  املوسيقية  التسجيالت  تخزين، 
وخدمات  املطاعم  إدارة  األعمال،  استشارات  والترويج،  والتسويق 
الترخيص (منح اإلمتياز) للخدمات املتعلقة في الفئة (43) وتشمل 
ومطاعم  املطاعم  وخدمات  واملشروبات  الطعام  توفير  خدمات 
الوجبات  وخدمات  والكافتيريات  املقاهي  وخدمات  الذاتية  اخلدمة 
السريعة وخدمات اإلقامة املؤقتة، خدمات البيع باجلملة والتجزئة 
أو  البريدي  الطلب  بواسطة  أعاله  املذكورة  باملنتجات  الصلة  ذات 
وتقدمي  للتوزيع  مراكز  وإنشاء  إلكترونيه  وسيلة  أي  أو  اإلنترنيت 
تعيني  والتجزئة،  اجلملة  محالت  إدارة  تشمل  للغير  جتارية  خدمات 

العمال وخدمات اإلستيراد والتصدير 

In Respect of: Advertising, business management, 
business administration, office functions, retail services 
and bringing together for the benefit of other of a variety 
of goods (except the transport thereof) enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods (including 
perfumes, cosmetics and cleaning materials, candles, 
metal products, table elements, apparatus for lighting, 
jewelry, greetings cards, gifts, furniture and decorations, 
household or kitchen utensils, electric apparatus, 
glassware, porcelain, earthenware, household of brass, 
decorations, table ware and covers, artists materials, 
bags and boxes, leather, travelling goods and accessories, 
games and playthings, decorations for Christmas trees, 
foodstuffs and beverages and confectionery, foodstuffs 
without alcohol, candies, tea and tea accessories, coffee 
and coffee accessories, pastry, tobacco and smokers’ 
articles, storage containers, musical records and books), 
public relation and marketing and promotion services, 
business consultation, restaurant management and 
licensing services related to the services included in class 
43 (including providing of food and drinks, restaurant and 
self service restaurant and coffee shop and cafeteria and 
fast food services, temporary accommodation), retail and 
wholesale services related to the aforesaid goods via mail 
request or internet or any electronic method, establishing 
distribution centers and providing commercial services 
for others including management of retail and wholesale 
stores, employing workers, import and export services 

 In the name of: Ahmed Mohamed Saleh Baeshenبأسم : شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه 
& Co. 

 Address: P.O. Box: 18, Jeddah 21411, Kingdomالعنوان : ص ب: 18 جدة 21411 , اململكة العربية السعودية 
of Saudi Arabia 
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh .

( 154 )

 Trade Mark No.: 19465العالمة التجارية رقم : 19465 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 20/07/2011التاريخ : 20/07/2011 
 In Respect of: Furnitureمن اجل : األثاث 

للتجارة  وشركاه  عني  أبو  احمد  شركة   : بأسم 
واالستثمار 

In the name of: ahmad abu Ein and co . 
for trade and invsetment 
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بجانب   - القدس  شارع   - البيرة   - اهللا  رام   : العنوان 
حلويات إيفل 

Address: ramallah - al bireh - al quds 
street- near eiffel sweets 

عنوان التبليغ : رام اهللا - البيرة - شارع القدس - بجانب 
حلويات إيفل 

Address for Services:   ramallah - al 
bireh - al quds street- near eiffel sweets 

( 155 ) 

 Trade Mark No.: 19466العالمة التجارية رقم : 19466 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/07/2011التاريخ : 20/07/2011 
وتوجيه  وإدارة   ، واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

األعمال وتفعيل النشاط املكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions 

للتجارة  وشركاه  عني  أبو  احمد  شركة   : بأسم 
واالستثمار 

In the name of: ahmad abu Ein and co . 
for trade and invsetment 

بجانب   - القدس  شارع   - البيرة   - اهللا  رام   : العنوان 
حلويات إيفل 

Address: ramallah - al bireh - al quds 
street- near eiffel sweets 

عنوان التبليغ : رام اهللا - البيرة - شارع القدس - بجانب 
حلويات إيفل 

Address for Services:   ramallah - al 
bireh - al quds street- near eiffel sweets 

(156)

 Trade Mark No.: 19467العالمة التجارية رقم : 19467 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 21/07/2011التاريخ : 21/07/2011 
الورق  من  واملواداملصنوعة  والكرتون  كتب   : اجل  من 

والكرتون واملطبوعات والصور الفوتوغرافية 
In Respect of: books,cartoon, paper and 
cartoon materials production, printed 
materials and photography 

 In the name of: sharikat moasssatبأسم : شركة مؤسسة وطن لالعالم والنشر والتوزيع 
alwatan lele’lam wa alnasher wa 
altawze’ 
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 Address: alkhaleel /ain saraالعنوان : اخلليل عني سارة 
 Address for Services:   alkhaleel /ainعنوان التبليغ : اخلليل عني سارة 

sara 

(157)

e

 Trade Mark No.: 19468العالمة التجارية رقم : 19468 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 21/07/2011التاريخ : 21/07/2011 

 In Respect of: vocational services andمن اجل : األعمال املهنية و اإلعالن 
advertisement 

 In the name of: sharikat moasssat alwatanبأسم : شركة مؤسسة وطن لالعالم والنشر والتوزيع 
lele’lam wa alnasher wa altawze’ 

 Address: alkhaleel /ain saraالعنوان : اخلليل عني سارة 

Address for Services:   alkhaleel /ain saraعنوان التبليغ : اخلليل عني سارة 

(158)

 Trade Mark No.: 19469العالمة التجارية رقم : 19469 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 24/07/2011التاريخ : 24/07/2011 
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من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات 
اجملففة  او  احملفوظة  واالثمار  واخلضار  والسمك  اللحم 
او املطبوخة والهالم واملربى والبيض واحلليب وغيره من 
لالكل  الصاحلة  والشحوم  والزيوت  االلبان  منتوجات 

واملعلبات واخمللل 

In Respect of: Meat, fish, and birds , 
hunting and meat extracts , fish , vegebles 
, and fruiting saved or dried or cooked , 
jellies and jams , eggs , milk and other 
dairy products , oils and edible fats , 
caned food , pickles. 

بأسم : شركة التل االخضر للحوم واالسماك والتجارة 
العامة 

In the name of: al-TAl alakhdar for meat 
fish & trading 

 Address: nablus palestine streetالعنوان : نابلس - شارع فلسطني 
 Address for Services:   nablus palestineعنوان التبليغ : نابلس - شارع فلسطني 

street 

(159)

 Trade Mark No.: 19471العالمة التجارية رقم : 19471 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 24/07/2011التاريخ : 24/07/2011 
من اجل : البيرة (اجلعة) وااليل والبورتز واملياه املعدنية 
غير  املنعشة  املشروبات  من  ذلك  وغير  والغازية 
املستحضرات  من  ذلك  وغير  واالشربة  الكحولية 

املستعملة في صنع املشروبات املنعشة . 

In Respect of: Beer and deer and 
Albortz, mineral water, carbonated 
and other drinks and refreshing non-
alcoholic beverages and other products 
used in making refreshing drinks. 

بأسم : شركة التل االخضر للحوم واالسماك والتجارة 
العامة 

In the name of: al-TAl alakhdar for meat 
fish & trading 

 Address: nablus palestine streetالعنوان : نابلس - شارع فلسطني 
 Address for Services:   nablus palestineعنوان التبليغ : نابلس - شارع فلسطني 

street
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( 160 )

 Trade Mark No.: 19472العالمة التجارية رقم : 19472 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/07/2011التاريخ : 25/07/2011 

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو  والتابيوكا 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات 
السكر،  ودبس  العسل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللويات 
اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح واخلردل واخلل الصلصات 

(التوابل) ، البهارات، الثلج 

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

بأسم : شركة اجلبريني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Jibrini 
Limontajat Al-Alban wa Al-Mawad Al-
Ghitha’yah Mosahima Khososiya 

العنوان : ص ب: 640 اخلليل , الضفة الغربية 
Address: P.O. Box: 640 Hebron, The 
West Bank 

( 161 ) 

 Trade Mark No.: 19473العالمة التجارية رقم : 19473 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 25/07/2011التاريخ : 25/07/2011 

وحلوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
واخلضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد 
احملفوظة واجملففة واملطهية ، اجللي واملربيات وصلصات 
 ، األخرى  األلبان  ومنتجات  واحلليب  البيض   ، الفواكه 

الزيوت والشحوم املعدة لألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats 
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بأسم : شركة اجلبريني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Jibrini 
Limontajat Al-Alban wa Al-Mawad Al-
Ghitha’yah Mosahima Khososiya 

العنوان : ص ب: 640 اخلليل , الضفة الغربية 
Address: P.O. Box: 640 Hebron, The 
West Bank 

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

Address for Services:   

( 162 ) 

 Trade Mark No.: 19474العالمة التجارية رقم : 19474 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/07/2011التاريخ : 25/07/2011 
واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو  والتابيوكا 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات 
السكر،  ودبس  العسل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللويات 
اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح واخلردل واخلل الصلصات 

(التوابل) ، البهارات، الثلج 

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

بأسم : شركة اجلبريني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Jibrini 
Limontajat Al-Alban wa Al-Mawad Al-
Ghitha’yah Mosahima Khososiya 

 Address: P.O. Box: 640 Hebron, Theالعنوان : ص ب: 640 اخلليل , الضفة الغربية 
West Bank 

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

Address for Services:   

( 163 )

 Trade Mark No.: 19475العالمة التجارية رقم : 19475 
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 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 25/07/2011التاريخ : 25/07/2011 

من اجل : البيرة غير الكحولية ، املياه املعدنية والغازية 
الفواكه  شراب   ، الكحولية  غير  األخرى  واملشروبات 
واملستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير 

األخرى لصنع املشروبات 

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

بأسم : شركة اجلبريني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Jibrini 
Limontajat Al-Alban wa Al-Mawad Al-
Ghitha’yah Mosahima Khososiya 

 Address: P.O. Box: 640 Hebron, Theالعنوان : ص ب: 640 اخلليل , الضفة الغربية 
West Bank 

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

Address for Services:   

( 164 )

 Trade Mark No.: 19476العالمة التجارية رقم : 19476 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 25/07/2011التاريخ : 25/07/2011 

من اجل : الزيوت والشحوم املعدة لالكل, السمن, املارغارين, 
احلليب  االلبان,  ومنتجات  احلليب  الشوربة,  منتجات  الزبدة, 
الداجنة,  الطيور  األسماك,  اللحوم,  اخملفوق,  احلليب  املنكه, 
واخلضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد  حلوم 
انواعها  بكافة  الطبقية   ، واملطهية  واجملففة  احملفوظة 
ووصفاتها مبا فيها الطبقية من غير االلبان, القشدة اخملفوقة. 
جللي واملربيات وصلصات الفواكه ، البيض االطعمة اخلفيفة 
البطاطا,  وشبس  مقرمشات  البطاطا,  وغير  البطاطا  من 
كافة االنواع احملفوظة واجملففة من العدس, البقول, البازيالء 
السوداني  الفول  الفطر,  الزراعة),  لغايات  (ليس  والقطاني 

احملفوظ 

In Respect of: Edible oils, fats, ghee, margarine, 
butter, soup products, milk and dairy products, 
flavoured milk, milk shakes, meat, fish, poultry 
and game, meat extracts, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, toppings of all kinds 
and descriptions including non-dairy toppings, 
whipping cream, jellies, jams, compotes, eggs, 
potato and non potato based snack food items, 
potato crisps and potato chips, all types of 
preserved and dried lentils, beans, peas and pulses 
(not for agriculture purpose), mushrooms, peanuts 
preserved 

 .In the name of: International Foodstuffs Coبأسم : الشركة العاملية للمواد الغذائية 

 Address: P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arabالعنوان : ص.ب: 4115، الشارقة، االمارات العربية املتحدة 
Emirates 

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

Address for Services:   
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( 165 )

 Trade Mark No.: 19477العالمة التجارية رقم : 19477 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 25/07/2011التاريخ : 25/07/2011 

اعادة  برنامج  فيها  مبا  التدوير  اعادة  خدمات   : اجل  من 
االستخدام العادة التدوير واعادة استخدام التغليف 

In Respect of: Recycling services 
featuring a reuse program for upcycling 
and reusing packaging 

 .In the name of: TerraCycle, Incبأسم : تيراسايكل, انك. 

العنوان : 121 نيويورك افنيو, ترينتون, ان.جيه. 08638, 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 121 New York Avenue, 
Trenton, NJ 08638, U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 166 )

 Trade Mark No.: 19478العالمة التجارية رقم : 19478 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 25/07/2011التاريخ : 25/07/2011 

لالقدام   ) بودرة  الشعر،  منعم  شامبو،  كولونيا،   : اجل  من 
الشعر،  جل  صابون،  معطرة،  مناديل  زيت،  ومعطرة)، 
واقي  شمس،  حامي  التعرق،  مانعات  العرق،  رائحة  مزيل 
مزيل  كرمي،  التسمير،  زيت  التشميس،  بعد  ما  جل  شمس، 
احلالقة،  رغوة  الكحول،  مع  اليدين  االظافر،مطهر  طالء 
مستحضرات اصالح ومعاجلة الشعر، غسول الفم، معجون 
االسنان، مستحضرات ما بعد احلالقة، كرمي تصفيف الشعر، 
متعدد  منظف  للحشرات،  طاردة  اجللد  على  توضع  مواد 
االهداف،مزيل الشحوم، منظف الزجاج،رذاذ الكوي، معطرات 

النسيج، منعمات النسيج. 

In Respect of: Cologne, shampoo. conditioner, 
talcum (foot and perfumed), oil, wipes, soap, 
hair gel, deodorant, antiperspirant, sunscreen, sun 
block, after sun gel, tanning oil, cream, nail polish 
remover, hand sanitizer with alcohol, shaving 
foam, hair repair and hair treatment, mouth wash, 
toothpaste, after shave, combing cream, repellent, 
multipurpose cleaner, degreaser, glass cleaner, 
ironing spray, fabric fragrance, fabric softener 
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 .In the name of: ALGABO S.Aبأسم : أجلابو اس. ايه. 

آيرس،  بوينس  تورتوجويتاس،   ،5133 يو  يو  اي  اي   : العنوان 
االرجنتني. الرمز البريدي 1667. 

Address: EEUU 5133, Tortuguitas, Buenos Aires, 
Argentina. Postal Code 1667. 

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

Address for Services:   

( 167 )

 Trade Mark No.: 19481العالمة التجارية رقم : 19481 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 25/07/2011التاريخ : 25/07/2011 

االعمال  توجية  و  وادارة  واالعالن  الدعاية   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي 

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

 In the name of: SHARIKET MASA LLELANبأسم : شركة ماسة لالعالن والتسويق 
WA TASWEEQ 

العنوان : نابلس - شارع اجلامعة - مجمع ابو رعد - ط 
 2

Address: NABLUS - SHARE’ ALJAM’A 
MOJAMA’ ABU RA’ED TABEQ 2 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع اجلامعة - مجمع ابو رعد 
- ط 2 

Address for Services:   NABLUS - SHARE’ 
ALJAM’A MOJAMA’ ABU RA’ED TABEQ 2 

(168 )

 Trade Mark No.: 19482العالمة التجارية رقم : 19482 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 27/07/2011التاريخ : 27/07/2011 
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من اجل : االحذية - احذية الشاطئ - صنادل - احذية 
ذات اربطه - احذية كرة قدم - احذية للرياضه 

In Respect of: BOOTS - BEASH 
SHOES - SANDALS - LACE BOOTS 
FOOTBULL - FOOT FOR SPORTS 

بأسم : فراس محمد حكم شافعي 
In the name of: firas mohammad hakam 
shaf ‘i 

 Address: nablus - jabal shamaliالعنوان : نابلس - اجلبل الشمالي 

 -  3 طابق   - ابسيس  عمارة   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
تلفون : 0599550528 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات   shoesكلمة باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة. 

  

( 169 )

 Trade Mark No.: 19484العالمة التجارية رقم : 19484 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/07/2011التاريخ : 27/07/2011 
من اجل : النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا 
واملستحضرات  الدقيق  اإلصطناعي،  والنب  والساغو 
واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  املصنوعة 
األسود،  والعسل  النحل  عسل  املثلجة،  واحللويات 
اخلميرة ومسحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل والصلصة، 

التوابل ، البهارات، الثلج 

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

.In the name of: AL OTHMAN AGRIبأسم : شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي 
PROD & PROC CO. 

العربية  اململكة   ،31952 اخلبر   ،402 ص.ب   : العنوان 
السعودية 

Address: P.O. Box 402, AL KHOBAR 
31952, Saudi Arabia 

 - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
ص ب 858 

Address for Services:   
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((170

 Trade Mark No.: 19486العالمة التجارية رقم : 19486 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/07/2011التاريخ : 27/07/2011 

 .In Respect of: Shower gelمن اجل : جل لالستحمام. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 171 ) 

 Trade Mark No.: 19487العالمة التجارية رقم : 19487 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/07/2011التاريخ : 27/07/2011 
 .In Respect of: Shower gelمن اجل : جل لالستحمام. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 
اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 172 ) 

 Trade Mark No.: 19488العالمة التجارية رقم : 19488 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/07/2011التاريخ : 27/07/2011 

 .In Respect of: Shower gelمن اجل : جل لالستحمام. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 
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اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 173 ) 

 Trade Mark No.: 19489العالمة التجارية رقم : 19489 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/07/2011التاريخ : 27/07/2011 
 .In Respect of: Shower gelمن اجل : جل لالستحمام. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 
اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 174 )

 Trade Mark No.: 19491العالمة التجارية رقم : 19491 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 27/07/2011التاريخ : 27/07/2011 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   
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( 175 ) 

 Trade Mark No.: 19492العالمة التجارية رقم : 19492 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 27/07/2011التاريخ : 27/07/2011 

من اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 
In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 176 ) 

 Trade Mark No.: 19493العالمة التجارية رقم : 19493 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 27/07/2011التاريخ : 27/07/2011 

املعدن  من  املصنوعة  السلكية  املسامير   : اجل  من 
النحاسية  واملسامير  الفوالذية  واملسامير  واملسامير 
املعدن  من  املصنوعة  واملشابك  احملززة  واملسامير 
من  املصنوعة  والبضائع  الشباك  لصنع  واالسالك 

االسالك (غير مشمولة في أصناف أخرى). 

In Respect of: Wire nails of metal, nails, 
steel nails, brass nails, notched nails, 
cramps of metal, wire, wire netting and 
goods made of wire (not included in 
other classes). 

 .In the name of: De Wit B.Vبأسم : دو ويت بي.في. 

هيلموند،  جي  ار   5704  ،17 جيرستديجك   : العنوان 
هولندا 

Address: Gerstdijk 17, 5704 RG 
Helmond, The Netherlands 

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

Address for Services:   
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( 177 ) 

 Trade Mark No.: 19494العالمة التجارية رقم : 19494 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 27/07/2011التاريخ : 27/07/2011 

واملسامير  املعدن  من  املصنوعة  السلكية  املسامير   : اجل  من 
احملززة  واملسامير  النحاسية  واملسامير  الفوالذية  واملسامير 
واملشابك املصنوعة من املعدن واالسالك لصنع الشباك والبضائع 

املصنوعة من االسالك (غير مشمولة في أصناف أخرى). 

In Respect of: Wire nails of metal, nails, steel 
nails, brass nails, notched nails, cramps of 
metal, wire, wire netting and goods made of 
wire (not included in other classes). 

 .In the name of: De Wit B.Vبأسم : دو ويت بي.في. 

 ,Address: Gerstdijk 17, 5704 RG Helmondالعنوان : جيرستديجك 17، 5704 ار جي هيلموند، هولندا 
The Netherlands 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

(178)

 Trade Mark No.: 19496العالمة التجارية رقم : 19496 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 28/07/2011التاريخ : 28/07/2011 

 ، والشراب  الطعام  توفير  خدمات  على  احلصول   : اجل  من 
والشراب)،  الطعام(الطعام  وتقدمي   cafterias،واملقاهي

ومطعم ومطعم اخلدمات الذاتية 

In Respect of: Services for providing food 
and drink;cafes, cafeterias,catering (food and 
drink),,resturant,self services restaurant 

بأسم : عبد احلافظ حسني شقير مراعبه 
In the name of: abedl-alhafeth hussen 
shekeer marabah 

العنوان : شارع املغتربني - مقابل إسعاد الطفولة - البيرة 
Address: almktarbeen street- Isaad altofolah_
albeirah 

فندق  قرب   - الزهراء  شارع   - الرموني  عمارة   : التبليغ  عنوان 
عودة القدمي 022987292 

Address for Services:   

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
االستخدام  ذات   Natureكلمة باستخدام  املطلق  احلماية 

العام مبعزل عن العالمة. 
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(179)

 Trade Mark No.: 19499العالمة التجارية رقم : 19499 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 28/07/2011التاريخ : 28/07/2011 
من اجل : احلصول على خدمات توفير الطعام والشراب ، 
واملقاهي،cafterias وتقدمي الطعام(الطعام والشراب)، 

ومطعم ومطعم اخلدمات الذاتية 

In Respect of: Services for providing 
food and drink;cafes, cafeterias,catering 
(food and drink),,resturant,self services 
restaurant 

 In the name of: abedl-alhafeth hussenبأسم : عبد احلافظ حسني شقير مراعبه 
shekeer marabah 

 - الطفولة  إسعاد  مقابل   - املغتربني  شارع   : العنوان 
البيرة 

Address: almktarbeen street- Isaad 
altofolah_albeirah 

قرب   - الزهراء  شارع   - الرموني  عمارة   : التبليغ  عنوان 
فندق عودة القدمي 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات  طبيعة  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة. 

  

( 180 )

 Trade Mark No.: 19500العالمة التجارية رقم : 19500 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 28/07/2011التاريخ : 28/07/2011 

من اجل : مسخنات املياه التي ال توضع في خزانات املياه، 
الكهربائية،  املياه  مسخنات  الفورية،  املياه  مسخنات 

مسخنات املياه، أجهزة التسخني. 

In Respect of: Tankless water heaters; 
instantaneous water heaters; electrical 
water heaters; water heaters; heating 
devices. 

 .In the name of: Atmor Industries Ltdبأسم : أمتور إندستريز مليتد. 

العنوان : 20 شارع هاتاس، كفار سابا 44425، اسرائيل 
Address: 20 Hatas Street, Kfar Saba 
44425, Israel 

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

Address for Services:   
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( 181 )

 Trade Mark No.: 19501العالمة التجارية رقم : 19501 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 28/07/2011التاريخ : 28/07/2011 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتيس أي جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

( 182 ) 

 Trade Mark No.: 19502العالمة التجارية رقم : 19502 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 28/07/2011التاريخ : 28/07/2011 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتيس أي جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

( 183 )

 Trade Mark No.: 19504العالمة التجارية رقم : 19504 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 

 In Respect of: shoesمن اجل : حذاء طبي - االحذية 

 In the name of: amjad mahmoud hassan alبأسم : امجد محمود حسن الديك 
deek 

 Address: salfeet - kofer al deekالعنوان : سلفيت - كفرا الديك - بقرب مسجد النافوخ 

مسجد  بقرب   - الديك  كفرا   - سلفيت   : التبليغ  عنوان 
النافوخ 

Address for Services:   salfeet - kofer al deek 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
 for الكسور  جبيرة  حذاء  عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية 

proken legsذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة. 

  

( 184 ) 

 Trade Mark No.: 19505العالمة التجارية رقم : 19505 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 

النارية  الدراجات   ، اجلرارات   ، الشاحنات   ، سيارات   : اجل  من 
 ) املقطورات   ، املركبات  رفع   ، والرافعات   ، حافالت   ، سيارات   ،
سيارات ) ، عربات خرطوم ، عربات الصب ، محركات للمركبات 
البرية ، سيارات خلط اخلرسانة ، سيارات اإلسعاف ، شاحنات 
الرياضة ،  سيارات  ميكروباص ،  شاحنات الرش ،  للتنظيف ، 
شاحنات تلميح ، مركبات نقل عسكرية ، سيارات للهندسة 

، هياكل سيارات 

In Respect of: automobiles; trucks; tractors; 
motorcycles; cars; coaches; fork lift trucks; lifting 
vehicles; trailers ( vehicles ) ; hose carts; casting 
carriages; engines for land vehicles; concrete mixing 
vehicles; ambulances; cleaning trucks; sprinkling 
trucks; omnibuses; sports cars; tip trucks; vehicles for 
military transportation; automobiles for engineering; 
automobile chassis. 

 In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTDبأسم : بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد 

العنوان : ليونيوان فيالجي نورث ، شاينج رود ، شاهاي تاون ، 
شاجن بنج ، دستركت بن جنج 102206 ، الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING 
DISTRICT, BEIJING 102206, CHINA 

ت  ط3  الباسل  عمارة  اهللا  -رام  دقة  ابو   : التبليغ  عنوان 
 059769884

Address for Services:   
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( 185 )

 Trade Mark No.: 19506العالمة التجارية رقم : 19506 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 
الدراجات   ، اجلرارات   ، الشاحنات   ، سيارات   : اجل  من 
النارية ، سيارات ، حافالت ، والرافعات ، رفع املركبات ، 
الصب  عربات   ، خرطوم  عربات   ،  ( سيارات   ) املقطورات 
اخلرسانة  خلط  سيارات   ، البرية  للمركبات  محركات   ،
شاحنات   ، للتنظيف  شاحنات   ، اإلسعاف  سيارات   ،
الرش ، ميكروباص ، سيارات الرياضة ، شاحنات تلميح 
، مركبات نقل عسكرية ، سيارات للهندسة ، هياكل 

سيارات 

In Respect of: automobiles; trucks; tractors; 
motorcycles; cars; coaches; fork lift trucks; 
lifting vehicles; trailers ( vehicles ) ; hose carts; 
casting carriages; engines for land vehicles; 
concrete mixing vehicles; ambulances; 
cleaning trucks; sprinkling trucks; omnibuses; 
sports cars; tip trucks; vehicles for military 
transportation; automobiles for engineering; 
automobile chassis. 

 In the name of: BEIQI FOTON MOTORبأسم : بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد 
CO., LTD 

العنوان : ليونيوان فيالجي نورث ، شاينج رود ، شاهاي 
تاون ، شاجن بنج ، دستركت بن جنج 102206 ، الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, 
CHANGPING DISTRICT, BEIJING 102206, 
CHINA 

عنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 
 059769884

Address for Services:   

( 186 ) 

 Trade Mark No.: 19507العالمة التجارية رقم : 19507 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 
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الدراجات   ، اجلرارات   ، الشاحنات   ، سيارات   : اجل  من 
النارية ، سيارات ، حافالت ، والرافعات ، رفع املركبات ، 
الصب  عربات   ، خرطوم  عربات   ،  ( سيارات   ) املقطورات 
اخلرسانة  خلط  سيارات   ، البرية  للمركبات  محركات   ،
شاحنات   ، للتنظيف  شاحنات   ، اإلسعاف  سيارات   ،
الرش ، ميكروباص ، سيارات الرياضة ، شاحنات تلميح 
، مركبات نقل عسكرية ، سيارات للهندسة ، هياكل 

سيارات 

In Respect of: automobiles; trucks; tractors; 
motorcycles; cars; coaches; fork lift trucks; lifting 
vehicles; trailers ( vehicles ) ; hose carts; casting 
carriages; engines for land vehicles; concrete 
mixing vehicles; ambulances; cleaning trucks; 
sprinkling trucks; omnibuses; sports cars; tip trucks; 
vehicles for military transportation; automobiles for 
engineering; automobile chassis. 

 In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTDبأسم : بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد 

العنوان : ليونيوان فيالجي نورث ، شاينج رود ، شاهاي 
تاون ، شاجن بنج ، دستركت بن جنج 102206 ، الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING 
DISTRICT, BEIJING 102206, CHINA 

عنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 
 059769884

Address for Services:   

( 187 )

 Trade Mark No.: 19508العالمة التجارية رقم : 19508 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 

النارية  الدراجات   ، اجلرارات   ، الشاحنات   ، سيارات   : اجل  من 
 ) املقطورات   ، املركبات  رفع   ، والرافعات   ، حافالت   ، سيارات   ،
سيارات ) ، عربات خرطوم ، عربات الصب ، محركات للمركبات 
البرية ، سيارات خلط اخلرسانة ، سيارات اإلسعاف ، شاحنات 
الرياضة ،  سيارات  ميكروباص ،  شاحنات الرش ،  للتنظيف ، 
شاحنات تلميح ، مركبات نقل عسكرية ، سيارات للهندسة 

، هياكل سيارات 

In Respect of: automobiles; trucks; tractors; 
motorcycles; cars; coaches; fork lift trucks; lifting 
vehicles; trailers ( vehicles ) ; hose carts; casting 
carriages; engines for land vehicles; concrete mixing 
vehicles; ambulances; cleaning trucks; sprinkling 
trucks; omnibuses; sports cars; tip trucks; vehicles for 
military transportation; automobiles for engineering; 
automobile chassis. 

 In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTDبأسم : بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد 

العنوان : ليونيوان فيالجي نورث ، شاينج رود ، شاهاي تاون ، 
شاجن بنج ، دستركت بن جنج 102206 ، الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING 
DISTRICT, BEIJING 102206, CHINA 

ت  ط3  الباسل  عمارة  اهللا  -رام  دقة  ابو   : التبليغ  عنوان 
 059769884

Address for Services:   



2012/4/1112العـــدد الرابع 

(18 8 )

 Trade Mark No.: 19509العالمة التجارية رقم : 19509 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 

من اجل : سيارات ، الشاحنات ، اجلرارات ، الدراجات النارية ، سيارات 
، حافالت ، والرافعات ، رفع املركبات ، املقطورات ( سيارات ) ، عربات 
خرطوم ، عربات الصب ، محركات للمركبات البرية ، سيارات خلط 
اخلرسانة ، سيارات اإلسعاف ، شاحنات للتنظيف ، شاحنات الرش 
نقل  مركبات   ، تلميح  شاحنات   ، الرياضة  سيارات   ، ميكروباص   ،

عسكرية ، سيارات للهندسة ، هياكل سيارات 

In Respect of: automobiles; trucks; tractors; 
motorcycles; cars; coaches; fork lift trucks; 
lifting vehicles; trailers ( vehicles ) ; hose carts; 
casting carriages; engines for land vehicles; 
concrete mixing vehicles; ambulances; cleaning 
trucks; sprinkling trucks; omnibuses; sports cars; 
tip trucks; vehicles for military transportation; 
automobiles for engineering; automobile chassis. 

بأسم : بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد 
In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., 
LTD 

العنوان : ليونيوان فيالجي نورث ، شاينج رود ، شاهاي تاون ، شاجن 
بنج ، دستركت بن جنج 102206 ، الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, 
CHANGPING DISTRICT, BEIJING 102206, 
CHINA 

ت  ط3  الباسل  عمارة  اهللا  -رام  دقة  ابو   : التبليغ  عنوان 
 059769884

Address for Services:   

( 189 )

 Trade Mark No.: 19510العالمة التجارية رقم : 19510 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 



2012/4/1113مجلة امللكية الصناعية

الدراجات   ، اجلرارات   ، الشاحنات   ، سيارات   : اجل  من 
النارية ، سيارات ، حافالت ، والرافعات ، رفع املركبات ، 
الصب  عربات   ، خرطوم  عربات   ،  ( سيارات   ) املقطورات 
اخلرسانة  خلط  سيارات   ، البرية  للمركبات  محركات   ،
شاحنات   ، للتنظيف  شاحنات   ، اإلسعاف  سيارات   ،
الرش ، ميكروباص ، سيارات الرياضة ، شاحنات تلميح 
، مركبات نقل عسكرية ، سيارات للهندسة ، هياكل 

سيارات 

In Respect of: automobiles; trucks; tractors; 
motorcycles; cars; coaches; fork lift trucks; 
lifting vehicles; trailers ( vehicles ) ; hose carts; 
casting carriages; engines for land vehicles; 
concrete mixing vehicles; ambulances; 
cleaning trucks; sprinkling trucks; omnibuses; 
sports cars; tip trucks; vehicles for military 
transportation; automobiles for engineering; 
automobile chassis. 

بأسم : بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد 
In the name of: BEIQI FOTON MOTOR 
CO., LTD 

العنوان : ليونيوان فيالجي نورث ، شاينج رود ، شاهاي 
تاون ، شاجن بنج ، دستركت بن جنج 102206 ، الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, 
CHANGPING DISTRICT, BEIJING 102206, 
CHINA 

عنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 
 059769884

Address for Services:   

( 190 )

 Trade Mark No.: 19511العالمة التجارية رقم : 19511 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 



2012/4/1114العـــدد الرابع 

املغناطيسية  والرؤوس  والقريصات  املكثفات   : اجل  من 
املسجالت  وأشرطة  والراديو  األقراص  مع  الستخدامها 
وأجهزة  الصوت  ومكبرات  الصوتية  املسجالت  وأجهزة 
خارجي  عرض  شاشة  مع  لالستخدام  املهيأة  التسلية 
مع  لالستخدام  املهيأة  التسلية  وأجهزة  مراقبة  جهاز  أو 
أجهزة استقبال التلفزيون فقط والعروض امللونة للشاشة 
والدوائر  الكهربائية  واملقاومات  وااللكتروليسيرز  الواسعة 
املتكاملة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة معاجلة البيانات وبرامج 
ومرسالت  الهاتف  وأجهزة  املسجلة  [البرامج]  الكمبيوتر 
اإلشارات اإللكترونية واألجهزة الدينامو- كهربائية للتحكم 
[التصوير  والكاميرات  والهوائيات  اإلشارات  من  بعد  عن 
العمالت  وكاشفات  الالعبني  وتسجيل  الفوتوغرافي] 
الشقق  وحديد  الكهربائية  اإلنذار  وأجراس  املزيفة [الكاذبة] 
املصقولة  واألسالك  واملعزولة  النحاس  وأسالك  االلكتروني 
واألسالك  والكابالت]  ومواد[األسالك  كهرباء  وشبكة 
املهيئة  االلعاب  وأجهزة  الكهربائية  والكابالت  الكهربائية 
لالستخدام مع شاشة عرض خارجي أو مراقبة وأدوات املسح 
وخراطيش لعبة الفيديو والناسخات [التصوير الفوتوغرافي 
من  وغيرها  واملقابس  والسدادات  واحلراري]  والكهربائي 
االتصاالت [التوصيالت الكهربائية] واألقراص [املغناطيسية] 
العرض  [وحدات  اإللكترونية  واألقالم  الصوت  ومكبرات 
املرئي] وبرامج الكمبيوتر [التسجيل] وسجالت الفونوغراف 
استشعار  وأجهزة  املمغنطة  واألسالك  لإلضاءة  وبطاريات 
الكهربائية  احلرارة  ومؤشرات  الكهربائية  احلرارة  درجة 

ومجموعات األسالك الكهربائية. 

In Respect of: Capacitors, Diskettes, 
Magnetic heads to be used with diskettes, 
Radios, Tape recorders , Acoustic apparatus, 
Loudspeakers, Amusement apparatus adapted 
for use with an external display screen or 
monitor, Amusement apparatus adapted for 
use with television receivers only, wide screen 
color displays, Electrolysers, Resistances, 
electric, integrated circuits, Computers, Data 
processing apparatus , Computer programs 
[programs], recorded , Telephone apparatus, 
transmitters of electronic signals, Electro-
dynamic apparatus for the remote control of 
signals , Antennas, cameras[photography], 
Record players, Counterfeit [false] coin 
detectors , Alarm bells, electric , Flat irons, 
electric, Copper wires, insulated, enameled 
wires, electricity mains(Material for-
)[wires, cables], Wires, electric, Cables, 
electric , Games (Apparatus for –) adapted 
for use with an external display screen or 
monitor, Surveying instruments, Video game 
cartridges, Photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic], Plugs, sockets and 
other contacts [electric connections], Disks 
[magnetic], Amplifiers, Electronic pens 
[visual display units] , Computer software 
[recorded] , Phonograph records , Batteries 
for lighting , Magnetic wires , electric 
temperature sensors, Electric temperature 
indicators, electric wire clusters 

 In the name of: BEIQI FOTON MOTORبأسم : بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد 
CO., LTD 

العنوان : ليونيوان فيالجي نورث ، شاينج رود ، شاهاي تاون ، 
شاجن بنج ، دستركت بن جنج 102206 ، الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, 
CHANGPING DISTRICT, BEIJING 102206, 
CHINA 

ت  ط3  الباسل  عمارة  اهللا  -رام  دقة  ابو   : التبليغ  عنوان 
 059769884

Address for Services:   



2012/4/1115مجلة امللكية الصناعية

( 191 )

 Trade Mark No.: 19512العالمة التجارية رقم : 19512 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 

ومكثفات  الثالجات  وضواغط  املاكينات  ضواغط   : اجل  من 
الهواء واملكابس وآالت القولبة وصناعة املعدات االلكترونية 
األسالك  وحزم  الكهربائية  واحملركات  واألدوات  واملاكينات 
من  (أجزاء  والصمامات  الكهربائية)  احملركات  من  (أجزاء 
من  (أجزاء  واملرشحات  التصفية  وماكينات  املاكينات) 
وتبريد  الهواء  لتنقية  ومرشحات  محركات)  أو  ماكينات 
(اآلالت)  والسيور  بالستيكية  صب  وماكينات  (احملركات) 
وأحزمة للماكينات وماكينات التغليف والتعبئة واخلالطات 
انتزاع  وماكينات  والغساالت  املنزلية  لألغراض  الكهربائية 
وآالت  الطالء  رش  وبنادق  التجفيف  وماكينات  الغسيل 
أجهزة  [الكهربائية]  التنظيف  وأجهزة  وماكينات  الطباعة 
الكي  وماكينات  بالكهرباء  تعمل  التي  الستائر  رسم 
وماكينات اخلياطة واألجهزة امليكانيكية لصناعة الدراجات 
وماكينات السحق والصباغة وماكينات التحجيم واملكانس 
حتضير  وماكينات  املنزلي  العصير  وصانع  الكهربائية 
واملثاقب  حتضير  وأجهزة  والكهروميكانيكية   ، املشروبات 
الكهربائي)  الفحم  حفار  (باستثناء  الكهربائية  احملمولة 
البرية  املركبات  من  وغيرها  الكهرومغناطيسية،  والبراثن 
وآالت  اللنب  صنع  وآالت  اآلالت]  من  [جزء  األختام  وملحقات 
صنع اخلبز واحملركات الكهربائية، وغيرها من املركبات البرية 
والكسارات  واملطاحن  الرش  وآالت  املعادن  تصنيع  وآالت 

الكهربائية لألغراض املنزلية وآالت املطبخ الكهربائية 

In Respect of: Compressors [machines], 
compressors for refrigerators, air condensers, 
presses, moulding machines, electronic industry 
equipment, machines and machine tools, electric 
motors, wire bundles (parts of electric motors), 
valves (parts of machines), filtering machines, 
filters (parts of machines or engines), filters 
for cleaning cooling air (for engines), pouring 
plastic machine, conveyors (machines), belts 
for machines, wrapping machines, packaging 
machines, electric blenders for household purposes, 
washing machines, wringing machines for laundry, 
drying machines, spray-paint machines, spraying 
guns for paint, printing machines, machines and 
apparatus for cleaning [electric], curtain drawing 
devices electrically operated, Ironing machines, 
sewing machines, mechanical devices for bicycle 
industry, crushing machines, dyeing machines, 
sizing machines, vacuum cleaners, household 
Bean Juice Maker, beverage preparation machines, 
electromechanical, electric portable drills 
(excluding electric coal borer), electromagnetic 
clutches, other than for land vehicles, sealing joints 
[part of machines], yogurt making machines;, 
bread making machines, motors, electric, other 
than for land vehicles, metalworking machines, 
spraying machines, crushing machines, grinders/
crushers, electric, for household purposes, kitchen 
machines, electric . 

 In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTDبأسم : بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد 

العنوان : ليونيوان فيالجي نورث ، شاينج رود ، شاهاي تاون ، 
شاجن بنج ، دستركت بن جنج 102206 ، الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, 
CHANGPING DISTRICT, BEIJING 102206, 
CHINA 

ت  ط3  الباسل  عمارة  اهللا  -رام  دقة  ابو   : التبليغ  عنوان 
 059769884

Address for Services:   



2012/4/1116العـــدد الرابع 

( 192 )

 Trade Mark No.: 19513العالمة التجارية رقم : 19513 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 

الدراجات   ، اجلرارات   ، الشاحنات   ، سيارات   : اجل  من 
النارية ، سيارات ، حافالت ، والرافعات ، رفع املركبات ، 
الصب  عربات   ، خرطوم  عربات   ،  ( سيارات   ) املقطورات 
اخلرسانة  خلط  سيارات   ، البرية  للمركبات  محركات   ،
شاحنات   ، للتنظيف  شاحنات   ، اإلسعاف  سيارات   ،
الرش ، ميكروباص ، سيارات الرياضة ، شاحنات تلميح 
، مركبات نقل عسكرية ، سيارات للهندسة ، هياكل 

سيارات 

In Respect of: automobiles; trucks; 
tractors; motorcycles; cars; coaches; 
fork lift trucks; lifting vehicles; trailers ( 
vehicles ) ; hose carts; casting carriages; 
engines for land vehicles; concrete 
mixing vehicles; ambulances; cleaning 
trucks; sprinkling trucks; omnibuses; 
sports cars; tip trucks; vehicles for 
military transportation; automobiles for 
engineering; automobile chassis. 

 In the name of: BEIQI FOTON MOTORبأسم : بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد 
CO., LTD 

العنوان : ليونيوان فيالجي نورث ، شاينج رود ، شاهاي 
تاون ، شاجن بنج ، دستركت بن جنج 102206 ، الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE 
NORTH, SHAYANG ROAD, SHAHE 
TOWN, CHANGPING DISTRICT, 
BEIJING 102206, CHINA 

عنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 
 059769884

Address for Services:   

( 193 ) 

 Trade Mark No.: 19514العالمة التجارية رقم : 19514 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 



2012/4/1117مجلة امللكية الصناعية

من اجل : املكثفات والقريصات والرؤوس املغناطيسية الستخدامها 
املسجالت  وأجهزة  املسجالت  وأشرطة  والراديو  األقراص  مع 
لالستخدام  املهيأة  التسلية  وأجهزة  الصوت  ومكبرات  الصوتية 
مع شاشة عرض خارجي أو جهاز مراقبة وأجهزة التسلية املهيأة 
امللونة  والعروض  فقط  التلفزيون  استقبال  أجهزة  مع  لالستخدام 
الكهربائية  واملقاومات  وااللكتروليسيرز  الواسعة  للشاشة 
البيانات  معاجلة  وأجهزة  الكمبيوتر  وأجهزة  املتكاملة  والدوائر 
ومرسالت  الهاتف  وأجهزة  املسجلة  [البرامج]  الكمبيوتر  وبرامج 
عن  للتحكم  كهربائية  الدينامو-  واألجهزة  اإللكترونية  اإلشارات 
الفوتوغرافي]  [التصوير  والكاميرات  والهوائيات  اإلشارات  من  بعد 
وأجراس  [الكاذبة]  املزيفة  العمالت  وكاشفات  الالعبني  وتسجيل 
النحاس  وأسالك  االلكتروني  الشقق  وحديد  الكهربائية  اإلنذار 
ومواد[األسالك  كهرباء  وشبكة  املصقولة  واألسالك  واملعزولة 
وأجهزة  الكهربائية  والكابالت  الكهربائية  واألسالك  والكابالت] 
مراقبة  أو  خارجي  عرض  شاشة  مع  لالستخدام  املهيئة  االلعاب 
[التصوير  والناسخات  الفيديو  لعبة  وخراطيش  املسح  وأدوات 
وغيرها  واملقابس  والسدادات  واحلراري]  والكهربائي  الفوتوغرافي 
[املغناطيسية]  واألقراص  الكهربائية]  [التوصيالت  االتصاالت  من 
ومكبرات الصوت واألقالم اإللكترونية [وحدات العرض املرئي] وبرامج 
لإلضاءة  وبطاريات  الفونوغراف  وسجالت  [التسجيل]  الكمبيوتر 
الكهربائية  احلرارة  درجة  استشعار  وأجهزة  املمغنطة  واألسالك 

ومؤشرات احلرارة الكهربائية ومجموعات األسالك الكهربائية 

In Respect of: Capacitors, Diskettes, Magnetic 
heads to be used with diskettes, Radios, Tape 
recorders , Acoustic apparatus, Loudspeakers, 
Amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor, Amusement 
apparatus adapted for use with television receivers 
only, wide screen color displays, Electrolysers, 
Resistances, electric, integrated circuits, 
Computers, Data processing apparatus , Computer 
programs [programs], recorded , Telephone 
apparatus, transmitters of electronic signals, 
Electro-dynamic apparatus for the remote control 
of signals , Antennas, cameras[photography], 
Record players, Counterfeit [false] coin detectors 
, Alarm bells, electric , Flat irons, electric, Copper 
wires, insulated, enameled wires, electricity 
mains(Material for-)[wires, cables], Wires, 
electric, Cables, electric , Games (Apparatus 
for –) adapted for use with an external display 
screen or monitor, Surveying instruments, Video 
game cartridges, Photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic], Plugs, sockets and other 
contacts [electric connections], Disks [magnetic], 
Amplifiers, Electronic pens [visual display units] 
, Computer software [recorded] , Phonograph 
records , Batteries for lighting , Magnetic wires , 
electric temperature sensors, Electric temperature 
indicators, electric wire clusters 

 ,.In the name of: BEIQI FOTON MOTOR COبأسم : بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد 
LTD 

العنوان : ليونيوان فيالجي نورث ، شاينج رود ، شاهاي تاون ، شاجن 
بنج ، دستركت بن جنج 102206 ، الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, 
CHANGPING DISTRICT, BEIJING 102206, 
CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 059769884 

( 194 ) 

 Trade Mark No.: 19515العالمة التجارية رقم : 19515 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 



2012/4/1118العـــدد الرابع 

من اجل : املستحضرات الصيدالنية 
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

( 195 ) 

 Trade Mark No.: 19516العالمة التجارية رقم : 19516 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

( 196 ) 

 Trade Mark No.: 19517العالمة التجارية رقم : 19517 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 01/08/2011 

 In Respect of: Medical apparatus andمن اجل : األجهزة واألدوات الطبية. 
instruments 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   



2012/4/1119مجلة امللكية الصناعية

( 197 )

 Trade Mark No.: 19518العالمة التجارية رقم : 19518 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 02/08/2011التاريخ : 02/08/2011 

 In Respect of: cleaningمن اجل : مواد التنظيف 

 In the name of: ziad abd alatef mahmuodبأسم : زياد عبد اللطيف محمود أسعد 
asaad 

العنوان : طولكرم - باقة الشرقية - أول البلد - مصنع 
رحيق ملواد التنظيف 

Address: tullkarem - baqa al sharqea - the 
first cuntry 

 / أسعد  محمود  اللطيف  عبد  زياد  هو  التبليغ:  عنوان 
رحيق  مصنع   - البلد  أول   - الشرقية  باقة   - طولكرم 

ملواد التنظيف 

( 198 ) 

 Trade Mark No.: 19520العالمة التجارية رقم : 19520 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 02/08/2011التاريخ : 02/08/2011 

بالبطاريات  تدار  كهربائية  للمطبخ  أدوات   : اجل  من 
مبا  (ومرفقاتها  األغذية  معاجلات  وخاصًة  باليد  وتدار 
في ذلك الشفرات وأوعية التبديل)، قطاعات، خالطات، 
خالطات يدوية، خالطات عمودية، خالطات للمشروبات، 

مطاحن قهوة، مطاحن البهارات، عصارات 

In Respect of: Electric, battery-
operate, and hand operated kitchen 
applinaces, namely food processors 
(and attachments including blades, 
replacement containers), choppers, 
blenders, hand mixers, stand mixers, 
drink mixers, coffee grinders, spice 
grinders, juicers 

بأسم : كونير كوربوريشن 
In the name of: CONAIR 
CORPORATION. 
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تي  سي  ستامفورد،  رود،  بوينت  كومينغز   1  : العنوان 
06902، أمريكا 

Address: 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, U.S.A. 

 - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
ص ب 858 

Address for Services:   

( 199 ) 

 Trade Mark No.: 19521العالمة التجارية رقم : 19521 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/08/2011التاريخ : 03/08/2011 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 200 )

 Trade Mark No.: 19522العالمة التجارية رقم : 19522 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/08/2011التاريخ : 03/08/2011 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   
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( 201 )

 Trade Mark No.: 19523العالمة التجارية رقم : 19523 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 03/08/2011التاريخ : 03/08/2011 

انواع  وجميع  جتميل  ومواد  شامبوهات   : اجل  من 
املنظفات 

In Respect of: shampoo - bueaty - all of 
the clen 

بأسم : رائد زكي عبد الرحمن التوام 
In the name of: raed zake abdalrahman 
altwam 

تلفون   -  0598454454 جوال   - القدس  جبع   : العنوان 
 022346888

Address: jaba - jeruslem - 0598454454 
- 022346888 

 -  0598454454 جوال   - القدس  جبع   : التبليغ  عنوان 
تلفون 022346888 

Address for Services:   jaba - jeruslem - 
0598454454 - 022346888 

( 202 )

 Trade Mark No.: 19524العالمة التجارية رقم : 19524 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 04/08/2011التاريخ : 04/08/2011 

من اجل : اللحوم ، االسماك ، حلوم الدواجن ، خالصات اللحم 
، فواكة وخضروات محفوظه ومجمده ومجففة ومطهوه ، 
 ، بيض   ، بالسكر  مطبوخه  فواكة   ، مربيات   ،  ( جيلي   ) هالم 

احلليب ،منتجات احلليب ، زيوت ودهون معدة لالكل . 

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

 In the name of: halawani industrial companyبأسم : شركة حلواني الصناعية 

 Address: s.b: 215-11511 - sahaab/ jordanالعنوان : ص.ب : 11511-215 سحاب - االردن 

عنوان التبليغ : شركة فراس االتيرة للملكية الفكرية ،نابلس 
- ص.ب 768 

Address for Services:   
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( 203 )

 Trade Mark No.: 19525العالمة التجارية رقم : 19525 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 04/08/2011التاريخ : 04/08/2011 

من اجل : مواد الصيدلة والبيطريه واملواد حمية معدة 
لالستعمال الطبي أغذية للرضيع و األطفال , لصقات 
ومواد ضماد , مواد حشو االسنان وشمع طب االسنان 
واحليوانات  احلشرات  البادة  مستحضرات   , مطهرات   ,

الضارة , مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب . 

In Respect of: Pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters,materials 
for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax;disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides,herbicides 

بأسم : شركة نقل اخوان . ذم م 
In the name of: sharket nuqul ekhwan 
limted 

العنوان : ص ب: 154 عمان 11118 , االردن 
Address: P.O. Box: 154 Amman 11118, 
alordon 

عنوان التبليغ : شركة فراس االتيرة للملكية الفكرية 
،نابلس - ص.ب 768 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمة كيرcairوالعبارات 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 204 )

 Trade Mark No.: 19526العالمة التجارية رقم : 19526 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 07/08/2011التاريخ : 07/08/2011 
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كهربائية  مركمات   , كهربائية  مركمات   : اجل  من 
 , للمركمات  أغطية   , للمركمات  صناديق   , للمركبات 

صفائح للبطاريات. 

In Respect of: Accumulators (electric), 
Accumulators (electric, for vehicles), 
accumulator boxes, accumulator covers, 
plates for batteries. 

أنونيم  سنايي  مازيليري  في  أكو  موتلو   : بأسم 
سيركيتي 

In the name of: Mutlu Aku ve Malzemeleri 
Sanayi Anonim Sirketi 

العنوان : تيبيورين ماه. إيسكي أنقرا يولو كارد رقم: 60 
توزال ، إستنبول ، تركيا 

Address: Tepeoren Mah.Eski Ankara 
Yolu Cad.No:60 Tuzla, Istanbul, Turkey. 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 205 ) 

 Trade Mark No.: 19527العالمة التجارية رقم : 19527 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 07/08/2011التاريخ : 07/08/2011 

 ;In Respect of: Temporary accomodationمن اجل : اإلقامة املؤقتة ؛ توفير الطعام والشراب 
providing food and drink 

 In the name of: InterCityHotel GmbHبأسم : إنترسيتي هوتيل جي أم بي أتش 

العنوان : ليونر ستراسي 40 ، 60528 فرانكفورت/ماين 
، أملانيا 

Address: Lyoner Strasse 40, 60528 
Frankfurt/Main, Germany 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 206 )

 Trade Mark No.: 19528العالمة التجارية رقم : 19528 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 07/08/2011التاريخ : 07/08/2011 
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والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالنارة  أجهزة   : اجل  من 
واالغراض  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

 In the name of: jabbar company for importation andبأسم : شركة جبار لالستيراد والتسويق والتجارة والدولية 
markting and international trade 

العنوان : فلسطني - رام اهللا - وسط البلد - عمارة الصفا- 
وخربثا بني حارث الشارع الرئيسي 

Address: palestine , ramallh , downtown, al-safa bulding 
- and kharbatha bane main street 

عمارة   - البلد  وسط   - اهللا  رام   - فلسطني   : التبليغ  عنوان 
الصفا- وخربثا بني حارث الشارع الرئيسي 

Address for Services:   palestine , ramallh , downtown, 
al-safa bulding - and kharbatha bane main street 

( 207 ) 

 Trade Mark No.: 19531العالمة التجارية رقم : 19531 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 08/08/2011التاريخ : 08/08/2011 

املثبطة  األدوية  وهي  الصيدالنية،  املستحضرات   : اجل  من 
للحركة اخللوية؛ املستحضرات الصيدالنية التي تعدل اجلهاز 
من  معينة  أنواع  لعالج  الصيدالنية  املستحضرات  املناعي؛ 

السرطان وأمراض الدم. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations, namely, 
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations 
that modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of certain cancers and 
blood diseases. 

 In the name of: Celgene Corporationبأسم : سيلغيني كوربوريشن 

العنوان : : 86 موريس أفينيو ، سوميت ، نيو جرسي 07901 ، 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 
07901, USA 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 208 ) 

 Trade Mark No.: 19532العالمة التجارية رقم : 19532 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 08/08/2011التاريخ : 08/08/2011 
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 ,In Respect of: NEWSPAPERM MAGAZINESمن اجل : جرائد و مجالت ومطبوعات اعالنية . 
CLASSIFIED AND COMMERCIAL 
ADVERTISING. 

 In the name of: AL-ADA’A FOR ADVERTISINGبأسم : شركة االداء لالعالن والتوزيع والنشر 
DISTRIBUTING AND PUBLISHING 
COMPANY LTD 

 - Address: ALMADINA ALMUNAWARA STالعنوان : شارع املدينه املنوره - عمان - االردن 
AMMAN - GORDAN 

عنوان التبليغ : شركة فراس االتيرة للملكية الفكرية 
،نابلس - ص.ب 768 

Address for Services:   

( 209 )

 Trade Mark No.: 19533العالمة التجارية رقم : 19533 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 08/08/2011التاريخ : 08/08/2011 

 In Respect of: Honey and its productsمن اجل : العسل ومنتجاتة 

 In the name of: Ayman ali hossain abu khartabeelبأسم : امين علي حسني ابو خرطبيل 

 Address: ALKHALIL DURA ALSERREHالعنوان : الصرة دورا اخلليل 0599926497 

 Address for Services:   ALKHALIL DURAعنوان التبليغ : الصرة دورا اخلليل 0599926497 
ALSERREH 

( 210 )

 Trade Mark No.: 19534العالمة التجارية رقم : 19534 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2011التاريخ : 09/08/2011 

 In Respect of: flake cornمن اجل : رقائق الذرة 
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بأسم : محمد أحمد أمني شقيقات 
In the name of: mhammad ahamad ameen 
shqeqat 

العنوان : جنني - جبع - املدخل الرئيسي - فاكس 0424560666 
جوال 0599357787 

Address: jaba jenin 

فاكس   - الرئيسي  املدخل   - جبع   - جنني   : التبليغ  عنوان 
0424560666 جوال 0599357787 

Address for Services:   jaba jenin 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 211 ) 

 Trade Mark No.: 19535العالمة التجارية رقم : 19535 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2011التاريخ : 09/08/2011 

 In Respect of: chocolateمن اجل : الشوكوالتة 

بأسم : عماد الدين محمد عوني فهمي القيسي 
In the name of: emad eddin mohammad awni 
fahmi al qaissi 

العنوان : مصنع عيبال للصناعات الغذائية - خلف مدرسة 
البردج - الرام 0597270733 

Address: ebal factory - al ram 

خلف   - الغذائية  للصناعات  عيبال  مصنع   : التبليغ  عنوان 
مدرسة البردج - الرام 0597270733 

Address for Services:   ebal factory - al ram 

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات   chocolates كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة. 

  



2012/4/1127مجلة امللكية الصناعية

( 212 )

 Trade Mark No.: 19537العالمة التجارية رقم : 19537 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 10/08/2011التاريخ : 10/08/2011 

 In Respect of: communicationsمن اجل : االتصاالت 

 In the name of: sherket elia leltatweerبأسم : ايليا للتجارة االلكترونية والتطوير 
waltejarah alelektroneyah 

العنوان : شارع القدس - برج الشيخ التجاري - الطابق الرابع 
 022409294

Address: al quds st., alsheikh commercial 
tower, 4 floor 

عنوان التبليغ : شارع القدس - برج الشيخ التجاري - الطابق 
الرابع 022409294 

Address for Services:   al quds st., alsheikh 
commercial tower, 4 floor 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
 palestinian arts & عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية 

crafts ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

(213 )

 Trade Mark No.: 19538العالمة التجارية رقم : 19538 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 11/08/2011التاريخ : 11/08/2011 
والبيطرية  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
 ، الطبي  لالستعمال  املعدة  احلمية  مواد  والصحية، 
أغذية األطفال ، اللصوق الطبية ومواد التضميد ، املواد 
 ، املطهرات   ، الطبي  والشمع  األسنان  بحشو  اخلاصة 
واحليوانات  الهوام  ابادة  في  املستعملة  املستحضرات 

واحلشرات الضارة والفطريات واألعشاب الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; materials 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides 

 In the name of: Sharikat Grand Pharmبأسم : شركة جراند فارم لالستثمارات الصيدالنية 
lilistithmarat Alsaydalaniya 
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الضفة   , اهللا  رام  القدس,  شارع  الشرفا,   : العنوان 
الغربية 

Address: Al-Shurafah, Al-Quds Street, 
Ramallah, The West Bank 

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

Address for Services:   

( 214 )

 Trade Mark No.: 19539العالمة التجارية رقم : 19539 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 11/08/2011التاريخ : 11/08/2011 
من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة 

األنشطة التجارية ؛ األعمال املكتبية 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions 

 In the name of: Sharikat Grand Pharmبأسم : شركة جراند فارم لالستثمارات الصيدالنية 
lilistithmarat Alsaydalaniya 

الضفة   , اهللا  رام  القدس,  شارع  الشرفا,   : العنوان 
الغربية 

Address: Al-Shurafah, Al-Quds Street, 
Ramallah, The West Bank 

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

Address for Services:   

( 215 ) 

 Trade Mark No.: 19540العالمة التجارية رقم : 19540 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 11/08/2011التاريخ : 11/08/2011 
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من اجل : الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية، 
البسكويت  السكاكر،  احللوانية،  السكر  منتجات 
(بكافة انواعه)، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة 
العصائبية، املعكرونة العصائبية الفورية، السباغيتي، 
السلطة،  توابل  اخلبازة،  مسحوق  اخلميرة،  الشعيرية، 
(التوابل)،  والصلصات  اب  الكاتش  اخلل،  املايونيز، 
العجني  للطبخ،  اجلاهز  العجني  منتجات  املثلجات، 
غير  املثلجة  احللويات  البوظة،  املثلج،  البرثس  املثلج، 
من  املصنوعة  املثلجة  احللويات  االلبان،  من  املصنوعة 
الكاكاو،  الشاي،   ، القهوة  املثلجة،  احللويات  الفواكه، 
السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، 
اخلبز، املعجنات، العسل، دبس السكر، املثلجات، امللح، 
اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب, التوابل, مشروبات 
االطعمة (املعتمدة على احلبوب واالعشاب), الصلصات, 

عسل الشاي العشبي 

In Respect of: Chocolates and Chocolate 
Confectionery Products, Sugar Confectionery 
Products, Candies, Biscuits(all types), cakes, 
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder, 
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, 
Ketch Up and Sauces(condiments), ices, 
ready to cook dough products, frozen dough, 
frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen 
desserts, frozen fruit desserts, ice desserts, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, bread, pastry, honey, treacle, 
ices, salt, mustard, flour made from cereals, 
spices, Food beverages (Grain-based and 
Herbal), Gravies, Herbal tea Honey 

 .In the name of: International Foodstuffs Coبأسم : الشركة العاملية للمواد الغذائية 

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

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

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

Address for Services:   

( 216 )

 Trade Mark No.: 19541العالمة التجارية رقم : 19541 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 11/08/2011التاريخ : 11/08/2011 
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احملفوظة,  اللحوم  املعلبة,  اللحوم  اللحوم,   : اجل  من 
حلوم  املطبوخة,  اللحوم  بالقصدير,  املعلبة  اللحوم 
اخلرفان, اضلع اخلنزير, اضلع العجول, منتجات اللحوم 
املعاجلة, حلم الكبد, اللحوم اململحة, حلوم الضفاضع, 
حلوم  االغنام,  حلوم  اللحوم,  مستخرجات  البقر,  حلوم 
املاعز,  حلوم  اخلنزير,  حلوم  الطازجة,  اللحوم  احلمل, 
صلصات اللحوم, اعضاء حلم اخلنزير, اعضاء حلم البقر, 

حلم اخلنزير اململح, السجق, حلم الطيور (غير احلية) 

In Respect of: Meat, canned meat, preserved 
meat, tinned meat, charcuterie, ram meat, 
pork ribs, beef ribs, processed meat products, 
liver, salted meats, frog meat, beef, meat 
extracts, sheep meat, lamb meat, fresh meat, 
pork, goatling meat, meat sauce, pork loin, 
beef loin, bacon, sausage, poultry (not live) 

بأسم : فورته امبريندميينتوس اي بارتيسيباكوس ال تي 
دي ايه. 

In the name of: FORTE 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 
LTDA. 

ان  اندراده,  مورا  دي  سواريز  اورو  اف.  الشارع:   : العنوان 
سيب  الرمز:  فوندا,  بارا  ال. 02,  جي. -42اس  سي   ,252

001-01156, املدينة: ساوباولو, اس بي, البرازيل 

Address: Street: Av. Auro Soares de Moura 
Andrade, n? 252, Cj. 42 – Sl. 02, Barra 
Funda, Zip Code: CEP 01156-001 City: S?o 
Paulo, SP, Brazil 

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

Address for Services:   

( 217 ) 

 Trade Mark No.: 19544العالمة التجارية رقم : 19544 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 11/08/2011التاريخ : 11/08/2011 
من اجل : انظمة لتزويد والتحكم بالطاقة الكهربائية, 
ووحدات  متقطعة  غير  طاقة  تزويد  انظمة  فيها,  مبا 
النظمة  الكمبيوتر  وبرامج  واجزائها  الطاقة  اخماد 

تزويد طاقة غير متقطعة (يو بي اس) 

In Respect of: SYSTEMS FOR SUPPLYING 
AND CONTROLLING ELECTRICAL POWER, 
NAMELY, UNINTERRUPTIBLE POWER 
SUPPLY AND POWER SUPPRESSION UNITS 
AND PARTS THEREFOR AND COMPUTER 
PROGRAMS FOR UNINTERRUPTIBLE 
POWER SUPPLY (UPS) SYSTEMS 

 In the name of: Eaton Corporationبأسم : ايتون كوربوريشن 
اوهايو  كليفيالند,  افنيو,  سوبيريور   1111  : العنوان 

44114, الواليات املتحدة االمريكية 
Address: 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 
44114, U.S.A. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
 3800 Al-BeerehAddress for Services:   



2012/4/1131مجلة امللكية الصناعية

( 218 ) 

 Trade Mark No.: 19545العالمة التجارية رقم : 19545 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 11/08/2011التاريخ : 11/08/2011 

من اجل : املتحكمات واملفاتيح االلكترونية والكهربائية, 
مبا فيها, املتحكمات واملفاتيح لاللكترونيات الصناعية 
ونقل  العمليات  المتتة  واملفاتيح  املتحكمات  والطاقة, 
االلكترونية  املعدات  لربط  البيانات  ناقالت  املعلومات, 
الصناعية, مبا فيها, واجهات الباصات, نوافذ متسلسلة 
قطع  مفاتيح  الباصات,  وملتحكمات  عاملية  لباصات 
مبا  واملصانع,  احملركات  حماية  مفاتيح  لالمان,  الدارة 
فيها, كوابح الدارات, كوابح دارات احلماية للمحركات, 
احلماية,  تامني  مفاتيح  الطوارئ,  تشغيل  وحدات 
مفاتيح حماية التيار, (لوحات املفاتيح, بارات الباصات 
مقياس  املفاتيح,)  ولوحات  الباصات  لبارات  واالغلفة 
واجزائها,  للتبديالت,  واحلماية  الوقت,  ساعة  احلرارة, 

برامج الكمبيوتر للمتحكمات واملفاتيح االلكترونية 

In Respect of: ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
SWITCHES AND CONTROLLERS, 
NAMELY, SWITCHES AND CONTROLLERS 
FOR INDUSTRIAL AND POWER 
ELECTRONICS; PROCESS AUTOMATION 
AND INFORMATION TRANSMISSION 
SWITCHES AND CONTROLLERS, DATA 
BUSES FOR CONNECTING INDUSTRIAL 
ELECTRONIC EQUIPMENT, NAMELY, 
BUS INTERFACES, UNIVERSAL SERIAL 
BUS PORTS AND BUS CONTROLLERS; 
SAFETY CUT OUT SWITCHES, MOTOR AND 
PLANT PROTECTION SWITCHES, NAMELY 
CIRCUIT BREAKERS, MOTOR-PROTECTIVE 
CIRCUIT BREAKERS, EMERGENCY-
STOP ACTUATORS, SAFETY LOCKOUT 
SWITCHES; OVERCURRENT PROTECTION 
SWITCHES, [ SWITCH CABINETS, BUS 
BARS AND CASINGS FOR BUS BARS AND 
SWITCHBOARDS; ] TEMPERATURE, TIME, 
AND PROTECTIVE RELAYS, AND PARTS 
THEREFOR; COMPUTER PROGRAMS 
FOR ELECTRONIC SWITCHES AND 
CONTROLLERS 

 In the name of: Eaton Industries GmbHبأسم : ايتون انداستريز جي ام بي اتش 

بون,   ,53115 دي   ,7-11 شتراسه  هني-مولر   : العنوان 
املانيا 

Address: Hein-Moeller Strasse 7-11, D-53115, 
Bonn, Germany 

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

Address for Services:   

 



2012/4/1132العـــدد الرابع 

( 219 )

 Trade Mark No.: 19546العالمة التجارية رقم : 19546 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 11/08/2011التاريخ : 11/08/2011 

من اجل : مستحضرات التبيض وغيرها من املواد املستعملة 
في الغسيل؛ مستحضرات التنظيف والتلميع؛ بودرة مطهرة 
و مستحضرات كاشطة؛ الصابون؛ العطور، الزيوت العطرية، 

املستحضرات، كرميات الشعر؛ معاجني 

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

 In the name of: Procter & Gamble businessبأسم : بروكتر & جامبل بزنيس سيرفيس كندا كومبني. 
Services Canada Company 

العنوان : 1959 أبر ووتر ستريت، سويت 900، هالفياكس، نوفا 
سكوتشا، بي 3 جي 2 أكس2 ، كندا. 

Address: 1959 Upper Water Street, Suite 
900, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2, Canada. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : 

( 220 )

 Trade Mark No.: 19547العالمة التجارية رقم : 19547 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 11/08/2011التاريخ : 11/08/2011 

من اجل : مستحضرات التبيض وغيرها من املواد املستعملة 
في الغسيل؛ مستحضرات التنظيف والتلميع؛ بودرة مطهرة 
و مستحضرات كاشطة؛ الصابون؛ العطور، الزيوت العطرية، 

املستحضرات، كرميات الشعر؛ معاجني 

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

 In the name of: Procter & Gamble businessبأسم : بروكتر & جامبل بزنيس سيرفيس كندا كومبني. 
Services Canada Company 

العنوان : 1959 أبر ووتر ستريت، سويت 900، هالفياكس، نوفا 
سكوتشا، بي 3 جي 2 أكس2 ، كندا. 

Address: 1959 Upper Water Street, Suite 
900, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2, Canada. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : 



2012/4/1133مجلة امللكية الصناعية

( 221 )

 Trade Mark No.: 19548العالمة التجارية رقم : 19548 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 11/08/2011التاريخ : 11/08/2011 

واألواني؛  املطبخ  أدوات  أو  منزلية  أدوات   : اجل  من 
مواد  الدهان)؛  فراشي  (ماعدا  فراشي  ولييف؛  أمشاط 
صنع الفراشي؛ مواد للتنظيف؛ سلك جلي؛ زجاج غير 
في  املستخم  الزجاج  عدا  ما   ) أوليا  مصنع  أو  مصنع 
املشمولة  غير  وخزف  بورسيالن  زجاجية،  أواني  البناء)؛ 

في أصناف اخرى. 

In Respect of: Household or kitchen 
utensils and containers; combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; steelwool; unworked 
or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware, porcelain 
and earthenware not included in other 
classes 

كندا  سيرفيس  بزنيس  جامبل   & بروكتر   : بأسم 
كومبني. 

In the name of: Procter & Gamble 
business Services Canada Company 

العنوان : 1959 أبر ووتر ستريت، سويت 900، هالفياكس، 
نوفا سكوتشا، بي 3 جي 2 أكس2 ، كندا. 

Address: 1959 Upper Water Street, Suite 
900, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2, 
Canada. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : 

( 222 )

 Trade Mark No.: 19549العالمة التجارية رقم : 19549 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 11/08/2011التاريخ : 11/08/2011 



2012/4/1134العـــدد الرابع 

واألواني؛  املطبخ  أدوات  أو  منزلية  أدوات   : اجل  من 
مواد  الدهان)؛  فراشي  (ماعدا  فراشي  ولييف؛  أمشاط 
صنع الفراشي؛ مواد للتنظيف؛ سلك جلي؛ زجاج غير 
في  املستخم  الزجاج  عدا  ما   ) أوليا  مصنع  أو  مصنع 
املشمولة  غير  وخزف  بورسيالن  زجاجية،  أواني  البناء)؛ 

في أصناف اخرى. 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers; combs and sponges; brushes 
(except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in 
other classes 

كندا  سيرفيس  بزنيس  جامبل   & بروكتر   : بأسم 
كومبني. 

In the name of: Procter & Gamble business 
Services Canada Company 

العنوان : 1959 أبر ووتر ستريت، سويت 900، هالفياكس، 
نوفا سكوتشا، بي 3 جي 2 أكس2 ، كندا. 

Address: 1959 Upper Water Street, Suite 900, 
Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2, Canada. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : 

( 223 ) 

 Trade Mark No.: 19550العالمة التجارية رقم : 19550 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 14/08/2011التاريخ : 14/08/2011 

من اجل : املياة,املياة املعدنية و الغازية,جميع املشروبات 
بصنع  اخلاصة  التحضيرات  و  كحولية,الشاربات  الغير 

العصائر و الشراب 

In Respect of: Waters, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic 
drinks,juices,syrups and other preparations 
for making beverages. 

القابضة  الفيصلية  مجموعة  شركة   : بأسم 
(مساهمة مقفلة) 

In the name of: : Al-faisaliah Group Holding 
JSC company 

العنوان : حي املصيف, جنوب الطريق الدائري الشمالي, 
مخرج (5) ص.ب 16460/ السعودية 

Address: Almaseef Neighborhood, south of 
the Northern Ring Road, Exit 5, and P.O.Box 
16460 

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

Address for Services:   



2012/4/1135مجلة امللكية الصناعية

( 224 ) 

 Trade Mark No.: 19551العالمة التجارية رقم : 19551 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/08/2011التاريخ : 14/08/2011 

من اجل:النب,الشاي , الكاكاو, السكر, األرز, التابيوكا, 
الساجو و ما يقوم مقام النب, الدقيق و املستحضرات 
البسكويت,الكعك,الف اخلبز,  احلبوب,  من  املصنوعة 

األسود  العسل  النحل,  طائر,احللويات,املثلجات,عسل 
و  اخلردل,الفلفل  اخلميرة,و  (الدبس),اخلميرة,مسحوق 

اخلل و الصلصة,البهارات و التوابل- الثلج 

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

القابضة  الفيصلية  مجموعة  شركة   : بأسم 
(مساهمة مقفلة) 

In the name of: : Al-faisaliah Group Holding 
JSC company 

العنوان : حي املصيف, جنوب الطريق الدائري الشمالي, 
مخرج (5) ص.ب 16460/ السعودية 

Address: Almaseef Neighborhood, south of 
the Northern Ring Road, Exit 5, and P.O.Box 
16460 

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

Address for Services:   

( 225 )

 Trade Mark No.: 19552العالمة التجارية رقم : 19552 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/08/2011التاريخ : 14/08/2011 



2012/4/1136العـــدد الرابع 

من اجل : النب , الشاي ,الكاكاو, السكر, األرز, التابيوكا, الساجو 
من  املصنوعة  املستحضرات  و  الدقيق  النب,  مقام  يقوم  ما  و 
البسكويت,الكعك,الفطائر,احللويات,املثلجات,ع اخلبز,  احلبوب, 
سل النحل, العسل األسود (الدبس),اخلميرة,مسحوق اخلميرة,و 

اخلردل,الفلفل و اخلل و الصلصة,البهارات و التوابل- الثلج 

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

(مساهمة  القابضة  الفيصلية  مجموعة  شركة   : بأسم 
مقفلة) 

In the name of: : Al-faisaliah Group Holding JSC 
company 

العنوان : حي املصيف, جنوب الطريق الدائري الشمالي, مخرج 
(5) ص.ب 16460/ السعودية 

Address: Almaseef Neighborhood, south of the 
Northern Ring Road, Exit 5, and P.O.Box 16460 

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

Address for Services:   

( 226 )

 Trade Mark No.: 19553العالمة التجارية رقم : 19553 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 14/08/2011التاريخ : 14/08/2011 

العقاقير  الصيدالنية,  األدوية,املستحضرات   : اجل  من 
املستحضرات   , الطبية  األمصال   , الصحية  الطبية,املواد 
الطبية و البيطرية , اللصقات الطبية, مواد التضميد,املواد 
و  الصيدالنية  لألغراض  الكيميائية  املستحضرات   , املطهرة 
الطبية,مستحضرات منع احلمل و الواقي الذكري, اللقاحات 
األسنان,القطن  طب  شمع  األسنان,  حشو  مواد  الطبية, 

الطبي,مواد التعقيم الطبي,مستحضرات التخدير. 

In Respect of: Drugs and pharmaceuticals, 
medicine and sanitary materials, vaccines and 
medical pharmaceutical, veterinary and plasters 
and medical dressing materials and disinfectants 
and pharmaceutical chemicals for the purposes of 
pharmaceutical and medical products to prevent 
pregnancy, condoms, vaccines, medical materials, 
dental fillings wax dental and cotton wool and 
hygiene and medical products anesthesia 

(مساهمة  القابضة  الفيصلية  مجموعة  شركة   : بأسم 
مقفلة) 

In the name of: : Al-faisaliah Group Holding JSC 
company 

الشمالي,  الدائري  الطريق  جنوب  املصيف,  حي   : العنوان 
مخرج (5) ص.ب 16460/ السعودية 

Address: Almaseef Neighborhood, south of the 
Northern Ring Road, Exit 5, and P.O.Box 16460 

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

Address for Services:   



2012/4/1137مجلة امللكية الصناعية

( 227 )

 Trade Mark No.: 19554العالمة التجارية رقم : 19554 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 14/08/2011التاريخ : 14/08/2011 

من اجل : األدوية , املستحضرات الصيدالنية , العقاقير الطبية 
املواد الصحية , األمصال الطبية ,املستحضرات الطبية و   ,
البيطرية , اللصقات الطبية , مواد التضميد , املواد املطهرة 
, املستحضرات الكيميائية لألغراض الصيدالنية و الطبية , 
مستحضرات منع احلمل و الواقي الذكري , اللقاحات الطبية 
, مواد حشو األسنان , شمع طب األسنان , القطن الطبي , 

مواد التعقيم الطبي , مستحضرات التخدير. 

In Respect of: Drugs and pharmaceuticals, 
medicine and sanitary materials, vaccines and 
medical pharmaceutical, veterinary and plasters 
and medical dressing materials and disinfectants 
and pharmaceutical chemicals for the purposes of 
pharmaceutical and medical products to prevent 
pregnancy, condoms, vaccines, medical materials, 
dental fillings wax dental and cotton wool and 
hygiene and medical products anesthesia. 

(مساهمة  القابضة  الفيصلية  مجموعة  شركة   : بأسم 
مقفلة) 

In the name of: : Al-faisaliah Group Holding JSC 
company 

الشمالي,  الدائري  الطريق  جنوب  املصيف,  حي   : العنوان 
مخرج (5) ص.ب 16460/ السعودية 

Address: Almaseef Neighborhood, south of the 
Northern Ring Road, Exit 5, and P.O.Box 16460 

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

Address for Services:   

( 228 )

 Trade Mark No.: 19558العالمة التجارية رقم : 19558 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/08/2011التاريخ : 14/08/2011 



2012/4/1138العـــدد الرابع 

األرز,  ,السكر,  الكاكاو   , الشاي  النب,   : اجل  من 
و  الدقيق  النب,  مقام  يقوم  ما  و  الساجو   , التابيوكا 
املستحضرات املصنوعة من احلبوب, اخلبز, البسكويت 
, الكعك , الفطائر, احللويات , املثلجات ,عسل النحل, 
العسل األسود (الدبس) ,اخلميرة ,مسحوق اخلميرة , و 
التوابل-  و  الصلصة,البهارات  و  اخلل  و  اخلردل,الفلفل 

الثلج 

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

القابضة  الفيصلية  مجموعة  شركة   : بأسم 
(مساهمة مقفلة) 

In the name of: : Al-faisaliah Group Holding 
JSC company 

العنوان : حي املصيف, جنوب الطريق الدائري الشمالي, 
مخرج (5) ص.ب 16460/ السعودية 

Address: Almaseef Neighborhood, south of 
the Northern Ring Road, Exit 5, and P.O.Box 
16460 

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

Address for Services:   

( 229 )

 Trade Mark No.: 19559العالمة التجارية رقم : 19559 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 14/08/2011التاريخ : 14/08/2011 

من اجل : املياة,املياة املعدنية و الغازية,جميع املشروبات 
بصنع  اخلاصة  التحضيرات  و  كحولية,الشاربات  الغير 

العصائر و الشراب. 

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

القابضة  الفيصلية  مجموعة  شركة   : بأسم 
(مساهمة مقفلة) 

In the name of: : Al-faisaliah Group 
Holding JSC company 

العنوان : حي املصيف, جنوب الطريق الدائري الشمالي, 
مخرج (5) ص.ب 16460/ السعودية 

Address: Almaseef Neighborhood, south 
of the Northern Ring Road, Exit 5, and 
P.O.Box 16460 

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

Address for Services:   



2012/4/1139مجلة امللكية الصناعية

( 230 )

 Trade Mark No.: 19560العالمة التجارية رقم : 19560 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 14/08/2011التاريخ : 14/08/2011 

جتارة  االدارية،  االعمال  االعمال،  ادارة  االعالن،   : اجل  من 
اجلملة و املفرق في البضائع اخملتلفة 

In Respect of: Advertising, business 
management, business administration, retail 
and wholesale trade in different goods. 

بأسم : شركة الياسر للمخازن التجارية ذ.م.م 
In the name of: Alyaser Department Stores 
company Ltd 

 Address: Amman/Jordanالعنوان : عمان / االردن 

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

Address for Services:   

( 231 )

 Trade Mark No.: 19561العالمة التجارية رقم : 19561 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 14/08/2011التاريخ : 14/08/2011 

 In Respect of: SHOESمن اجل : االحذية 

 In the name of: MOHAMMAD SABERبأسم : محمد صابر عبد املهدي شاكر ابو عمر 
ABDEL MUHDY ABU OMAR 

 Address: AL KHALIL ISSA 2225844العنوان : اخلليل عيصى 2225844 دوار الشعراوي 

دوار   2225844 عيصى  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
الشعراوي 

Address for Services:   AL KHALIL ISSA 
2225844 
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(232)

 Trade Mark No.: 19562العالمة التجارية رقم : 19562 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 15/08/2011التاريخ : 15/08/2011 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

بأسم : شركة مودرن شوز الصناعية التجارية 
In the name of: othman abdelmajeed abd 
zoghayer 

 Address: alkhalil farsh alhawaالعنوان : اخلليل فرش الهوى 2216148 

عنوان التبليغ : اخلليل فرش الهوى 2216148 
Address for Services:   alkhalil farsh 
alhawa 

((233

 Trade Mark No.: 19564العالمة التجارية رقم : 19564 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 15/08/2011التاريخ : 15/08/2011 
 In Respect of: clothes and shoesمن اجل : احذية ومالبس 

 In the name of: sharikat aloday alبأسم : شركة العدي االستثمارية 
estethmaryeh 

الصديق  بكر  ابو  شارع  اجلورة  راس  اخلليل   : العنوان 
 2252732

Address: hebron ras aljora 

عنوان التبليغ : اخلليل راس اجلورة شارع ابو بكر الصديق 
 2252732

Address for Services:   hebron ras aljora 
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( 234 )

 Trade Mark No.: 19565العالمة التجارية رقم : 19565 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 15/08/2011التاريخ : 15/08/2011 

 In Respect of: Hand tools and implementsمن اجل : عدديدوية 

 In the name of: sharikat aloday alبأسم : شركة العدي االستثمارية 
estethmaryeh 

الصديق  بكر  ابو  شارع  اجلورة  راس  اخلليل   : العنوان 
 2252732

Address: hebron ras aljora 

عنوان التبليغ : اخلليل راس اجلورة شارع ابو بكر الصديق 
 2252732

Address for Services:   hebron ras aljora 

(235)

 Trade Mark No.: 19567العالمة التجارية رقم : 19567 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 16/08/2011التاريخ : 16/08/2011 
من اجل : املشروبات غير الكحولية، املشروبات املنعشة، 
املياه  الكحولية،  غير  الصودا  مشروبات  االسكواش، 
الفواكه  وشراب  الفواكه  عصير  والغازية،  املعدنية 
أخرى  ومستحضرات  والشراب  املثلجة  واملشروبات 

لصنع املشروبات . 

In Respect of: Non-alcoholic beverages; 
cordials; squashes; carbonated non-alcoholic 
drinks; mineral and aerated waters; fruit drinks 
and fruit juices, slush drinks, syrups and other 
preparations for making beverages. 

 In the name of: Robinsons Soft Drinksبأسم : روبنسونز سوفت درينكس مليتد 
Limited 

كلمسفورد،  رود،  برومفيلد  هاوس،  بريتفيك   : العنوان 
اسكس، سي ام1 1تي يو، اململكة املتحدة 

Address: Britvic House, Broomfield Road, 
Chelmsford, Essex, CM1 1TU, United 
Kingdom 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات   fruit كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة

  



2012/4/1142العـــدد الرابع 

( 236 )

 Trade Mark No.: 19568العالمة التجارية رقم : 19568 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 16/08/2011التاريخ : 16/08/2011 

املنعشة،  املشروبات  الكحولية،  غير  املشروبات   : اجل  من 
االسكواش، مشروبات الصودا غير الكحولية، املياه املعدنية 
والغازية، عصير الفواكه وشراب الفواكه واملشروبات املثلجة 

والشراب ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات . 

In Respect of: Non-alcoholic beverages; cordials; 
squashes; carbonated non-alcoholic drinks; 
mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit 
juices, slush drinks, syrups and other preparations 
for making beverages. 

 In the name of: Robinsons Soft Drinks Limitedبأسم : روبنسونز سوفت درينكس مليتد 

العنوان : بريتفيك هاوس، برومفيلد رود، كلمسفورد، اسكس، 
سي ام1 1تي يو، اململكة املتحدة 

Address: Britvic House, Broomfield Road, 
Chelmsford, Essex, CM1 1TU, United Kingdom 

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

Address for Services:   

( 237 )

 Trade Mark No.: 19569العالمة التجارية رقم : 19569 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 16/08/2011التاريخ : 16/08/2011 

املنعشة،  املشروبات  الكحولية،  غير  املشروبات   : اجل  من 
االسكواش، مشروبات الصودا غير الكحولية، املياه املعدنية 
والغازية، عصير الفواكه وشراب الفواكه واملشروبات املثلجة 

والشراب ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات . 

In Respect of: Non-alcoholic beverages; 
cordials; squashes; carbonated non-alcoholic 
drinks; mineral and aerated waters; fruit 
drinks and fruit juices, slush drinks, syrups 
and other preparations for making beverages. 

 In the name of: Britvic Soft Drinks Limitedبأسم : بريتفيك سوفت درينكس مليتد 

العنوان : بريتفيك هاوس، برومفيلد رود، كلمسفورد، اسكس، 
سي ام1 1تي يو، اململكة املتحدة 

Address: Britvic House, Broomfield Road, 
Chelmsford, Essex, CM1 1TU, United 
Kingdom 

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

Address for Services:   



2012/4/1143مجلة امللكية الصناعية

( 238 )

 Trade Mark No.: 19570العالمة التجارية رقم : 19570 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 16/08/2011التاريخ : 16/08/2011 

من اجل : املشروبات غير الكحولية، املشروبات املنعشة، 
املياه  الكحولية،  غير  الصودا  مشروبات  االسكواش، 
الفواكه  وشراب  الفواكه  عصير  والغازية،  املعدنية 
أخرى  ومستحضرات  والشراب  املثلجة  واملشروبات 

لصنع املشروبات . 

In Respect of: Non-alcoholic beverages; 
cordials; squashes; carbonated non-alcoholic 
drinks; mineral and aerated waters; fruit drinks 
and fruit juices, slush drinks, syrups and other 
preparations for making beverages. 

 In the name of: Britvic Soft Drinks Limitedبأسم : بريتفيك سوفت درينكس مليتد 

كلمسفورد،  رود،  برومفيلد  هاوس،  بريتفيك   : العنوان 
اسكس، سي ام1 1تي يو، اململكة املتحدة 

Address: Britvic House, Broomfield Road, 
Chelmsford, Essex, CM1 1TU, United 
Kingdom 

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

Address for Services:   

( 239 )

 Trade Mark No.: 19571العالمة التجارية رقم : 19571 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 17/08/2011التاريخ : 17/08/2011 

من اجل : بريكات السيارات ، روديتر ماء سيارات ، طرمبة ماء 
سيارات ، درمات سيارات ، كسكيتات سيارات 

In Respect of: car brake pads , car radiator , car 
water pump , car disc drum , car gaskets 

 In the name of: auto sign trading coبأسم : شركة اوتو ساين للتجارة العامة 

 Address: ramllah - industrial zone , p.o.b 2208العنوان : رام اهللا - املنطقة الصناعية ص.ب 2208 

عنوان التبليغ : رام اهللا - املنطقة الصناعية ص.ب 2208 
Address for Services:   ramllah - industrial zone , 
p.o.b 2208 



2012/4/1144العـــدد الرابع 

( 240 )

 Trade Mark No.: 19573العالمة التجارية رقم : 19573 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 18/08/2011التاريخ : 18/08/2011 

من اجل : األعالن والنشر ، وادارة االعمال ، املهمات املكتبية 
In Respect of: advertising ; business management ; 
business administration ; office functions 

لالخصاب  االوروبي  الفلسطيني  املركز  شركة   : بأسم 
واملساعدة على احلمل 

In the name of: Shareka Almarkaz Al-Falasteni 
Al- Oropi Lel-Ikhsab wa Al-Mosa’ada ala Alhaml 
Al-Musahema Al- Khososya Al- Mahdoda 

العنوان : اخلليل – عمارة الصفا واملروة . هاتف 0599325352 
فاكس 2966126 

Address: Hebron, Alsafa wa Almarwa bilding Tel 
: 0599325352 , Fax :2966126 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 241 )

 Trade Mark No.: 19574العالمة التجارية رقم : 19574 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 18/08/2011التاريخ : 18/08/2011 

وطب  والبيطرة  والطب  اجلراحة  وادوات  اجهزة   : اجل  من 
االسنان ( مبا فيها االطراف والعيون واالسنان االصطناعية ) 

In Respect of: surgical , medical , dental and 
veterinary apparatus and instrument arificial 
limbs , eyes and teeth ; orthopedic articles ; suture 
materia 

لالخصاب  االوروبي  الفلسطيني  املركز  شركة   : بأسم 
واملساعدة على احلمل 

In the name of: Shareka Almarkaz Al-Falasteni 
Al- Oropi Lel-Ikhsab wa Al-Mosa’ada ala Alhaml 
Al-Musahema Al- Khososya Al- Mahdoda 
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العنوان : اخلليل – عمارة الصفا واملروة . هاتف 0599325352 
فاكس 2966126 

Address: Hebron, Alsafa wa Almarwa bilding Tel 
: 0599325352 , Fax :2966126 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 242 )

 Trade Mark No.: 19575العالمة التجارية رقم : 19575 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 18/08/2011التاريخ : 18/08/2011 

املهمات   ، األعمال  وادرة   ، والنشر  االعالن   : اجل  من 
املكتبية 

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

السياحية  لالستثمارات  املتميزة  الشركة   : بأسم 
واخلدماتية م.خ. م 

In the name of: Al-Shareka 
Almotamayza Lel Istethmarat Alseaheah 
Wa El khadamatya Al-Musahema Al- 
Khososya Al- Mahdoda 

هاتف   . ط5  التجاري  البزار  مركز  اهللا–  رام   : العنوان 
2966124 فاكس 2966126 

Address: Ramallah, Al-Bazzar bilding 5 
floor . Tel :2966124 , Fax :2966126 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس 

( 243 )

 Trade Mark No.: 19576العالمة التجارية رقم : 19576 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 18/08/2011التاريخ : 18/08/2011 



2012/4/1146العـــدد الرابع 

خدمات  و  واألبحاث  والعلمية  التكنولوجية  أخلدمات   : اجل  من 
األبحاث،  إدارة  اخملبرية؛  األبحاث  خدمات  بها؛  املتعلقة  التصميمات 
التصميم  املنتجات،  حول  ابحاث  املشاريع؛  وتطوير  تصميم 
والتطويرات  التصاميم  األبحاث،  التكنولوجية؛  األبحاث  والتطوير؛ 
املتعلقة بالكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، أنظمة الكمبيوتر، برمجيات 
البيانات،  إدارة  البيانات،  معاجلة  أنظمة  الكمبيوتر،  حللول  تطبيقية 
نظام معاجلة البيانات احملوسبة، خدمات اإلتصاالت، حلول اإلتصاالت، 
التزويد  و  الشبكات  وواجهة  اإلتصاالت  نظم  اإلتصاالت،  تطبيقات 
ذكر  مبا  املرتبطة  والنصائح  املعلومات  التكنولوجية،  باإلستشارات 
واعداد  حتضير  الصناعية؛  الفحوصات  التقنية؛  الفحوصات  اعاله؛ 
تصميم  و  تطوير  الكمبيوتر؛  خدمات  التقنية؛  والدراسات  التقارير 
برامج  النظام،  برامج  وحتديث  تصميم  صيانة،  الكمبيوتر؛  أجهزة 
املعلومات  وتوفير  اعداد  البرمجة؛  خدمات  الكمبيوتر،  وبرمجيات 
املتعلقة بالكمبيوتر وخدمات شبكات الكمبيوتر؛ النصائح التقنية 
واإلتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  االستشارية  واخلدمات 
السلكية والالسلكية؛ تصميم وتطوير أنظمة الكمبيوتر وأنظمة 
ومعدات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات ادارة الكمبيوتر؛ 
خدمات الدعم التشغيلي لشبكات الكمبيوتر، شبكات اإلتصاالت 
الكمبيوتر  خدمات  البيانات؛  بث  وشبكات  والالسلكية  السلكية 
توفير  اخلط؛  على  توفيرها  يتم  التي  البرمجة  خدمات  اخلط؛  على 
املعلومات؛  إلسترجاع  اخلط  على  اإللكترونية  الشبكة  الى  الوصول 
تأجير الكمبيوترات؛ تصميم، رسم و الكتابة بالتكليف، بخصوص 
جمع صفحات الويب على اإلنترنت؛ خدمات إبداع الصور الظاهرية 
املعلومات،  املعلومات  قواعد  وصيانة  تشغيل  إبداع،  والتفاعلية؛ 
تركيب  لالخرين؛  الويب  مواقع  استضافة  الويب؛  وصفحات  انترانت 
قواعد  الى  للوصول  وقت  تأجير  الكمبيوتر؛  برمجيات  صيانة  و 
البيانات؛ تأجير وقت الوصول الى لوحات اإلعالنات و لوحات الرسائل 
اإلنترنت؛  مزود  خدمات  الكمبيوتر؛  شبكات  والى  الكمبيوتر  على 
النطاقات:  أسماء  على  يحتوي  سجل  تصحيح  و  إنتاج،  جتميع، 
صفحات  االنترنت،  شبكة  على  مواقع  صيانة  و  تشغيل  اعداد، 
عن  إما  املوفرة  املوسيقى  و  الصور  النص،  لتشغيل  بوابات  و  الويب 
املعلومات  تقدمي  اخللوية؛  االجهزة  طريق  عن  او  الكومبيوتر  طريق 
او  الكومبيوتر  بيانات  قواعد  من  اخلط  على  االستشارية  واخلدمات 
الطقس؛  حول  املعلومات  خدمات  اجلوي؛  التنبؤ  االنترنت؛  طريق  عن 
واالستشارات  املعلومات  تقدمي  الداخلي؛خدمات  التصميم  خدمات 

بخصوص ما ذكر اعاله. 

In Respect of: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; research 
laboratory services; management of research, design 
and development projects; product research, design and 
development; technical research; research, design and 
development services relating to computers, computer 
programmes, computer systems, computer software 
application solutions, data processing systems, data 
management, computerised information processing 
systems, communications services, communications 
solutions, communications applications, communications 
systems and network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; technical testing; industrial testing; preparation 
of technical reports and studies; computer services; 
updating and design of computer hardware; maintenance, 
updating and design of computer firmware, computer 
software and computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information in 
relation to computers and computer network facilities; 
technical advice and consultation services in the field 
of information technology and telecommunications; 
design and development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; computer 
management services; operational support services for 
computer networks, telecommunications networks and 
data transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; provision of access 
to an electronic on-line network for information retrieval; 
computer rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages on the 
internet; virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, intranets 
and web sites; hosting the web sites of others; installation 
and maintenance of computer software; leasing of access 
time to a computer database; leasing of access time to 
computer bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider [ISP] services; 
compilation, creation and maintenance of a register of 
domain names; creating, operating and maintaining web 
sites, web pages and portals for logging text, images 
and music provided either via computers or mobile 
telephones; provision of information and advisory 
services on-line from a computer database or via the 
internet; weather forecasting; weather information 
services; interior design services; information and 
advisory services relating to all the aforesaid services. 

 In the name of: Orange Brand Services Limitedبأسم : أورجن براند سيرفيس ليمتد 

بارك،  أملوندسبري  رود،  بارك  جريت  كورت،  جيمس  سانت   : العنوان 
برادالي ستوك، بريستول، اململكة املتحدة. 

Address: St. James Court, Great Park Rd. 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom 

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

 AL-Bireh

Address for Services:   
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( 244 )

 Trade Mark No.: 19577العالمة التجارية رقم : 19577 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 18/08/2011التاريخ : 18/08/2011 

من اجل : خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات اإلتصاالت، 
جمع  التلكس،   ، الفاكس  البريد  خدمات  النقال،  الهاتف  الهاتف، 
اإللي،  الرد  املكاملات،  حتويل  الراديو،  طريق  عن  البيجر  الرسائل،  ونقل 
وإستالم  وتسليم  نقل  اإللكتروني؛  البريد  وخدمات  اإلستعالمات  دليل 
استقبال  خمات  املعلومات؛  و  املوسيقى  الصور،  البيانات،  الصوت، 
الرسائل اإللكترونية؛ خدمات املعلومات على اخلط املتعلقة باالتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ تبادل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن طريق 
خدمات  الصناعية؛  األقمار  خدمات  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت 
البث اإلذاعي؛ البث اإلذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز واألفالم، وبرامج 
التسوق عن طريق الهاتف واإلنترنت؛ نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة 
املتعددة  الوسائط  محتوى  وإيصال  البث  البيانات؛  عرض  وخدمات 
الفيديو؛  عبر  املراسلة  خدمات  ؛  اإللكترونية  االتصاالت  شبكات  عبر 
عن  اإلتصال  خدمات  كونفرنس؛  الفيديو  طريق  عن  اإلتصال  خدمات 
في  (مبا  للمعلومات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  الفيديو؛  طريق 
ذلك صفحات الويب)، برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصول 
أو  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  وتوفير  اإلنترنت؛  الى  املستخدم 
وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ وتوفير وصول املستخدم 
املؤمترات  وتشغيل  وتوفير  اخلدمات)،  (مقدمي  االنترنت  شبكة  إلى 
اإللكترونية، مجموعات النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوصول 
الى  الدخول  توفير  النت؛  على  مواقع  على  ثري  بي  اإلم  مواقع  الى 
املواقع املوسيقية الرقمية على االنترنت، استقبال املوسيقى الرقمية 
إلى  الوصول  سبل  توفير  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  بواسطة 
األخرى؛  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  ملشغلي  التحتية  البنية 
السلكية  اإلتصاالت  وصول  خدمات  البحث؛  محركات  وتوفير  تشغيل 
والالسلكية؛ اإلنتقال مبساعدة احلاسوب للرسائل والصور؛ اإلتصال عبر 
الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات عن الشؤون 
احلالية؛إستئجار، التأجير و التأجير التمويلي لألجهزة واألدوات واملنشآت 
أو مكونات الستخدامها في توفير اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشارية 

واملعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا جميعا. 

In Respect of: Telecommunications services; communications 
services; telephone, mobile telephone, facsimile, telex, message 
collection and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic mail services; 
transmission, delivery and reception of sound, data, images, 
music and information; electronic message delivery services; 
on-line information services relating to telecommunications; 
data interchange services; transfer of data by telecommunication; 
satellite communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television programmes and 
of films, teleshoppping and webshopping programmes; videotext, 
teletext and viewdata services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications networks; 
video messaging services; video conferencing services; video 
telephone services; telecommunication of information (including 
web pages), computer programs and any other data; providing user 
access to the Internet; providing telecommunications connections 
or links to the Internet or databases; providing user access to the 
Internet (service providers); provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; providing 
access to digital music websites on the Internet; providing access 
to MP3 websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; operating and providing 
search engines; telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; communication 
by computer; news agency services; transmission of news and 
current affairs information; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use in the provision of 
the aforementioned services; advisory, information and consultancy 
services relating to all the aforementioned 

 In the name of: Orange Brand Services Limitedبأسم : أورجن براند سيرفيس ليمتد 

العنوان : سانت جيمس كورت، جريت بارك رود، أملوندسبري بارك، برادالي 
ستوك، بريستول، اململكة املتحدة. 

Address: St. James Court, Great Park Rd. 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom 

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

 AL-Bireh

Address for Services:   
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 Trade Mark No.: 19578العالمة التجارية رقم : 19578 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 18/08/2011التاريخ : 18/08/2011 
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اإللكترونية  اإلتصاالت  وأدوات  وأجهزة  الكهربائية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
السلكية  اإلتصاالت  وأدوات  أجهزة  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  وأدوات  وأجهزة 
التسجيل،  للتجهيز،  املعدة  والكهربائية  األلكترونية  واألدوات  األجهزة  والالسلكية؛ 
التخزين، البث، استرجاع أو إستقبال البيانات؛ أجهزة وأدوات التسجيل، البث، تضخيم 
واألجهزة  الكاميرات،  املشفرة؛  البيانات  أو  املعلومات  الصور،  الصوت،  تقليص  أو 
وأدوات  أجهزة  وأدوات؛  أجهزة  الصور،  معاجلة  أجهزة  واملعدات؛  واألدوات  الفوتوغرافية، 
أجهزة  واإلتصاالت؛  والتلفاز  لإلذاعة  واإلستقبال  البث  مراسالت  والتلفاز؛  الراديو 
كومبيوترات؛ كماليات أجهزة  الهولوجرامز؛  املنقولة؛  البرامج  للحصول على البث أو 
الكومبيوتر؛ الدوائر اإللكترونية احلاملة للبيانات املبرمجة؛ برامج الكومبيوتر؛ برمجيات 
املمغنطة  للبيانات  احلاملة  واالسالك  االشرطة  و  املدمجة  األقراص  الكومبيوتر؛ 
الذاكرة؛  بطاقات  البيانات؛  بطاقات  مسبقا؛  واملسجلة  اخلالية  املمغنطة  ؛البطاقات 
البطاقات الذكية؛ البطاقات التي حتتوي على املعاجلات متناهية الصغر؛ بطاقات الدوائر 
الهاتفية؛  االئتمان  بطاقات  الهاتف؛  بطاقات  االلكترونية؛  الهوية  بطاقات  املتكاملة؛ 
لالستعمال  املصممة  االلكترونية  لاللعاب  بطاقات  الدين؛  بطاقات  االئتمان؛  بطاقات 
البصرية؛  وااللياف  والرقمية  املمغنطة  البيانات  حامالت  روم؛  دي  السي  الهواتف؛  مع 
محملة  و  (خالية  والبصرية  الرقمية  املمغنطة  البيانات  وتسجيل  التخزين  وسائط 
مسبقا)؛ برمجيات الكومبيوتر؛ املزودة من االنترنت؛ املنشورات؛املنشورات االلكترونية 
(القابلة للتنزيل) املزودة من قواعد بيانات الكومبيوتر املتوافرة على اخلط او من االنترنت؛ 
باالتصال  للتمكن  املودم)  اجهزة  (تتضمن  االتصاالت  واجهزة  الكومبيوتر  برمجيات 
متكن  التي  الكومبيوتر  برمجيات  واالنترنت؛  احمللية  االتصال  شبكات  البيانات،  بقواعد 
من اجراء احملادثات املغلقة واملؤمترات، خدمات عقد املؤمترات عن طريق الفيديو والهواتف 
برمجيات  البينات؛  واسترجاع  بحث  من  متكن  التي  الكومبيوتر  برمجيات  املرئية؛ 
السلكي  اإلتصال  خدمات  البيانات،  قواعد  الى  الدخول  من  متكن  التي  الكومبيوتر 
العاب  برمجيات  االلكترونية،  االعالنات  ولوحات  الكومبيوتر  شبكات  والالسلكي، 
الكومبيوتر؛ املوسيقى الرقمية (القابلة للتنزيل) املزودة من قاعدة بيانات الكومبيوتر 
او من االنترنت؛ املوسيقى الرقمية (القابلة للتنزيل) املزودة من موقع انترنت ام بي ثري؛ 
الصور  الصور،  ثري؛  بي  ام  مشغل  االنترنت؛  من  املستلمة  املوسيقى  لتشغيل  اجهزة 
الصوتية  والبرامج  الفيديوهات  االفالم،  الصوتية،  الترددات  الرسومات،  الفوتوغرافية، 
واملرئية (القابلة للتنزيل) املزودة على اخلط او من قواعد بيانات الكومبيوتر او من االنترنت 
او من مواقع االنترنت؛ ادوات واجهزة الرصد عن بعد؛ برمجيات الكومبيوتر لالستعمال 
في املراقبة عن بعد؛ اجهزة االرسال واالستقبال الفضائية؛ االقمار الصناعية اخلاصة 
واعمدة  الراديو  ومنارات  الهاتف  منارات  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  و  بالبث 
االقطاب؛  املقاومة؛  االسالك  البصرية؛  الكابالت  الكترونية؛  وكوابل  اسالك  الهاتف؛ 
نظم ومنشئات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ محطات لشبكات الهاتف؛ املقاسم 
التخزين،  اجهزة  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  اشارات  ادخال  اجهزة  الهاتفية؛ 
الهواتف  اجهزة  الثابتة،  املعدات  الهاتف؛  اجهزة  التجهيز؛  واجهزة  احملادثات  اجهزة 
املفعلة عن  األجهزة  اليدين أو  إستخدام  املفعلة دون  الهاتف  أجهزة  منقولة،  مثبتة، 
السلع  وطلب  لعرض  تفاعلية  محطات  الوسائط؛  متعددة  محطات  الصوت؛  طريق 
الهواتف  تلفون؛  الراديو-  و  الراديو  طريق  عن  البيجر  البيجر،  وادوات  اجهزة  واخلدمات؛ 
(أجهزة  الشخصية  الرقمية  املساعدات  ؛  الفاكس  وآالت  الهاتف  وأجهزة  النقالة 
؛  االلكترونية  املالحظات  دفاتر  ؛  االلكترونية  املفكرات  ؛  الشخصي)  الرقمي  املساعد 
أقراص إلكترونية ، والوحدات االلكترونية احملمولة للتخزين الالسلكي، وتلقي و / أو نقل 
البيانات والرسائل واألجهزة اإللكترونية احملمولة التي تتيح للمستخدم لتعقب أو إدارة 
املعلومات الشخصية ، والهواتف وامللحقات ألجهزة الهاتف ؛ محوالت لالستخدام مع 
الهواتف ؛ شحن البطاريات لالستخدام مع الهواتف؛ اجهزة حتتوي على مكبر صوت 
مركبة في السيارة أو على املكتب متكن من إستعمال جهاز الهاتف بدون إستعمال 
خصيصا  كييفت  وحامالت  حقائب  السيارة؛  داخل  الهاتف  أجهزة  حامالت  اليدين؛ 
الشخصية  منظمي  وملحقاتها؛  الهاتف  وأجهزة  احملمولة  الهواتف  حمل  أو  لعقد 
أجهزة  مفاتيح؛  لوحات  الصغر؛  املتناهية  املعاجلات  البطاريات؛  الهوائيات؛  احملوسبة؛ 
املواقع؛  لتحديد  العاملية  اإللكترونية  النظم  عرض؛  شاشات  احلاسبة؛  اآلالت  املودم؛ 
الرصد(ماعدا  وأدوات  أجهزة  املواقع؛  وحتديد  تتبع  وأدوات  أجهزة  اإللكترونية،  املالحية 
ماعدا   ) التجارب  الكهربائي،  التحكم  الراديو؛  وأدوات  أجهزة  احلية)؛  األجسام  داخل 
أجهزة  التعليم؛  و  اإلشراف)   ) التحقق  وأدوات  أجهزة  التأشير،  احلية)،  الكائنات  على 
ومرئية؛  صوتية  وأدوات  أجهزة  الفيديو؛  أفالم  كهربائية؛  بصرية  وأدوات  بصرية  وأدوات 
وإلكترونية مصممة ومكيفة  كماليات كهربائية  اإللكترونية؛  أجهزة وأدوات االلعاب 
لإلستعمال مع الكمبيوتر، أجهزة وادوات األلعاب اإللكترونية وأجهزة صوتية و مرئية؛ 

قطع غيار وجتهيزات لكل البضائع املذكورة اعاله. 

In Respect of: Electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus and instruments; communications and 
telecommunications apparatus and instruments; electrical and electronic 
apparatus and instruments all for processing, logging, storing, transmission, 
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for recording, 
transmission, amplifying reproduction of sound, images, information 
or encoded data; cameras; photographic apparatus, instruments and 
equipment; image processing apparatus, instruments and equipment; 
television and radio apparatus and instruments; telecommunication, radio 
and television broadcasting transmitters and receivers; apparatus for 
access to broadcast or transmitted programmes; holograms; computers; 
peripheral equipment for computers; programmed-data-carrying electronic 
circuits; computer programs; computer software; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; smart cards; cards containing microprocessors; 
integrated circuit cards; electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; cards for electronic 
games designed for use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 
and optical data carriers; magnetic, digital and optical data recording 
and storage media (blank and pre-recorded); computer software supplied 
from the Internet; electronic publications (downloadable) provided on-
line from computer databases or the Internet; computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to enable connection 
to database, local area networks and the Internet; computer software to 
enable teleconferencing, videoconferencing and videophone services; 
computer software to enable searching and retrieval of data; computer 
software for accessing databases, telecommunications services, computer 
networks and electronic bulletin boards; computer games software; digital 
music (downloadable) provided from a computer database or the Internet; 
digital music (downloadable) provided from MP3 Internet websites; 
devices for playing music received from the Internet; MP3 players; 
photographs, pictures, graphics, sound bytes, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-line or from computer 
databases or the Internet or Internet websites; remote monitoring 
apparatus and instruments; computer software for use in remote 
monitoring; satellite transmitters and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons and telephone masts; 
electric wires and cables; optical cables; resistance wires; electrodes; 
telecommunications systems and installations; terminals for telephone 
networks; telephone switchboards; telecommunications signal input, 
storage, conversation and processing apparatus; telephone equipment; 
equipment for fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-activated 
telephones; multimedia terminals; interactive terminals for displaying and 
ordering goods and services; paging, radio paging and radio-telephone 
apparatus and instruments; telephones, mobile telephones and telephone 
handsets; facsimile machines; personal digital assistants (PDAs); 
electronic notepads; electronic notebooks; electronic tablets; electronic 
handheld units for the wireless receipt, storage and/or transmission of 
data and messages; mobile electronic devices that enable the user to keep 
track of or manage personal information; accessories for telephones and 
telephone handsets; adapters for use with telephones; battery chargers 
for use with telephones; desk or car mounted units incorporating a 
loudspeaker to allow a telephone handset to be used hands-free; in-
car telephone handset cradles; bags and cases specially adapted for 
holding or carrying portable telephones and telephone equipment and 
accessories; computerised personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; display screens; electronic 
global positioning systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring (other than in-vivo 
monitoring) apparatus and instruments; radio apparatus and instruments; 
electrical control, testing (other than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; video films; audio-visual apparatus 
and equipment; electronic games equipment and apparatus; electrical and 
electronic accessories and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers, audio-visual apparatus and electronic games 
equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods. 

 In the name of: Orange Brand Services Limitedبأسم : أورجن براند سيرفيس ليمتد 
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برادالي  بارك،  أملوندسبري  رود،  بارك  جريت  كورت،  جيمس  سانت   : العنوان 
ستوك، بريستول، اململكة املتحدة. 

Address: St. James Court, Great Park Rd. Almondsbury 
Park, Bradley Stoke, Bristol, United Kingdom 

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

Address for Services:   

( 246 )

 Trade Mark No.: 19579العالمة التجارية رقم : 19579 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 18/08/2011التاريخ : 18/08/2011 
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خدمات  و  واألبحاث  والعلمية  التكنولوجية  أخلدمات   : اجل  من 
األبحاث،  إدارة  اخملبرية؛  األبحاث  خدمات  بها؛  املتعلقة  التصميمات 
التصميم  املنتجات،  حول  ابحاث  املشاريع؛  وتطوير  تصميم 
والتطويرات  التصاميم  األبحاث،  التكنولوجية؛  األبحاث  والتطوير؛ 
املتعلقة بالكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، أنظمة الكمبيوتر، برمجيات 
تطبيقية حللول الكمبيوتر، أنظمة معاجلة البيانات، إدارة البيانات، 
نظام معاجلة البيانات احملوسبة، خدمات اإلتصاالت، حلول اإلتصاالت، 
التزويد  و  الشبكات  وواجهة  اإلتصاالت  نظم  اإلتصاالت،  تطبيقات 
ذكر  مبا  املرتبطة  والنصائح  املعلومات  التكنولوجية،  باإلستشارات 
واعداد  حتضير  الصناعية؛  الفحوصات  التقنية؛  الفحوصات  اعاله؛ 
تصميم  و  تطوير  الكمبيوتر؛  خدمات  التقنية؛  والدراسات  التقارير 
برامج  النظام،  برامج  وحتديث  تصميم  صيانة،  الكمبيوتر؛  أجهزة 
املعلومات  وتوفير  اعداد  البرمجة؛  خدمات  الكمبيوتر،  وبرمجيات 
املتعلقة بالكمبيوتر وخدمات شبكات الكمبيوتر؛ النصائح التقنية 
واخلدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ تصميم وتطوير أنظمة الكمبيوتر وأنظمة 
ومعدات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات ادارة الكمبيوتر؛ 
خدمات الدعم التشغيلي لشبكات الكمبيوتر، شبكات اإلتصاالت 
الكمبيوتر  خدمات  البيانات؛  بث  وشبكات  والالسلكية  السلكية 
توفير  اخلط؛  على  توفيرها  يتم  التي  البرمجة  خدمات  اخلط؛  على 
الوصول الى الشبكة اإللكترونية على اخلط إلسترجاع املعلومات؛ 
تأجير الكمبيوترات؛ تصميم، رسم و الكتابة بالتكليف، بخصوص 
جمع صفحات الويب على اإلنترنت؛ خدمات إبداع الصور الظاهرية 
املعلومات،  املعلومات  قواعد  وصيانة  تشغيل  إبداع،  والتفاعلية؛ 
انترانت وصفحات الويب؛ استضافة مواقع الويب لالخرين؛ تركيب 
قواعد  الى  للوصول  وقت  تأجير  الكمبيوتر؛  برمجيات  صيانة  و 
البيانات؛ تأجير وقت الوصول الى لوحات اإلعالنات و لوحات الرسائل 
اإلنترنت؛  مزود  خدمات  الكمبيوتر؛  شبكات  والى  الكمبيوتر  على 
النطاقات:  أسماء  على  يحتوي  سجل  تصحيح  و  إنتاج،  جتميع، 
صفحات  االنترنت،  شبكة  على  مواقع  صيانة  و  تشغيل  اعداد، 
الويب و بوابات لتشغيل النص، الصور و املوسيقى املوفرة إما عن 
املعلومات  تقدمي  اخللوية؛  االجهزة  طريق  عن  او  الكومبيوتر  طريق 
او  الكومبيوتر  بيانات  قواعد  من  اخلط  على  االستشارية  واخلدمات 
عن طريق االنترنت؛ التنبؤ اجلوي؛ خدمات املعلومات حول الطقس؛ 
خدمات التصميم الداخلي؛خدمات تقدمي املعلومات واالستشارات 

بخصوص ما ذكر اعاله. 

In Respect of: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; research 
laboratory services; management of research, design 
and development projects; product research, design and 
development; technical research; research, design and 
development services relating to computers, computer 
programmes, computer systems, computer software 
application solutions, data processing systems, data 
management, computerised information processing 
systems, communications services, communications 
solutions, communications applications, communications 
systems and network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; technical testing; industrial testing; preparation 
of technical reports and studies; computer services; 
updating and design of computer hardware; maintenance, 
updating and design of computer firmware, computer 
software and computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information in 
relation to computers and computer network facilities; 
technical advice and consultation services in the field 
of information technology and telecommunications; 
design and development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; computer 
management services; operational support services for 
computer networks, telecommunications networks and 
data transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; provision of access 
to an electronic on-line network for information retrieval; 
computer rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages on the 
internet; virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, intranets 
and web sites; hosting the web sites of others; installation 
and maintenance of computer software; leasing of access 
time to a computer database; leasing of access time to 
computer bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider [ISP] services; 
compilation, creation and maintenance of a register of 
domain names; creating, operating and maintaining web 
sites, web pages and portals for logging text, images 
and music provided either via computers or mobile 
telephones; provision of information and advisory 
services on-line from a computer database or via the 
internet; weather forecasting; weather information 
services; interior design services; information and 
advisory services relating to all the aforesaid services. 
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خدمات  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  خدمات   : اجل  من 
 ، الفاكس  البريد  خدمات  النقال،  الهاتف  الهاتف،  اإلتصاالت، 
حتويل  الراديو،  طريق  عن  البيجر  الرسائل،  ونقل  جمع  التلكس، 
املكاملات، الرد اإللي، دليل اإلستعالمات وخدمات البريد اإللكتروني؛ 
املوسيقى  الصور،  البيانات،  الصوت،  وإستالم  وتسليم  نقل 
خدمات  اإللكترونية؛  الرسائل  استقبال  خمات  املعلومات؛  و 
والالسلكية؛  السلكية  باالتصاالت  املتعلقة  اخلط  على  املعلومات 
تبادل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن طريق االتصاالت السلكية 
اإلذاعي؛  البث  خدمات  الصناعية؛  األقمار  خدمات  والالسلكية؛ 
البث اإلذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق 
مكتوبة  نصوص  الفيديو،  نصوص  واإلنترنت؛  الهاتف  طريق  عن 
املتعددة  الوسائط  محتوى  وإيصال  البث  البيانات؛  عرض  وخدمات 
عبر شبكات االتصاالت اإللكترونية ؛ خدمات املراسلة عبر الفيديو؛ 
اإلتصال  خدمات  كونفرنس؛  الفيديو  طريق  عن  اإلتصال  خدمات 
للمعلومات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  الفيديو؛  طريق  عن 
أخرى؛  بيانات  وأية  الكمبيوتر  برامج  الويب)،  صفحات  ذلك  في  (مبا 
السلكية  االتصاالت  وتوفير  اإلنترنت؛  الى  املستخدم  وصول  توفير 
والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ وتوفير 
وتوفير  اخلدمات)،  (مقدمي  االنترنت  شبكة  إلى  املستخدم  وصول 
الشات؛  وغرف  النقاش  مجموعات  اإللكترونية،  املؤمترات  وتشغيل 
على  مواقع  على  ثري  بي  اإلم  مواقع  الى  الوصول  امكانية  توفير 
املوسيقية الرقمية على االنترنت،  النت؛ توفير الدخول الى املواقع 
السلكية  اإلتصاالت  بواسطة  الرقمية  املوسيقى  استقبال 
ملشغلي  التحتية  البنية  إلى  الوصول  سبل  توفير  والالسلكية؛ 
االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى؛ تشغيل وتوفير محركات 
اإلنتقال  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  وصول  خدمات  البحث؛ 
الكومبيوتر؛  عبر  اإلتصال  والصور؛  للرسائل  احلاسوب  مبساعدة 
الشؤون  عن  ومعلومات  األخبار  نقل  األنباء؛  وكالة  خدمات 
واألدوات  لألجهزة  التمويلي  التأجير  و  التأجير  احلالية؛إستئجار، 
واملنشآت أو مكونات الستخدامها في توفير اخلدمات املذكورة آنفا؛ 
املذكورة  املتعلقة  االستشارية  واخلدمات  واملعلومات  االستشارية 

آنفا جميعا. 

In Respect of: Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and 
reception of sound, data, images, music and 
information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes and of films, teleshoppping and 
webshopping programmes; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video 
conferencing services; video telephone services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to 
the Internet (service providers); provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access 
to MP3 websites on the Internet; delivery of 
digital music by telecommunications; providing 
access to telecommunications infrastructures for 
other operators; operating and providing search 
engines; telecommunication access services; 
computer aided transmission of messages and 
images; communication by computer; news agency 
services; transmission of news and current affairs 
information; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use 
in the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned 
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من اجل : األجهزة واألدوات الكهربائية وأجهزة وأدوات اإلتصاالت اإللكترونية وأجهزة وأدوات 
اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ أجهزة وأدوات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ األجهزة 
واألدوات األلكترونية والكهربائية املعدة للتجهيز، التسجيل، التخزين، البث، استرجاع أو 
الصور،  الصوت،  تقليص  أو  تضخيم  البث،  التسجيل،  وأدوات  أجهزة  البيانات؛  إستقبال 
واملعدات؛  واألدوات  الفوتوغرافية،  واألجهزة  الكاميرات،  املشفرة؛  البيانات  أو  املعلومات 
البث  مراسالت  والتلفاز؛  الراديو  وأدوات  أجهزة  وأدوات؛  أجهزة  الصور،  معاجلة  أجهزة 
واإلستقبال لإلذاعة والتلفاز واإلتصاالت؛ أجهزة للحصول على البث أو البرامج املنقولة؛ 
احلاملة  اإللكترونية  الدوائر  الكومبيوتر؛  أجهزة  كماليات  كومبيوترات؛  الهولوجرامز؛ 
للبيانات املبرمجة؛ برامج الكومبيوتر؛ برمجيات الكومبيوتر؛ األقراص املدمجة و االشرطة 
مسبقا؛  واملسجلة  اخلالية  املمغنطة  ؛البطاقات  املمغنطة  للبيانات  احلاملة  واالسالك 
بطاقات البيانات؛ بطاقات الذاكرة؛ البطاقات الذكية؛ البطاقات التي حتتوي على املعاجلات 
متناهية الصغر؛ بطاقات الدوائر املتكاملة؛ بطاقات الهوية االلكترونية؛ بطاقات الهاتف؛ 
بطاقات االئتمان الهاتفية؛ بطاقات االئتمان؛ بطاقات الدين؛ بطاقات لاللعاب االلكترونية 
والرقمية  املمغنطة  البيانات  حامالت  روم؛  دي  السي  الهواتف؛  مع  لالستعمال  املصممة 
والبصرية  الرقمية  املمغنطة  البيانات  وتسجيل  التخزين  وسائط  البصرية؛  وااللياف 
(خالية و محملة مسبقا)؛ برمجيات الكومبيوتر؛ املزودة من االنترنت؛ املنشورات؛املنشورات 
االلكترونية (القابلة للتنزيل) املزودة من قواعد بيانات الكومبيوتر املتوافرة على اخلط او من 
االنترنت؛ برمجيات الكومبيوتر واجهزة االتصاالت (تتضمن اجهزة املودم) للتمكن باالتصال 
الكومبيوتر التي متكن من  برمجيات  واالنترنت؛  شبكات االتصال احمللية  البيانات،  بقواعد 
اجراء احملادثات املغلقة واملؤمترات، خدمات عقد املؤمترات عن طريق الفيديو والهواتف املرئية؛ 
برمجيات الكومبيوتر التي متكن من بحث واسترجاع البينات؛ برمجيات الكومبيوتر التي 
شبكات  والالسلكي،  السلكي  اإلتصال  خدمات  البيانات،  قواعد  الى  الدخول  من  متكن 
الكومبيوتر ولوحات االعالنات االلكترونية، برمجيات العاب الكومبيوتر؛ املوسيقى الرقمية 
(القابلة للتنزيل) املزودة من قاعدة بيانات الكومبيوتر او من االنترنت؛ املوسيقى الرقمية 
(القابلة للتنزيل) املزودة من موقع انترنت ام بي ثري؛ اجهزة لتشغيل املوسيقى املستلمة 
من االنترنت؛ مشغل ام بي ثري؛ الصور، الصور الفوتوغرافية، الرسومات، الترددات الصوتية، 
اخلط او من  املزودة على  للتنزيل)  واملرئية (القابلة  الصوتية  والبرامج  الفيديوهات  االفالم، 
الرصد عن  ادوات واجهزة  االنترنت؛  االنترنت او من مواقع  الكومبيوتر او من  بيانات  قواعد 
واالستقبال  االرسال  اجهزة  بعد؛  عن  املراقبة  في  لالستعمال  الكومبيوتر  برمجيات  بعد؛ 
منارات  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  و  بالبث  اخلاصة  الصناعية  االقمار  الفضائية؛ 
البصرية؛  الكابالت  الكترونية؛  وكوابل  اسالك  الهاتف؛  واعمدة  الراديو  ومنارات  الهاتف 
محطات  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  ومنشئات  نظم  االقطاب؛  املقاومة؛  االسالك 
السلكية  االتصاالت  اشارات  ادخال  اجهزة  الهاتفية؛  املقاسم  الهاتف؛  لشبكات 
املعدات  الهاتف؛  اجهزة  التجهيز؛  واجهزة  احملادثات  اجهزة  التخزين،  اجهزة  والالسلكية، 
إستخدام اليدين أو  منقولة، أجهزة الهاتف املفعلة دون  مثبتة،  الثابتة، اجهزة الهواتف 
األجهزة املفعلة عن طريق الصوت؛ محطات متعددة الوسائط؛ محطات تفاعلية لعرض 
واخلدمات؛ اجهزة وادوات البيجر، البيجر عن طريق الراديو و الراديو- تلفون؛  وطلب السلع 
الهواتف النقالة وأجهزة الهاتف وآالت الفاكس ؛ املساعدات الرقمية الشخصية (أجهزة 
املساعد الرقمي الشخصي) ؛ املفكرات االلكترونية ؛ دفاتر املالحظات االلكترونية ؛ أقراص 
إلكترونية ، والوحدات االلكترونية احملمولة للتخزين الالسلكي، وتلقي و / أو نقل البيانات 
والرسائل واألجهزة اإللكترونية احملمولة التي تتيح للمستخدم لتعقب أو إدارة املعلومات 
الهواتف  مع  لالستخدام  محوالت  ؛  الهاتف  ألجهزة  وامللحقات  والهواتف   ، الشخصية 
في  مركبة  صوت  مكبر  على  حتتوي  اجهزة  الهواتف؛  مع  لالستخدام  البطاريات  شحن  ؛ 
السيارة أو على املكتب متكن من إستعمال جهاز الهاتف بدون إستعمال اليدين؛ حامالت 
أجهزة الهاتف داخل السيارة؛ حقائب وحامالت كييفت خصيصا لعقد أو حمل الهواتف 
احملمولة وأجهزة الهاتف وملحقاتها؛ منظمي الشخصية احملوسبة؛ الهوائيات؛ البطاريات؛ 
املعاجلات املتناهية الصغر؛ لوحات مفاتيح؛ أجهزة املودم؛ اآلالت احلاسبة؛ شاشات عرض؛ 
تتبع  وأدوات  أجهزة  اإللكترونية،  املالحية  املواقع؛  لتحديد  العاملية  اإللكترونية  النظم 
الراديو؛  وأدوات  أجهزة  احلية)؛  األجسام  داخل  الرصد(ماعدا  وأدوات  أجهزة  املواقع؛  وحتديد 
التحكم الكهربائي، التجارب ( ماعدا على الكائنات احلية)، التأشير، أجهزة وأدوات التحقق 
( اإلشراف) و التعليم؛ أجهزة وأدوات بصرية وأدوات بصرية كهربائية؛ أفالم الفيديو؛ أجهزة 
وأدوات صوتية ومرئية؛ أجهزة وأدوات االلعاب اإللكترونية؛ كماليات كهربائية وإلكترونية 
مصممة ومكيفة لإلستعمال مع الكمبيوتر، أجهزة وادوات األلعاب اإللكترونية وأجهزة 

صوتية و مرئية؛ قطع غيار وجتهيزات لكل البضائع املذكورة اعاله. 

In Respect of: Electrical and electronic communications and telecommunications 
apparatus and instruments; communications and telecommunications apparatus 
and instruments; electrical and electronic apparatus and instruments all for 
processing, logging, storing, transmission, retrieval or reception of data; 
apparatus and instruments for recording, transmission, amplifying reproduction 
of sound, images, information or encoded data; cameras; photographic apparatus, 
instruments and equipment; image processing apparatus, instruments and 
equipment; television and radio apparatus and instruments; telecommunication, 
radio and television broadcasting transmitters and receivers; apparatus for access 
to broadcast or transmitted programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-carrying electronic circuits; 
computer programs; computer software; discs, tapes and wires all being magnetic 
data carriers; blank and pre-recorded magnetic cards; data cards; memory cards; 
smart cards; cards containing microprocessors; integrated circuit cards; electronic 
identification cards; telephone cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; cards for electronic games designed for use with telephones; CD ROMS; 
magnetic, digital and optical data carriers; magnetic, digital and optical data 
recording and storage media (blank and pre-recorded); computer software supplied 
from the Internet; electronic publications (downloadable) provided on-line from 
computer databases or the Internet; computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable connection to database, local area 
networks and the Internet; computer software to enable teleconferencing, 
videoconferencing and videophone services; computer software to enable 
searching and retrieval of data; computer software for accessing databases, 
telecommunications services, computer networks and electronic bulletin boards; 
computer games software; digital music (downloadable) provided from a 
computer database or the Internet; digital music (downloadable) provided from 
MP3 Internet websites; devices for playing music received from the Internet; 
MP3 players; photographs, pictures, graphics, sound bytes, films, videos and 
audio-visual programmes (downloadable) provided on-line or from computer 
databases or the Internet or Internet websites; remote monitoring apparatus and 
instruments; computer software for use in remote monitoring; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and broadcasting satellites; radio telephone 
beacons and telephone masts; electric wires and cables; optical cables; resistance 
wires; electrodes; telecommunications systems and installations; terminals for 
telephone networks; telephone switchboards; telecommunications signal input, 
storage, conversation and processing apparatus; telephone equipment; equipment 
for fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-activated telephones; 
multimedia terminals; interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; paging, radio paging and radio-telephone apparatus and 
instruments; telephones, mobile telephones and telephone handsets; facsimile 
machines; personal digital assistants (PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld units for the wireless receipt, 
storage and/or transmission of data and messages; mobile electronic devices that 
enable the user to keep track of or manage personal information; accessories 
for telephones and telephone handsets; adapters for use with telephones; battery 
chargers for use with telephones; desk or car mounted units incorporating a 
loudspeaker to allow a telephone handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; bags and cases specially adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and accessories; computerised personal 
organisers; aerials; batteries; micro processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning systems; electronic navigational, 
tracking and positioning apparatus and instruments; monitoring (other than in-
vivo monitoring) apparatus and instruments; radio apparatus and instruments; 
electrical control, testing (other than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and instruments; optical and electro-optical 
apparatus and instruments; video films; audio-visual apparatus and equipment; 
electronic games equipment and apparatus; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted for use with computers, audio-
visual apparatus and electronic games equipment and apparatus; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. 

 In the name of: Orange Brand Services Limitedبأسم : أورجن براند سيرفيس ليمتد 

ستوك،  برادالي  بارك،  أملوندسبري  رود،  بارك  جريت  كورت،  جيمس  سانت   : العنوان 
بريستول، اململكة املتحدة. 

Address: St. James Court, Great Park Rd. Almondsbury Park, 
Bradley Stoke, Bristol, United Kingdom 
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ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Commercial Center. : عنوان التبليغ
 Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh

Address for Services:   

( 249 )

 Trade Mark No.: 19582العالمة التجارية رقم : 19582 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 21/08/2011التاريخ : 21/08/2011 

 In Respect of: Alcoholic beverages (except beers)من اجل : مشروبات كحولية ( عدا البيرة ) 

 In the name of: MBG International premiumبأسم : شركة ام بي جي انتيرناشونال براندز جي ام بي اتش 
brands gmbh 

 , Address: oberes feld 13, 33106, paderbornالعنوان : اوبيرز فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، املانيا 
garmany 

عنوان التبليغ : شركة فراس االتيرة للملكية الفكرية ،نابلس 
- ص.ب 768 

Address for Services:   

( 250 )

 Trade Mark No.: 19583العالمة التجارية رقم : 19583 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/08/2011التاريخ : 21/08/2011 

من  ويره  الشراب  والغازية-  املعدنية  املياه  البيرة   : اجل  من 
املستحضرات لعمل املشروبات– عصير الفواكه واملشروبات 

التي أساسها عصير الفواكه 

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

 In the name of: MBG International premiumبأسم : شركة ام بي جي انتيرناشونال براندز جي ام بي اتش 
brands gmbh 

 , Address: oberes feld 13, 33106, paderbornالعنوان : اوبيرز فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، املانيا 
garmany 
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عنوان التبليغ : شركة فراس االتيرة للملكية الفكرية ،نابلس 
- ص.ب 768 

Address for Services:   

( 251 )

 Trade Mark No.: 19584العالمة التجارية رقم : 19584 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/08/2011التاريخ : 21/08/2011 

الشراب  والغازية-  املعدنية  املياه  الشعير  شراب   : اجل  من 
الفواكه  عصير  املشروبات–  لعمل  املستحضرات  من  ويره 

واملشروبات التي أساسها عصير الفواكه 

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

 In the name of: MBG International premiumبأسم : شركة ام بي جي انتيرناشونال براندز جي ام بي اتش 
brands gmbh 

 , Address: oberes feld 13, 33106, paderbornالعنوان : اوبيرز فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، املانيا 
garmany 

عنوان التبليغ : شركة فراس االتيرة للملكية الفكرية ،نابلس 
- ص.ب 768 

Address for Services:   

( 252 )

 Trade Mark No.: 19585العالمة التجارية رقم : 19585 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 21/08/2011التاريخ : 21/08/2011 

 In Respect of: Alcoholic beverages (except beers)من اجل : مشروبات كحولية ( عدا البيرة ) 
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 In the name of: MBG International premiumبأسم : شركة ام بي جي انتيرناشونال براندز جي ام بي اتش 
brands gmbh 

 , Address: oberes feld 13, 33106, paderbornالعنوان : اوبيرز فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، املانيا 
garmany 

 ، الفكرية  للملكية  االتيرة  فراس  شركة  هو  التبليغ  عنوان 
نابلس - ص.ب 768.

( 253 )

 Trade Mark No.: 19586العالمة التجارية رقم : 19586 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 21/08/2011التاريخ : 21/08/2011 

جميع  من  الورق  ومنتوجات  الصحي  الورق   : اجل  من 
وورق  الورقية  واملناديل  احملارم  ذلك  ويشمل  األنواع 
والشاش  الورقي  والشاش  الورق  وبشاكير  التواليت 
املستعمل  الورقي  والشاش  للوجه  املستعمل  الورقي 
و  واملطبوعات  األطفال  وفوط  الورق  فوط  و  للتنظيف 

القرطاسية والدفاتر بجميع أنواعها وأشكالها 

In Respect of: Hygienic paper and paper 
products of all kinds, including paper 
tissues, toilet paper, paper towels, tissue 
paper for cleaning purposes, tissue paper 
napkins and baby diapers and all printed 
matter and stationery and copy books of all 
types and kinds. 

بأسم : شركة الراجح للمنظفات الكيماوية 
In the name of: Al-Rajeh for Chemical 
Detergents Com 

 Address: Nablus – Industrial areaالعنوان : نابلس – املنطقة الصناعية 

عنوان التبليغ : شركة فراس االتيرة للملكية الفكرية 
،نابلس - ص.ب 768 

Address for Services:   
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( 254 )

 Trade Mark No.: 19587العالمة التجارية رقم : 19587 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 21/08/2011التاريخ : 21/08/2011 

 In Respect of: DATESمن اجل : التمور 

 In the name of: sharekat alwady lilisteradبأسم : شركة الوادي لالستيراد والتصدير 
oaltasdeer 

 Address: jericho - almaghtas streetالعنوان : اريحا - شارع املغطس 

 Address for Services:   jericho - almaghtas streetعنوان التبليغ : اريحا - شارع املغطس 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات   dates التمور  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 255 )

 Trade Mark No.: 19588العالمة التجارية رقم : 19588 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 22/08/2011التاريخ : 22/08/2011 

 In Respect of: Common metals and their alloysمن اجل : املعادن الغير نفيسه وكل خليط منها 

 In the name of: shariket masane’ altanakبأسم : شركة مصانع التنك احملدوده 
almhdodeh 

الزيوت  شارع   - الصناعية  املنطقة   - نابلس   : العنوان 
- تلفون : 092324645 

Address: nablus - al mantikqa alsina’eyeh 
share’alzouot - tel 092324645 



2012/4/1160العـــدد الرابع 

شارع   - الصناعية  املنطقة   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
الزيوت - تلفون : 092324645 

Address for Services:   nablus - al mantikqa 
alsina’eyeh share’alzouot - tel 092324645 

( 256 )

 Trade Mark No.: 19589العالمة التجارية رقم : 19589 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 22/08/2011التاريخ : 22/08/2011 

مركبات   ، مزلقات  صناعية،  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
ذلك  في  (مبا  وقود   ، الغبار  وتثبيت  وترطيب  امتصاص 
لإلضاءة  وفتائل  شموع   ، إضاءة  مواد   ، احملركات)  وقود 

والفحم 

In Respect of: Industrial oils and greases; 
Lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit) and 
illuminants; candles and wicks for lighting & 
Charcoal 

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

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

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

 - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
ص ب 858 

Address for Services:   

( 257 )

 Trade Mark No.: 19590العالمة التجارية رقم : 19590 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 22/08/2011التاريخ : 22/08/2011 
من اجل : املعسل، السجائر؛ التبغ اخلام واملصنع؛ منتجات التبغ؛ 
وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب، النرجيلة، غاليني تبغ، وجميع مواد 

املدخنني 

In Respect of: Molasses, cigarettes; raw and 
manufactured tobacco; tobacco products; smokers’ 
articles; matches, narghile, tobacco pipes, and all 
smokers products 

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

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

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194, Jordan 
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   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858 

( 258 )

 Trade Mark No.: 19591العالمة التجارية رقم : 19591 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 22/08/2011التاريخ : 22/08/2011 
مركبات   ، مزلقات  صناعية،  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
ذلك  في  (مبا  وقود   ، الغبار  وتثبيت  وترطيب  امتصاص 
لإلضاءة  وفتائل  شموع   ، إضاءة  مواد   ، احملركات)  وقود 

والفحم. 

In Respect of: Industrial oils and greases; 
Lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels (including motor 
spirit) and illuminants; candles and wicks for 
lighting & Charcoal 

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

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

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

 - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
ص ب 858 

Address for Services:   

( 259 ) 

 Trade Mark No.: 19592العالمة التجارية رقم : 19592 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 22/08/2011التاريخ : 22/08/2011 
واملصنع؛  اخلام  التبغ  السجائر؛  املعسل،   : اجل  من 
منتجات التبغ؛ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب، النرجيلة، 

غاليني تبغ، وجميع مواد املدخنني 

In Respect of: Molasses, cigarettes; raw and 
manufactured tobacco; tobacco products; 
smokers’ articles; matches, narghile, tobacco 
pipes, and all smokers products 

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

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

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

 - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
ص ب 858 

Address for Services:   
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(260)

 Trade Mark No.: 19593العالمة التجارية رقم : 19593 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 22/08/2011التاريخ : 22/08/2011 

مركبات   ، مزلقات  صناعية،  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
ذلك  في  (مبا  وقود   ، الغبار  وتثبيت  وترطيب  امتصاص 
لإلضاءة  وفتائل  شموع   ، إضاءة  مواد   ، احملركات)  وقود 

والفحم 

In Respect of: Industrial oils and greases; 
Lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; candles 
and wicks for lighting & Charcoal 

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

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

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

 - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
ص ب 858 

Address for Services:   

(261)

 Trade Mark No.: 19594العالمة التجارية رقم : 19594 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 22/08/2011التاريخ : 22/08/2011 
واملصنع؛  اخلام  التبغ  السجائر؛  املعسل،   : اجل  من 
منتجات التبغ؛ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب، النرجيلة، 

غاليني تبغ، وجميع مواد املدخنني 

In Respect of: Molasses, cigarettes; raw and 
manufactured tobacco; tobacco products; 
smokers’ articles; matches, narghile, tobacco 
pipes, and all smokers products 

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

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

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

 - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
ص ب 858 

Address for Services:   
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( 262 )

 Trade Mark No.: 19595العالمة التجارية رقم : 19595 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 23/08/2011التاريخ : 23/08/2011 

 In Respect of: hair stickمن اجل : مثبت شعر 

 In the name of: beauty life coبأسم : شركة بيوتي اليف لالستثمار 

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : اخلليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : اخلليل واد الهرية 2234057 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
,وعبارة   spray كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
beauty spray الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل 

عن العالمة. 

  

( 263 )

 Trade Mark No.: 19596العالمة التجارية رقم : 19596 
 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 23/08/2011التاريخ : 23/08/2011 
االكريليك  االصطناعية،  اللدائن  املطاط،   : اجل  من 
وهيدروكربون غازي ملتهب يستعمل في صنع املطاط 

االصطناعي واملطاط . 

In Respect of: Styrene; synthetic resins; 
acrylonitrile-butadiene-styrene 

 In the name of: STYRON EUROPE GMBHبأسم : ستايرون يوروب جي ام بي اتش 
العنوان : شركة مساهمة محدودة (شركة سويسرية)، 

باختوبيلشتراس 3، سي اتش8810- هورغن، سويسرا 

Address: A Limited Liability Company 
(Swiss GmbH) organized and existing under 
the laws of Switzerland at Bachtobelstrasse 
3, CH-8810 Horgen, SWITZERLAND 

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

Address for Services:   
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( 264 )

 Trade Mark No.: 19597العالمة التجارية رقم : 19597 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 24/08/2011التاريخ : 24/08/2011 
السجائر   , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
السجائر  لف  في  املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   ,
بشكل شخصي , تبغ الغليون , تبغ املضغ , تبغ االستنشاق 
”الشم“ , بدائل التبغ (ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , 
وتشمل ورق السجائر واألنابيب , فالتر السجائر , علب التبغ 
, صناديق السجائر واملنفضات غير املصنوعة من مواد ثمينة 
, املسبوكة أو املغلفة بها , الغاليني , أدوات (عدة) اجليب للف 

السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers` articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. 

 In the name of: Philip Morris Brands Sarlبأسم : فيليب موريس براندس سارل 
 ,Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatelالعنوان : كواي جينيرينود 3؛ 2000 نوشاتيل - سويسرا 

Switzerland 
مقابل   - اجلرمق  عمارة   - ومشاركوه  كمال   : التبليغ  عنوان 

مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 
Address for Services:   

( 265 )

 Trade Mark No.: 19598العالمة التجارية رقم : 19598 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 25/08/2011التاريخ : 25/08/2011 

من اجل : في الصنف(21)من اجل (أ) ألسرة أو أواني املطبخ 
واحلاويات ؛ املواد ألغراض التنظيف؛ احلاوياتلالستخدام املنزلي 
؛  احلمام  اكسسوارات  القمامة؛  صناديق  وحديقة،  ومطبخ 

سالل تخزينبالستيكية. 

In Respect of: Class 21:Household or kitchen 
utensils and containers; articles for cleaning 
purposes; containers for household, kitchen and 
garden use; garbage cans; bathroom accessories; 
plastic storage baskets. 

 In the name of: Keter plastic Ltdبأسم : كيتر بالستيك ليمتد 

 Address: Sapir st.Herzlia Israelالعنوان : سابير هارسيليا و اسرائيل 

 Adv Ahmed Alsayyad –ِ  306568  : التبليغ  عنوان 
 Alramoni Building-Alzahrah street- ,2987292

 , Address for Service

Address for Services:   
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( 266 )

 Trade Mark No.: 19599العالمة التجارية رقم : 19599 
 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 25/08/2011التاريخ : 25/08/2011 
من اجل : فئة 19 : عمارات (احملمولة ، وغير املعدنية) ؛ 
املنازل تخزين؛ يلقي؛ األسوار ليس من املعدن، والوظائف 
السياج؛ البوابات؛ التعريشات (غير املعدنية)؛ تسقيف 

(غير املعدنية)؛ األرضيات (غير املعدنية). 

In Respect of: Class 19: Buildings 
(portable, non-metal); store houses; 
sheds; fences not of metal; fence posts; 
gates; trellises (non-metal); roofing (non-
metal); flooring (non-metal). 

 In the name of: Keter plastic Ltdبأسم : كيتر بالستيك ليمتد 
 Address: Sapir st.Herzlia Israelالعنوان : سابير هارسيليا و اسرائيل 

 Adv Ahmed Alsayyadِ 306568 : عنوان التبليغ
 – Alramoni Building-Alzahrah street-

 ,2987292 , Address for Service

Address for Services:   

( 267 )

 Trade Mark No.: 19600العالمة التجارية رقم : 19600 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 25/08/2011التاريخ : 25/08/2011 

من اجل : فئة 20 : األثاث، إطارات الصور، السلع البالستيكية، 
غير املدرجة في فئات أخرى؛ احلاالت ؛ األدراج، ونظم التخزين 
واحلاويات ؛ بيوت؛ حديقة في الهواء الطلق واألثاث ؛ الشرفة 
احلديقة  ديكور  الشراعية،  والطائرات  األراجيح  واحلديقة 
إطار  في  الستخدامها  البالستيك  من  عجالت  واملزارعون؛ 
sawhorses؛  الرفوف؛  الرفوف  وأنظمة  واملزارعون،  النباتات 

خزائن الكتب. 

In Respect of: Class 20:Furniture; picture 
frames; plastic goods, not included in other 
classes; cases; drawers; storage systems 
and containers; kennels; lawn and outdoor 
furniture; porch and lawn swings and gliders; 
garden decorations and planters; plastic 
casters for use under plants and planters; 
shelves and shelving systems; sawhorses; 
bookcases. 

 In the name of: Keter plastic Ltdبأسم : كيتر بالستيك ليمتد 
 Address: Sapir st.Herzlia Israelالعنوان : سابير هارسيليا و اسرائيل 

 Adv Ahmed Alsayyad –ِ  306568  : التبليغ  عنوان 
 Alramoni Building-Alzahrah street- ,2987292

 , Address for Service
Address for Services:   
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( 268 )

 Trade Mark No.: 19601العالمة التجارية رقم : 19601 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 25/08/2011التاريخ : 25/08/2011 
السلع  الصور،  إطارات  األثاث،   :  20 فئة   : اجل  من 
؛  احلاالت  أخرى؛  فئات  في  املدرجة  غير  البالستيكية، 
في  حديقة  بيوت؛  ؛  واحلاويات  التخزين  ونظم  األدراج، 
األراجيح  واحلديقة  الشرفة  ؛  واألثاث  الطلق  الهواء 
واملزارعون؛  احلديقة  ديكور  الشراعية،  والطائرات 
عجالت من البالستيك الستخدامها في إطار النباتات 
sawhorses؛  الرفوف؛  الرفوف  وأنظمة  واملزارعون، 

خزائن الكتب. 

In Respect of: Class 20:Furniture; picture 
frames; plastic goods, not included in other 
classes; cases; drawers; storage systems 
and containers; kennels; lawn and outdoor 
furniture; porch and lawn swings and gliders; 
garden decorations and planters; plastic 
casters for use under plants and planters; 
shelves and shelving systems; sawhorses; 
bookcases. 

 In the name of: Keter plastic Ltdبأسم : كيتر بالستيك ليمتد 
 Address: Sapir st.Herzlia Israelالعنوان : سابير هارسيليا و اسرائيل 

 Adv Ahmed Alsayyadِ 306568 : عنوان التبليغ
 – Alramoni Building-Alzahrah street-

 ,2987292 , Address for Service
Address for Services:   

( 269 )

 Trade Mark No.: 19602العالمة التجارية رقم : 19602 
 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 25/08/2011التاريخ : 25/08/2011 
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من اجل : فئة 19 : عمارات (احملمولة ، وغير املعدنية) ؛ 
املنازل تخزين؛ يلقي؛ األسوار ليس من املعدن، والوظائف 
السياج؛ البوابات؛ التعريشات (غير املعدنية)؛ تسقيف 

(غير املعدنية)؛ األرضيات (غير املعدنية). 

In Respect of: Class 19: Buildings 
(portable, non-metal); store houses; 
sheds; fences not of metal; fence posts; 
gates; trellises (non-metal); roofing (non-
metal); flooring (non-metal). 

 In the name of: Keter plastic Ltdبأسم : كيتر بالستيك ليمتد 
 Address: Sapir st.Herzlia Israelالعنوان : سابير هارسيليا و اسرائيل 

 Adv Ahmed Alsayyadِ 306568 : عنوان التبليغ
 – Alramoni Building-Alzahrah street-

 ,2987292 , Address for Service

Address for Services:   

( 270 )

 Trade Mark No.: 19603العالمة التجارية رقم : 19603 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 25/08/2011التاريخ : 25/08/2011 
واحلاويات  املطبخ  أواني  أو  األسرة   :  21 فئة   : اجل  من 
املنزلي  لالستخدام  احلاويات  التنظيف؛  ألغراض  املواد  ؛ 
اكسسوارات  القمامة؛  صناديق  وحديقة،  ومطبخ 

احلمام ؛ سالل تخزين بالستيكية. 

In Respect of: Class 21:Household or 
kitchen utensils and containers; articles 
for cleaning purposes; containers for 
household, kitchen and garden use; 
garbage cans; bathroom accessories; 
plastic storage baskets. 

 In the name of: Keter plastic Ltdبأسم : كيتر بالستيك ليمتد 
 Address: Sapir st.Herzlia Israelالعنوان : سابير هارسيليا و اسرائيل 

 Adv Ahmed Alsayyadِ 306568 : عنوان التبليغ
 – Alramoni Building-Alzahrah street-

 ,2987292 , Address for Service

Address for Services:   
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( 271 )

 Trade Mark No.: 19605العالمة التجارية رقم : 19605 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 28/08/2011التاريخ : 28/08/2011 

 In Respect of: hair removalمن اجل : مزيل شعر 

بأسم : محمد جواد عبد املعطي احمد عرفة 
In the name of: Mohamad Jawad Abd 
Arafeh 

دوار  عرفة  احمد  املعطي  عبد  جواد  محمد   : العنوان 
للخدمات  الشريف  مكتب  بجانب  اخلليل  اجللدة 

العامة 

Address: alkhalil 

عنوان التبليغ : محمد جواد عبد املعطي احمد عرفة 
للخدمات  الشريف  مكتب  بجانب  اخلليل  اجللدة  دوار 

العامة 
Address for Services:   alkhalil 

( 272 )

 Trade Mark No.: 19606العالمة التجارية رقم : 19606 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 28/08/2011التاريخ : 28/08/2011 

 In Respect of: hair removalمن اجل : مزيل شعر 

بأسم : محمد جواد عبد املعطي احمد عرفة 
In the name of: Mohamad Jawad Abd 
Arafeh 
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دوار  عرفة  احمد  املعطي  عبد  جواد  محمد   : العنوان 
للخدمات  الشريف  مكتب  بجانب  اخلليل  اجللدة 

العامة 

Address: alkhalil 

عنوان التبليغ : محمد جواد عبد املعطي احمد عرفة 
للخدمات  الشريف  مكتب  بجانب  اخلليل  اجللدة  دوار 

العامة 
Address for Services:   alkhalil 

( 273 )

 Trade Mark No.: 19607العالمة التجارية رقم : 19607 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 28/08/2011التاريخ : 28/08/2011 

في  [لالستخدام  لألطفال  األمان  مقاعد   : اجل  من 
املركبات]، عربات الترولي، عربات حمل و نقل األطفال، 
أغطية  لألطفال،  تنزه  عربات  لألطفال،  دفع  عربات 
الدفع  لعربات  أغطية  األطفال،  نقل  و  حمل  لعربات 
لألطفال، أغطية عربات تنزه لألطفال [عربات أطفال]، 
أغطية  األطفال،  لعربات  مظالت  شكل  على  أغطية 

على شكل مظالت لعربات الدفع لألطفال. 

In Respect of: Safety seats for children (for 
vehicles); trolleys; baby carriages; pushchairs; 
strollers; covers for baby carriages; pushchair 
covers; stroller covers (pushchairs); hoods 
for baby carriages; pushchair hoods. 

كو.،  أبليانسيز  بايبي  شني  كراون  دونغغوان   : بأسم 
ليمتد 

In the name of: DONGGUAN CROWN 
SHIN BABY APPLIANCES CO., LTD 

العنوان : شني كني سان إندستريال إيريا، كينغ كسي 
تاون، دونغغوان سيتي، غوانغدونغ، الصني 

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

نابلس  طمون -  عودة-  حمزة علي بني  التبليغ :  عنوان 
-هاتف 0597332712 

Address for Services:   

( 274 )

 Trade Mark No.: 19608العالمة التجارية رقم : 19608 

 In Class: 20في الصنف : 20 
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 Date: 28/08/2011التاريخ : 28/08/2011 

من اجل : أقفاص نقالة للعب األطفال، أسرَّة خفيفة 
الة، أسرَّة األطفال الهزازة، مهاد األطفال الشبيهة  نقَّ
بالسلة، أثاث، كراسي [مقاعد]، أسرَّة، أغطية للمالبس 
[خزائن الثياب]، مقاعد عالية لألطفال الرضع، مشايات 

لألطفال. 

In Respect of: Playpens for babies; cots; 
cradles; bassinettes; furniture; chairs (seats); 
beds; covers for clothing (wardrobe); high 
chairs for babies; infant walkers 

كو.،  أبليانسيز  بايبي  شني  كراون  دونغغوان   : بأسم 
ليمتد 

In the name of: DONGGUAN CROWN 
SHIN BABY APPLIANCES CO., LTD 

العنوان : شني كني سان إندستريال إيريا، كينغ كسي 
تاون، دونغغوان سيتي، غوانغدونغ، الصني. 

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

نابلس  طمون -  عودة-  حمزة علي بني  التبليغ :  عنوان 
-هاتف 0597332712 

Address for Services:   

( 275 )

 Trade Mark No.: 19609العالمة التجارية رقم : 19609 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/09/2011التاريخ : 04/09/2011 
من اجل : القهوة والنب والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
والكابتشينو  االصطناعي  والنب  والساجو  والتابيوكا 
املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة)،  من  (نوع 
الشوكوالته  الكعك،  البسكويت،  واخلبز،  احلبوب  من 
(باردة  السائلة  والشوكوالته  الشوكوالتة  ومنتجات 
املثلجات؛  واحللويات؛  املعجنات  او  الفطائر  ساخنة)؛  أو 
واخلردل  امللح  اخلميرة،  األسود؛  والعسل  النحل  عسل 

واخلل؛ الصلصة (توابل)؛ البهارات؛ الثلج 

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

 In the name of: MR. Bilal Mohammad ALبأسم : السيد بالل محمد احلموي 
Hamwi 

العنوان : عقار رقم 5668، احلي الشمالي، شارع االربعني، 
معضمية الشام، ريف دمشق، سوريا 

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

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

Address for Services:   
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( 276 )

 Trade Mark No.: 19611العالمة التجارية رقم : 19611 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/09/2011التاريخ : 04/09/2011 

من اجل : القهوة والنب والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
والكابتشينو  االصطناعي  والنب  والساجو  والتابيوكا 
املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة)،  من  (نوع 
الشوكوالته  الكعك،  البسكويت،  واخلبز،  احلبوب  من 
(باردة  السائلة  والشوكوالته  الشوكوالتة  ومنتجات 
املثلجات؛  واحللويات؛  املعجنات  او  الفطائر  ساخنة)؛  أو 
واخلردل  امللح  اخلميرة،  األسود؛  والعسل  النحل  عسل 

واخلل؛ الصلصة (توابل)؛ البهارات؛ الثلج 

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

 In the name of: MR. Bilal Mohammad ALبأسم : السيد بالل محمد احلموي 
Hamwi 

العنوان : عقار رقم 5668، احلي الشمالي، شارع االربعني، 
معضمية الشام، ريف دمشق، سوريا 

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

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

Address for Services:   

( 277 )

 Trade Mark No.: 19612العالمة التجارية رقم : 19612 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/09/2011التاريخ : 04/09/2011 
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من اجل : القهوة والنب والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
والكابتشينو  االصطناعي  والنب  والساجو  والتابيوكا 
املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة)،  من  (نوع 
الشوكوالته  الكعك،  البسكويت،  واخلبز،  احلبوب  من 
(باردة  السائلة  والشوكوالته  الشوكوالتة  ومنتجات 
املثلجات؛  واحللويات؛  املعجنات  او  الفطائر  ساخنة)؛  أو 
واخلردل  امللح  اخلميرة،  األسود؛  والعسل  النحل  عسل 

واخلل؛ الصلصة (توابل)؛ البهارات؛ الثلج 

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

 In the name of: MR. Bilal Mohammad ALبأسم : السيد بالل محمد احلموي 
Hamwi 

العنوان : عقار رقم 5668، احلي الشمالي، شارع االربعني، 
معضمية الشام، ريف دمشق، سوريا 

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

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

Address for Services:   

( 278 )

 Trade Mark No.: 19613العالمة التجارية رقم : 19613 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/09/2011التاريخ : 04/09/2011 
من اجل : القهوة والنب والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
والكابتشينو  االصطناعي  والنب  والساجو  والتابيوكا 
املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة)،  من  (نوع 
الشوكوالته  الكعك،  البسكويت،  واخلبز،  احلبوب  من 
(باردة  السائلة  والشوكوالته  الشوكوالتة  ومنتجات 
املثلجات؛  واحللويات؛  املعجنات  او  الفطائر  ساخنة)؛  أو 
واخلردل  امللح  اخلميرة،  األسود؛  والعسل  النحل  عسل 

واخلل؛ الصلصة (توابل)؛ البهارات؛ الثلج 

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

 In the name of: MR. Bilal Mohammad ALبأسم : السيد بالل محمد احلموي 
Hamwi 

العنوان : عقار رقم 5668، احلي الشمالي، شارع االربعني، 
معضمية الشام، ريف دمشق، سوريا 

Address: Building No 5668, Al Hai 
Alshamali, 40th Street, Madamet Al Sham, 
Reef Damascus, Syria 
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ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
الضفة الغربية ص.ب. 182 

Address for Services:   

( 279 )

 Trade Mark No.: 19614العالمة التجارية رقم : 19614 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

تخفيف  منتجات  الصيدلية,  املستحضرات   : اجل  من 
االلم 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; 
Pain relief product 

 In the name of: SANOFIبأسم : سانوفي 

 Address: 174 avenue de France, 75013العنوان : 174 افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 
Paris, France 

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

Address for Services:   

( 280 )

 Trade Mark No.: 19615العالمة التجارية رقم : 19615 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

تخفيف  منتجات  الصيدلية,  املستحضرات   : اجل  من 
االلم 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; 
Pain relief product 

 In the name of: SANOFIبأسم : سانوفي 

 ,Address: 174 avenue de France, 75013 Parisالعنوان : 174 افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 
France 

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

Address for Services:   
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( 281 ) 

 Trade Mark No.: 19616العالمة التجارية رقم : 19616 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

من اجل : املركبات املانعة النزميات الغائط املستخدمة 
كعنصر في الكرميات الطبية واملراهم والغسوالت 

In Respect of: Fecal enzyme inhibiting 
compositions used as an ingredient in 
medicated creams, ointments and lotions 

 In the name of: SANOFIبأسم : سانوفي 

العنوان : 174 افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 
Address: 174 avenue de France, 75013 
Paris, France 

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

Address for Services:   

( 282 )

 Trade Mark No.: 19617العالمة التجارية رقم : 19617 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

 In Respect of: Baby lotion, baby creamمن اجل : الغسوالت لالطفال, الكرميات لالطفال 

 In the name of: SANOFIبأسم : سانوفي 

العنوان : 174 افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 
Address: 174 avenue de France, 75013 
Paris, France 

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

Address for Services:   

( 283 )

 Trade Mark No.: 19618العالمة التجارية رقم : 19618 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 
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من اجل : املراهم للطفح اجللدي من الفوط ولتهيجات 
اجللد اخلفيفة واحلكة 

In Respect of: Ointment for diaper rash 
and chafed or minor skin irritations 

 In the name of: SANOFIبأسم : سانوفي 

العنوان : 174 افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 
Address: 174 avenue de France, 75013 
Paris, France 

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

Address for Services:   

( 284 )

 Trade Mark No.: 19619العالمة التجارية رقم : 19619 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

 In Respect of: Baby lotion, baby creamمن اجل : الغسوالت لالطفال, الكرميات لالطفال 

 In the name of: SANOFIبأسم : سانوفي 

 Address: 174 avenue de France, 75013العنوان : 174 افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 
Paris, France 

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

Address for Services:   

( 285 )

 Trade Mark No.: 19620العالمة التجارية رقم : 19620 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 



2012/4/1176العـــدد الرابع 

من اجل : املركبات املانعة النزميات الغائط املستخدمة 
والغسوالت,  واملراهم  الطبية  الكرميات  في  كعنصر 
اجللد  ولتهيجات  الفوط  من  اجللدي  للطفح  املراهم 

اخلفيفة واحلكة 

In Respect of: Fecal enzyme inhibiting 
compositions used as an ingredient in 
medicated creams, ointments and lotions; 
Ointment for diaper rash and chafed or minor 
skin irritations 

 In the name of: SANOFIبأسم : سانوفي 

 ,Address: 174 avenue de France, 75013 Parisالعنوان : 174 افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

( 286 )

 Trade Mark No.: 19621العالمة التجارية رقم : 19621 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 

ليمتد  بابليك  كلوب  فوتبول  ارسنال  ذا   : بأسم 
كومباني 

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

العنوان : هايبوري هاوس, 75 درايتون بارك, لندن ان5 1بي 
يو, اململكة املتحدة 

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

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

Address for Services:   

( 287 )

 Trade Mark No.: 19622العالمة التجارية رقم : 19622 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 



2012/4/1177مجلة امللكية الصناعية

تزويد  خدمات  الرياضية,  االحداث  تنظيم   : اجل  من 
السينمائي  الترفيه  تزويد  الرياضية,  املعلومات 
والتفاعلية  الرياضية  االمكانيات  تزويد  وبالفيديو, 
وللياقة, تدريب كرة القدم, تعليم وتدريس كرة القدم, 
الفصول  القدم,  كرة  في  يتعلق  مبا  والتدريب  التعليم 
التدريسية, خدمات ادارة الرياضة لكرة القدم, خدمات 
واالنشطة,  املنافسات  تنظيم  القدم,  لكرة  الترفيه 
الصحية,  االندية  خدمات  الرياضية,  املعدات  تاجير 
خدمات الترفيه, ترتيب وعقد املعارض والندوات والدورات 
واالحداث الرياضية, خدمات معلومات الرياضة, خدمات 
واالستشارات  والنصح  املعلومات  خدمات  احلجز, 
باخلدمات املذكورة, خدمات اندية املشجعني,  املتعلقة 

خدمات مخططات العضوية, خدمات املتاحف 

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

ليمتد  بابليك  كلوب  فوتبول  ارسنال  ذا   : بأسم 
كومباني 

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

العنوان : هايبوري هاوس, 75 درايتون بارك, لندن ان5 1بي 
يو, اململكة املتحدة 

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

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

Address for Services:   

( 288 )

 Trade Mark No.: 19623العالمة التجارية رقم : 19623 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

 ,In Respect of: Clothing, footwearمن اجل : املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 
headgear 

ليمتد  بابليك  كلوب  فوتبول  ارسنال  ذا   : بأسم 
كومباني 

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



2012/4/1178العـــدد الرابع 

العنوان : هايبوري هاوس, 75 درايتون بارك, لندن ان5 1بي 
يو, اململكة املتحدة 

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

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

Address for Services:   

( 289 )

 Trade Mark No.: 19624العالمة التجارية رقم : 19624 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 
تزويد  خدمات  الرياضية,  االحداث  تنظيم   : اجل  من 
املعلومات الرياضية, تزويد الترفيه السينمائي وبالفيديو, 
تدريب  وللياقة,  والتفاعلية  الرياضية  االمكانيات  تزويد 
كرة القدم, تعليم وتدريس كرة القدم, التعليم والتدريب 
مبا يتعلق في كرة القدم, الفصول التدريسية, خدمات 
ادارة الرياضة لكرة القدم, خدمات الترفيه لكرة القدم, 
تنظيم املنافسات واالنشطة, تاجير املعدات الرياضية, 
خدمات االندية الصحية, خدمات الترفيه, ترتيب وعقد 
املعارض والندوات والدورات واالحداث الرياضية, خدمات 
املعلومات  خدمات  احلجز,  خدمات  الرياضة,  معلومات 
املذكورة,  باخلدمات  املتعلقة  واالستشارات  والنصح 
خدمات اندية املشجعني, خدمات مخططات العضوية, 

خدمات املتاحف 

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

ليمتد  بابليك  كلوب  فوتبول  ارسنال  ذا   : بأسم 
كومباني 

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

العنوان : هايبوري هاوس, 75 درايتون بارك, لندن ان5 1بي 
يو, اململكة املتحدة 

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

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

Address for Services:   



2012/4/1179مجلة امللكية الصناعية

( 290 )

 Trade Mark No.: 19627العالمة التجارية رقم : 19627 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 
واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  النب   : اجل  من 
املتة-  النب،  مقام  يقوم  وما  والساجور،  والتابيوكا 
اخلبز  احلبوب–  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق 
ومسحوق  اخلميرة  واحللويات–  والفطائر  والكعك 
احلالوة  غذائية–  مقبالت  غذائية–  مساحيق  اخلبيز– 
عسل  البوظة-  الثلج–  املثلجات–  على  والطحينة- 
الفلفل–  اخلردل–  امللح–  على  األسود-  والعسل  النحل 
واملغطسات  الشوكوالته  الصلصة-  اخلل–  التوابل– 
السكاكر–  ملبسة-  شوكوالته  حبوب  والبسكويت– 
قضامة  ملبس–  األطفال–  مصاص  الراحة–  العلكة– 

سكرية– فوندان. 

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

 In the name of: sharikat mahallat abuبأسم : شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية 
Zaineh llmwad algithaeah 

 Address: alkhalil almurabbaالعنوان : اخلليل املربعة مقابل املسكوبية ت 2229123 
ت  املسكوبية  مقابل  املربعة  اخلليل   : التبليغ  عنوان 

 2229123
Address for Services:   alkhalil 
almurabba 

( 291 )

 Trade Mark No.: 19628العالمة التجارية رقم : 19628 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 



2012/4/1180العـــدد الرابع 

العلميه  الشؤون  في  املستعمله  واالجهزه  اآلالت   : اجل  من 
واملالحه واملساحه والكهرباء (مبا فيها الالسلكي ) واالجهزه 
والسينمائيه والبصريه وآالت واجهزة  الفونوغرافيه  واالدوات 
والتعليم  واالنقاذ  والضبط  االشارات  واعطاء  والقياس  الوزن 
واآلالت  النقود  وعدادات  والفوتوغرافات  النقود  عد  وآالت 

احلاسبه واجهزة اطفاء احلريق . 

In Respect of: Machines and devices used 
in scientific affairs, navigation and space, 
electricity (including wireless) devices and 
tools Alfonograver, film and visual equipment, 
weight and measurement and give the signal, 
control and rescue, education, machines, 
money counting and Alfoturavat and money 
counters, calculators and fire extinguishers. 

 In the name of: mahdi adel hasan irsheedبأسم : مهدي عادل حسن ارشيد 

 : Address: nablus - khalet aleman - telالعنوان : نابلس - خلة االميان - تلفون : 0597232305 
0597232305 

 Address for Services:   nablus - khalet alemanعنوان التبليغ : نابلس - خلة االميان - تلفون : 0597232305 
- tel : 0597232305 

( 292 )

 Trade Mark No.: 19629العالمة التجارية رقم : 19629 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

الشؤون  في  املستعمله  واالجهزه  اآلالت   : اجل  من 
فيها  (مبا  والكهرباء  واملساحه  واملالحه  العلميه 
الفونوغرافيه  واالدوات  واالجهزه   ( الالسلكي 
والقياس  الوزن  واجهزة  وآالت  والبصريه  والسينمائيه 
واعطاء االشارات والضبط واالنقاذ والتعليم وآالت عد 
النقود والفوتوغرافات وعدادات النقود واآلالت احلاسبه 

واجهزة اطفاء احلريق . 

In Respect of: Machines and devices 
used in scientific affairs, navigation and 
space, electricity (including wireless) 
devices and tools Alfonograver, film 
and visual equipment, weight and 
measurement and give the signal, 
control and rescue, education, machines, 
money counting and Alfoturavat and 
money counters, calculators and fire 
extinguishers. 

 In the name of: mahdi adel hasan irsheedبأسم : مهدي عادل حسن ارشيد 

 : Address: nablus - khalet aleman - telالعنوان : نابلس - خلة االميان - تلفون : 0597232305 
0597232305 

 : تلفون   - االميان  خلة   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0597232305

Address for Services:   nablus - khalet 
aleman - tel : 0597232305 



2012/4/1181مجلة امللكية الصناعية

( 293 )

 Trade Mark No.: 19630العالمة التجارية رقم : 19630 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

من اجل : اجهزه االناره والتدفئه وتوليد البخار ، والطبخ 
ولالغراض  املياه  وتوريد  والتهوئه  والتجفيف  والتبريد   ،

الصحيه . 

In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes 

 In the name of: mahdi adel hasan irsheedبأسم : مهدي عادل حسن ارشيد 

 : Address: nablus - khalet aleman - telالعنوان : نابلس - خلة االميان - تلفون : 0597232305 
0597232305 

 : تلفون   - االميان  خلة   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0597232305

Address for Services:   nablus - khalet 
aleman - tel : 0597232305 

( 294 )

 Trade Mark No.: 19631العالمة التجارية رقم : 19631 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

من اجل : اجهزه االناره والتدفئه وتوليد البخار ، والطبخ 
ولالغراض  املياه  وتوريد  والتهوئه  والتجفيف  والتبريد   ،

الصحيه . 

In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes 

 In the name of: mahdi adel hasan irsheedبأسم : مهدي عادل حسن ارشيد 



2012/4/1182العـــدد الرابع 

 : Address: nablus - khalet aleman - telالعنوان : نابلس - خلة االميان - تلفون : 0597232305 
0597232305 

 : تلفون   - االميان  خلة   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0597232305

Address for Services:   nablus - khalet 
aleman - tel : 0597232305 

( 295 )

 Trade Mark No.: 19632العالمة التجارية رقم : 19632 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

كان  ما  (عدا  ومكائن  احملركات  اآلالت–  وعدد  اآلالت   : اجل  من 
منها للمركبات البرية) قارنات االيه وعناصر نقل احلركة ( عدا 
ما كان منها للمركبات البرية ) معدات زراعية ( عدا ما يدار 

باليد ) اجهزة تفقيص البيض. 

In Respect of: Machines and machine 
tools; motors and engines (except for land 
vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-
operated;incubators for eggs 

 In the name of: mahdi adel hasan irsheedبأسم : مهدي عادل حسن ارشيد 

 : Address: nablus - khalet aleman - telالعنوان : نابلس - خلة االميان - تلفون : 0597232305 
0597232305 

 Address for Services:   nablus - khalet alemanعنوان التبليغ : نابلس - خلة االميان - تلفون : 0597232305 
- tel : 0597232305 

( 296 )

 Trade Mark No.: 19633العالمة التجارية رقم : 19633 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 



2012/4/1183مجلة امللكية الصناعية

من اجل : أجهزة االنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي 
ولالغراض  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes 

مؤسسة   - دحدل  اندراوس  مشيل  محالت   : بأسم 
فردية أردنية 

In the name of: michel andrawes dahal 
stores - ajordanian establishment 

 Address: amman-jordanالعنوان : عمان - اململكة االردنية الهاشمية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا - ص ب 2282 

( 297 )

 Trade Mark No.: 19634العالمة التجارية رقم : 19634 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

والتابيوكا  واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاى  النب   : اجل  من 
واملستحضرات  ،الدقيق  النب  مقام  يقوم  وما  والساجو 
اخلبز  واخملبوزات،  والفطائر،  الكيك  احلبوب،  من  املصنوعة 
وبوجه  بأنواعها  واحللويات  والفطائر  والكعك  والبسكويت 
اللبان  (حلوى)،  الكراميل  واملصاصات،  البنبون  حلوى  خاص 
سكرية  أقراص  هش،  رقيق  بسكويت  شيكوالته،  (علكه)، 
لألكل،  صاحلة  مثلجات  طحينية،  حالوة  فوندان)،  (حلويات 
قطع حلوى (حلويات)، حلوى املرزبان، اقراص محلة (حلويات)، 
(حلويات)،  سوس  أصابع  (كعك)،  فور  بتى  بالنعناع،  حلويات 
مثل  اجلاهزة  اخملبوزات   ، سكرية  حلويات  السكر،  حلويات 
امللفوف  الكيك  وفطائر  الباتيه  وفطائر  الكرواسان  فطائر 
األسود-  والعسل  النحل  عسل  واملثلجات،  (السويسرول)، 
واخلل  الفلفل  واخلردل-  امللح  اخلميرة-  ومسحوق  اخلميرة 

والصلصة- التوابل الواردة بالفئة 30. 

In Respect of: Flour and preparations made from 
cereals, cakes, bread, bakeries, pastry, biscuits 
and confectionery; namely candy and lollypops, 
caramels chewing gum, chocolate, crackers, 
fondants, halvah, ices, lozenges, marzipan, 
pastilles, peppermint sweets, petits fours, stick 
liquorices, sugar, sweetmeats, ready made bakes, 
croissant, pâtés, Swiss roll, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, pepper; vinegar, sauces, 
spices, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; all in cl.30. 0Samsung 
Electronics Co., 

 In the name of: EDITA Food Industries S.A.Eبأسم : شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. 

الصناعية  املنطقة  ـ  أكتوبر  من  السادس  مدينة   : العنوان 
رقم 3 ، اجليزة 12311 ، جمهورية مصر العربية 

Address: 6th of October City, Industrial Zone No. 
3,Giza 12311, Egypt 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   



2012/4/1184العـــدد الرابع 

( 298 )

 Trade Mark No.: 19635العالمة التجارية رقم : 19635 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/09/2011التاريخ : 05/09/2011 

من اجل : النب والشاى والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا 
واملستحضرات  ،الدقيق  النب  مقام  يقوم  وما  والساجو 
املصنوعة من احلبوب، الكيك والفطائر، واخملبوزات، اخلبز 
بأنواعها  واحللويات  والفطائر  والكعك  والبسكويت 
الكراميل  واملصاصات،  البنبون  حلوى  خاص  وبوجه 
رقيق  بسكويت  شيكوالته،  (علكه)،  اللبان  (حلوى)، 
هش، أقراص سكرية (حلويات فوندان)، حالوة طحينية، 
حلوى  (حلويات)،  حلوى  قطع  لألكل،  صاحلة  مثلجات 
بالنعناع،  حلويات  (حلويات)،  محلة  اقراص  املرزبان، 
حلويات  (حلويات)،  سوس  أصابع  (كعك)،  فور  بتى 
السكر، حلويات سكرية ، اخملبوزات اجلاهزة مثل فطائر 
امللفوف  الكيك  وفطائر  الباتيه  وفطائر  الكرواسان 
والعسل  النحل  عسل  واملثلجات،  (السويسرول)، 
واخلردل-  امللح  اخلميرة-  ومسحوق  اخلميرة  األسود- 

الفلفل واخلل والصلصة- التوابل الواردة بالفئة 30. 

In Respect of: Flour and preparations made 
from cereals, cakes, bread, bakeries, pastry, 
biscuits and confectionery; namely candy and 
lollypops, caramels chewing gum, chocolate, 
crackers, fondants, halvah, ices, lozenges, 
marzipan, pastilles, peppermint sweets, petits 
fours, stick liquorices, sugar, sweetmeats, 
ready made bakes, croissant, pâtés, Swiss 
roll, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, pepper; vinegar, sauces, spices, coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; all in cl.30. 0Samsung Electronics 
Co., 

 In the name of: EDITA Food Industriesبأسم : شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. 
S.A.E 

املنطقة  ـ  أكتوبر  من  السادس  مدينة   : العنوان 
مصر  جمهورية   ،  12311 اجليزة   ،  3 رقم  الصناعية 

العربية 

Address: 6th of October City, Industrial Zone 
No. 3,Giza 12311, Egypt 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   
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( 299 )

 Trade Mark No.: 19637العالمة التجارية رقم : 19637 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 07/09/2011التاريخ : 07/09/2011 

املشروبات  الكحولية,  غير  البيرة  البيرة,   : اجل  من 
املمزوجة احملتوية على البيرة 

In Respect of: Beers, non-alcoholic 
beers, mixed drinks containing beer 

بأسم : براويري بيك جي ام بي اتش & كو. كي جي 
In the name of: Brauerei Beck GmbH & 
Co. KG 

العنوان : ام ديخ 18/19 , 28199 برميني , املانيا 
Address: Am Deich 18/19, 28199 
Bremen, Germany 

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

Address for Services:   

( 300 )

 Trade Mark No.: 19638العالمة التجارية رقم : 19638 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 07/09/2011التاريخ : 07/09/2011 

املشروبات  الكحولية,  غير  البيرة  البيرة,   : اجل  من 
املمزوجة احملتوية على البيرة 

In Respect of: Beers, non-alcoholic beers, 
mixed drinks containing beer 
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 .In the name of: InBev Belgium S.Aبأسم : انبيف بيلجيوم اس.ايه. 

 , بروكسل   1070  ,21 انداستريال  بوليفارد   : العنوان 
بلجيكا 

Address: Boulevard Industriel 21, 1070 
Brussels, Belgium 

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

Address for Services:   

( 301 )

 Trade Mark No.: 19639العالمة التجارية رقم : 19639 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 07/09/2011التاريخ : 07/09/2011 

اساسها  املشروبات  الشوكالتة,  الكاكاو,   : اجل  من 
تلك  لصنع  واملستحضرات  الشوكالتة  و/او  الكاكاو 
املشروبات, منتجات اخملابز, الفطائر, احللويات, مبا فيها, 
مقبالت),  او  (كحلويات  البسكويت  الرصك,  اخلبز, 
احلبوب(باستثناء  املعجنات,  الكعك,  الويفر,  الوفل, 
احلبوب(باستثناء  من  املصنوعة  املستحضرات  الدرة), 

الدرة) . 

In Respect of: Cocoa, chocolate, cocoa-based 
beverages and/or chocolate and preparations 
for making such beverages; bakery products, 
pastry, confectionery, namely, bread, rusks, 
biscuits (sweet or savoury), waffles, wafers, 
cakes, pastries; cereal bars(expect corn); 
cereal preparations expected corn 

 In the name of: Kraft Foods Global Brandsبأسم : كرافت فودس غلوبال براندس ال ال سي 
LLC 

الينويز 60093,  نورثفيلد,  درايف,  ليكس  ثري   : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: Three Lakes Drive, Northfield, 
Illinois 60093, U.S.A. 

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

Address for Services:   
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( 302 )

 Trade Mark No.: 19640العالمة التجارية رقم : 19640 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 07/09/2011التاريخ : 07/09/2011 

من اجل : اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث 
واالبحاث  التحاليل  خدمات  بها-  املتعلقة  والتصميم 
وبرامج  عتاد  وتطوير  تصميم  خدمات  الصناعية- 

الكمبيوتر– خدمات قانونية. 

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

والتوظيف  التعليمية  للخدمات  رويال  شركة   : بأسم 
واملساهمة اخلصوصية 

In the name of: shareket royal lelkhadamat 
al ta2lemeye w altawthef w almosahama al 
khososeya 

 Address: tulkarem-sharea Nablus- amaretالعنوان : طولكرم – شارع نابلس – عمارة اجلمال – ط4 
aljamal – 4 th 

خالد  نابلس-عمارة  طولكرم-شارع   : التبليغ  عنوان 
السفاريني 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
اكادميي  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
Academy ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 303 )

 Trade Mark No.: 19641العالمة التجارية رقم : 19641 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 
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من اجل : اللحوم واألسماك وحلوم الدواجن والصيد ، وخالصات 
 ، ومطهوة  ومجففة  محفوظة  وخضروات  فواكه   ، اللحم 
هالم ( جيلي ) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ، بالبيض 

واللنب ومنتجات األلبان ، والزيوت والدهون واملعدة لألكل . 

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

بأسم : شركة فارمر جاكوب للصناعات الغذائيةم.م 
In the name of: sharket farmer jacob lilsina’at al 
ghith’iyeh 

 Address: jericho - palestineالعنوان : أريحا- ( مقابل اإلستراحة ) فلسطني 

 Address for Services:   jericho - palestineعنوان التبليغ : أريحا- ( مقابل اإلستراحة ) فلسطني 

( 304 )

 Trade Mark No.: 19642العالمة التجارية رقم : 19642 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 

من اجل : اللحوم واألسماك وحلوم الدواجن والصيد ، وخالصات 
 ، ومطهوة  ومجففة  محفوظة  وخضروات  فواكه   ، اللحم 
هالم ( جيلي ) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ، بالبيض 

واللنب ومنتجات األلبان ، والزيوت والدهون واملعدة لألكل . 

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

 In the name of: sharket farmer jacob lilsina’at alبأسم : شركة فارمر جاكوب للصناعات الغذائيةم.م 
ghith’iyeh 

 Address: jericho - palestineالعنوان : أريحا- ( مقابل اإلستراحة ) فلسطني 

 Address for Services:   jericho - palestineعنوان التبليغ : أريحا- ( مقابل اإلستراحة ) فلسطني 

( 305 )

 Trade Mark No.: 19643العالمة التجارية رقم : 19643 
 In Class: 7في الصنف : 7 
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 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 
 ، الكهربائية  املطبخ  آالت  الغساالت؛   : اجل  من 
آالت  خالطات؛  املنزلية؛  لألغراض  الكهربائية  اخلالطات 
لصناعة  آالت  األغذية؛  فرم  آالت  العصير،  استخراج 
الكهربائية؛آالت  املكانس  اخلبز،  لصناعة  آالت  العجني؛ 
على  تعمل  ؛مولدات  الصحون  لغسيل  اوتوماتيكّية 

الطاقة الكهربائية والبنزين و غيرها. 

In Respect of: Washing machines; 
electric kitchen machines; electric 
blenders for household purposes; mixers; 
juice extracting machines; food mincing 
machines; dough makers; bread makers; 
vacuum cleaners; automatic dishwashers; 
electric, gasoline and other generators. 

 In the name of: Super General Companyبأسم : شركة سوبر جنرال 
العربية  اإلمارات  دولة   ، دبي   ،  51027 ص.ب   : العنوان 

املتحدة 
Address: P.O.Box 51027, Dubai, United 
Arab Emirates 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 306 )

 Trade Mark No.: 19644العالمة التجارية رقم : 19644 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 
من اجل : أجهزة اإلرسال التلفزيوني ؛أجهزة استقبال التلفزيون 
 ، الفضائية  القنوات  استقبال  أجهزة  ؛  التلفزيون)  (أجهزة 
الفيديو،  شريط  تشغيل  أجهزة  الفيديو  شريط  مسجالت 
الشريط  تشغيل  أجهزة  السمعي،  الشريط  مسجالت 
تشغيل  ؛أجهزة  املدمج  القرص  تشغيل  أجهزة  ؛  السمعي 
أقراص الفيديو الرقمية ، مسجالت أقراص الفيديو الرقمية 
 ، االستعماالت  متعددة  الرقمية  األقراص  تشغيل  ،أجهزة 
أجهزة  ؛  االستعماالت  متعددة  الرقمية  األقراص  مسجالت 
أجهزة   ، راي  بلو  أقراص  ؛مسجالت  راي  بلو  أقراص  تشغيل 
التخزين الرقمية ،كاميرا تصوير و فيديو ؛ الهواتف النقالة/

؛  كهربائية  مكاوي  ؛  الفاكس  الثابتة،آالت  الهواتف   ، اخللوية 
أجهزة   ، البخارية  املكاوي   ، االشرطة  تشغيل  أجهزة  ؛  راديو 
شحن كهربائي ، املصابيح الكهربائية ، ضوء ومضي (فالش) 

؛ مصابيح الفلورسنت. 

In Respect of: Television transmitters; 
television receivers (TV sets); satellite 
television receiving apparatus; video cassette 
recorders; video cassette players; audio 
cassette recorders; audio cassette players; 
compact disc players; digital video disc 
players; digital video disc recorders; digital 
versatile disc players, digital versatile disc 
recorders; blu-ray disc players; blu-ray disc 
recorders; digital storage devices; still and 
film cameras; mobile telephones; landline 
telephones; fax machines; electric flat irons; 
radios; record players; steam irons, electric 
charging devices, electric torches; flash lights; 
fluorescent lamps. 

 In the name of: Super General Companyبأسم : شركة سوبر جنرال 
 Address: P.O.Box 51027, Dubai, United Arabالعنوان : ص.ب 51027 ، دبي ، دولة اإلمارات العربية املتحدة 

Emirates 
فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 

 2989761
Address for Services:   
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( 307 )

 Trade Mark No.: 19646العالمة التجارية رقم : 19646 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 

من اجل : عربات؛ سيارات على شكل دراجات؛ سيارات؛ 
لعجالت  اطارات  املركبات؛  صدمات  ممتصات  مركبات؛ 
ممتصات  األرضية؛  للمركبات  محركات  السيارات؛ 

صدمات السيارات؛ دراجات نارية؛ دراجات هوائية. 

In Respect of: Waggons; Cycle cars; 
Automobiles; Motor cars; Vehicle shock 
absorbers; Tires for vehicle wheels; Motors 
for land vehicles; Shock absorbers for 
automobiles; Motorcycles; Bicycles. 

كو.  تكنولوجي  إنوفيشن  يوان  تشونغكينغ   : بأسم 
ليمتد 

In the name of: Chongqing Yuan Innovation 
Technology Co., Ltd. 

 ، ديستريكت  شابييغبا   ، فيغهيوانغ   : العنوان 
تشونغكينغ، الصني 

Address: Fenghuang, Shapingba District, 
Chongqing, China (People’s Republic of) 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 308 )

 Trade Mark No.: 19647العالمة التجارية رقم : 19647 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 

إنشاءات؛  مصانع؛  بناء  البناء؛  معلومات   : اجل  من 
موتورات  صيانة  التنجيد؛  التعدين؛  استخالص 
محطات  السيارات؛  غسيل  وتصليحها؛  السيارات 
جتديد  وصيانتها]؛  بالوقود  للسيارات[التزود  خدمة 

اإلطارات؛ تركيب اآلالت وصيانتها وتصليحها. 

In Respect of: Construction information; 
Factory construction; Construction; Mining 
extraction; Upholstering; Motor vehicle 
maintenance and repair; Vehicle wash; Vehicle 
service stations [refuelling and maintenance]; 
Retreading of tires; Machinery installation, 
maintenance and repair. 

كو.  تكنولوجي  إنوفيشن  يوان  تشونغكينغ   : بأسم 
ليمتد 

In the name of: Chongqing Yuan Innovation 
Technology Co., Ltd. 
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 ، ديستريكت  شابييغبا   ، فيغهيوانغ   : العنوان 
تشونغكينغ، الصني 

Address: Fenghuang, Shapingba District, 
Chongqing, China (People’s Republic of) 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 309 )

 Trade Mark No.: 19648العالمة التجارية رقم : 19648 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 
من اجل : عربات؛ سيارات على شكل دراجات؛ سيارات؛ 
لعجالت  اطارات  املركبات؛  صدمات  ممتصات  مركبات؛ 
ممتصات  األرضية؛  للمركبات  محركات  السيارات؛ 

صدمات السيارات؛ دراجات نارية؛ دراجات هوائية. 

In Respect of: Waggons; Cycle cars; 
Automobiles; Motor cars; Vehicle shock 
absorbers; Tires for vehicle wheels; 
Motors for land vehicles; Shock absorbers 
for automobiles; Motorcycles; Bicycles 

 ,.In the name of: DFSK MOTOR COبأسم : دفسك موتور كو.، ليمتد 
LTD. 

 ، هوبي   ، شيوان   ، رقم:1  روود  رينغ  إيست   : العنوان 
الصني 

Address: EAST RING ROAD NO.1, 
SHIYAN, HUBEI, CHINA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 310 )

 Trade Mark No.: 19649العالمة التجارية رقم : 19649 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 

إنشاءات؛  مصانع؛  بناء  البناء؛  معلومات   : اجل  من 
موتورات  صيانة  التنجيد؛  التعدين؛  استخالص 
محطات  السيارات؛  غسيل  وتصليحها؛  السيارات 
جتديد  وصيانتها]؛  بالوقود  للسيارات[التزود  خدمة 

اإلطارات؛ تركيب اآلالت وصيانتها وتصليحها. 

In Respect of: Construction information; 
Factory construction; Construction; Mining 
extraction; Upholstering; Motor vehicle 
maintenance and repair; Vehicle wash; Vehicle 
service stations [refuelling and maintenance]; 
Retreading of tires; Machinery installation, 
maintenance and repair. 
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 .In the name of: DFSK MOTOR CO., LTDبأسم : دفسك موتور كو.، ليمتد 

 ، هوبي   ، شيوان   ، رقم:1  روود  رينغ  إيست   : العنوان 
الصني 

Address: EAST RING ROAD NO.1, 
SHIYAN, HUBEI, CHINA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 311 )

 Trade Mark No.: 19650العالمة التجارية رقم : 19650 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 
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يدويا)،  (محمولة  الكهربائية  املثاقب  الكهربائية،  اللحام  آالت   : اجل  من 
األدوات العاملة بالكهرباء احملمولة يدويا، القوالب وقوالب القص للتشكيل 
املعدني، آالت وأدوات املشغوالت املعدنية، آالت وأجهزة البناء، املصاعد، األدراج 
الكهربائية املتحركة، أماكن املشي املتحركة (على شكل أدراج متحركة)، 
اللتقاط  املستخدمة  واألجهزة  اآلالت  والتنزيل،  التحميل  وأجهزة  آالت 
وتخزين ثاني أكسيد الكربون املنبعث من املنشآت الكهربائية، آالت وأجهزة 
التقاط وتخزين املصادر الثمينة في املياه العادمة، آالت الترشيح (ملعاجلة 
الكيماويات)، آالت وأجهزة املعاجلة الكيماوية، آالت وأجهزة قطع األشجار 
الرقيق،  واخلشب  اخلشبية  القشور  صناعة  أو  اخلشبية  املشغوالت  أو 
التوربينات الهيدروليكية وقطعها  أنظمة وآالت صناعة أشباه املوصالت، 
من  وغيرها  ومستلزماتها  وقطعها  الهوائية  التوربينات  ومستلزماتها، 
البرية)،  املركبات  (لغير  الدفع  محركات  البرية)،  املركبات  (لغير  التوربينات 
الضاغطات  البرية)،  املركبات  (لغير  الداخلي  االحتراق  ومحركات  احملركات 
الداخلية  املضخات  املنزلية،  لالستخدامات  الكهربائية  املضخات  (آالت)، 
وغيرها من املضخات، اآلالت واملعّدات الهيدروليكية والهوائية، آالت اخلتم 
غسيل  آالت  املنزلية،  لالستخدامات  األطباق  غسيل  آالت  األوتوماتيكية، 
الكهربائية،  بالشمع  الصقل  آالت  الصناعية،  لالستخدامات  األطباق 
الصناعية،  لالستخدامات  الغساالت  املنزلية،  لالستخدامات  الغساالت 
اجلاف،  التنظيف  آالت  الكهربائية،  األغذية  خالطات  الكهربائية،  املكانس 
مكابس املالبس للتنظيف لالستخدامات الصناعية، اجملففات الكهربائية 
للمالبس، فتاحات العلب الكهربائية، آالت استخالص العصير الكهربائية، 
مطاحن القهوة الكهربائية، خالطات القهوة الكهربائية، مطاحن القهوة 
األوتوماتيكية وخالطات القهوة، آالت شحذ السكاكني، صاقالت األرضيات 
الكهربائية  األرضيات  صاقالت  املنزلية،  لالستخدامات  الكهربائية 
لالستخدامات  الكهربائية  الطعام  معّدات  الصناعية،  لالستخدامات 
أنظمة  الصناعية،  لالستخدامات  الكهربائية  الطعام  معّدات  املنزلية، 
(لغير  اآلالت  عناصر  الكريات،  محامل  امليكانيكية،  االصطفاف  أماكن 
آالت  النفايات،  ضغط  وأجهزة  آالت  العشب،  جزازات  البرية)،  املركبات 
احملركات  الداخلي،  االحتراق  ومحركات  احملركات  مشغالت  النفايات،  سحق 
الكهربائية (لغير املركبات البرية)، قطع احملركات الكهربائية، قطع احملركات 
املتناوب  بالتيار  العاملة  الشمسية  املولدات  الداخلي،  االحتراق  ومحركات 
(تيارات بديلة) وغيرها من املولدات العاملة بالتيار املتناوب (تيارات بديلة)، 
العاملة  املولدات  من  وغيرها  املباشر  بالتيار  العاملة  الشمسية  املولدات 

بالتيار املباشر. 

In Respect of: Electric welding machines; electric drills 
[hand-held]; powerdriven hand-held tools; moulds and 
dies for metal-forming; metalworking machines and 
tools; construction machines and apparatus; elevators; 
escalators; moving walkways (in the nature of escalators); 
loading-unloading machines and apparatus; machines 
and apparatus for capturing and storing carbon dioxide 
emitted from power plants; machines and apparatus for 
capturing and storing valuable resource in wastewater; 
filtering machines [for chemical processing]; chemical 
processing machines and apparatus; lumbering, 
woodworking, or veneer and plywood making machines 
and apparatus; semiconductor manufacturing machines 
and systems; hydraulic turbines and their parts and 
fittings; wind turbines and their parts and fittings; 
other turbines [not for land vehicles]; drive motors [not 
for land vehicles]; motors and engines [not for land 
vehicles]; compressors (machines); electric pumps for 
domestic use; internal pumps; otherpumps; pneumatic 
or hydraulic machines and instruments; automatic 
stamping machines; dish washing machines for 
household purpose; dish washing machines for industrial 
purpose; electric wax-polishing machines; washing 
machines for household purpose; washing machines 
for industrial purpose; vacuum cleaners; electric food 
blenders; drycleaning machines; laundry presses for 
industrial purpose; electric driers for clothing; electric 
can openers; electric juice extracting machines; electric 
coffee mills; electric coffee blenders; automated coffee 
mills and coffee blenders; knife sharpener machines; 
electric polishers for floorings for household purpose; 
electric polishers for floorings for industrial purpose; 
electric food processors for household purpose; electric 
food processors for industrial purpose; mechanical 
parking systems; ball bearing; machine elements [not 
for land vehicles]; lawnmowers; waste compacting 
machines and apparatus; waste crushing machines; 
starters for motors and engines; electric motors [not for 
land vehicles]; parts of electric motors; parts of motors 
and engines; solar AC generators (alternators); other AC 
generators (alternators); solar DC generators; other DC 
generators. 

بأسم : كابوشيكي كايشا توشيبا (توشيبا كوربوريشن) 
In the name of: Kabushiki Kaisha Toshiba (Toshiba 
Corporation) 

العنوان : 1-1 تشيباورا -1تشومة ميناتو-كو ، طوكيو ، اليابان. 
Address: 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku, Tokyo , 
Japan 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص,ب4472 البيرة -هاتف 2989760 فاكس 2989761 
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 Trade Mark No.: 19651العالمة التجارية رقم : 19651 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 



2012/4/1195مجلة امللكية الصناعية

البالزما)؛  أو  الغاز  األقواس،  (بواسطة  املعادن  قطع  آالت  الكهربائية؛  القوسية  اللحام  آالت   : اجل  من 
التحليل  أجهزة  أوزون؛  إلى  األكسجني  حتويل  أجهزة  الكهربائية؛  اللحام  أجهزة  بالليزر؛  اللحام  آالت 
مسجالت  (للمركبات)؛  باحملركات  االلكترونية  التحكم  أجهزة  الكهربائي)؛  التحليل  (خاليا  الكهربائي 
النقد؛ آالت عد النقود أو تصنيفها؛ آالت الصراف اآللي (أيه تي ام)؛ آالت التصويت؛ آالت إصدار الفواتير؛ 
أجهزة  احلريق؛  إنذار  أجهزة  البنزين؛  محطات  معدات  البطاريات؛  شحن  محطات  معدات  البيع؛  آالت 
اخملتبرات؛  ومعدات  النووي دي ان أيه؛ أجهزة فحص دي ان أيه؛ أجهزة  إنذار تسرب الغاز؛ رقائق احلمض 
مرايا التركيز؛ أدوات أضواء الوميض لغايات التصوير؛ مصابيح الوميض لغايات التصوير؛ آالت التصوير؛ 
واألدوات  األجهزة  املكبرة؛  العدسات  السينمائي؛  التصوير  وأجهزة  آالت  األخرى؛  التصوير  وأجهزة  آالت 
البصرية؛ معدات قياس املسافات عن بعد؛ أجهزة قياس جودة املياه؛ احمللالت الكيماوية احليوية؛ موازين 
قياس الوزن االلكترونية؛ معدات الفحص ألشباه املوصالت؛ أجهزة قياس السماكة باألشعة السينية 
أو بأشعة غاما؛ مقاييس مستوى أشعة غاما؛ مقاييس التدفق الكهرومغناطيسية؛ املقاييس الذكية؛ 
املقاييس الكهربائية؛ آالت وأجهزة الفحص والقياس؛ شواحن البطاريات الكهربائية؛ املآخذ؛ املقابس؛ 
القوابس؛ احملوالت؛ محوالت التيار العاكسة؛ منظمات احلث الفولتية؛ املكثفات (مكثفات الكهرباء)؛ 
احملوالت؛  الكهربائية؛  املرحالت  الصواعق؛  مانعة  املقابس؛  لوحات  الكهرباء؛  مفاتيح  الدارات؛  قواطع 
املفاتيح؛  علب  التسريب؛  قواطع  الساكنة؛  الطاقة  مكثفات  املقاومات؛  املصاهر؛  املعدالت؛  املوصالت؛ 
كابحات التيار؛ قواطع الدارات الفراغية؛ آالت وأجهزة التوزيع والتحكم بالطاقة األخرى؛ احملوالت الدوارة؛ 
الضوئية  الفولتية  الطاقة  مولدات  الطاقة؛  معدالت  الضوئية؛  الفولتية  اللوحات  األطوار؛  معدالت 
الطاقة  خاليا  للشحن؛  القابلة  اخلاليا  الضوئية؛  الفولتية  اخلاليا  اجملمعات؛  اجلافة؛  اخلاليا  وقطعها؛ 
الشمسية؛ خاليا الوقود؛ بطاريات الليثيوم أيون؛ البطاريات واخلاليا األخرى؛ مقاييس الواط لكل ساعة؛ 
املغناطيسية  أو  الكهربائية  والفاحصات  املقاييس  الذبذبات؛  راسمات  الكهربائي؛  التسرب  كاشفات 
الكهربائية؛  الشعر  مجعدات  الكهربائية؛  املبّسطة  املكاوي  الكهربائية؛  والكوابل  األسالك  األخرى؛ 
معدات  النقالة؛  للهواتف  البطاريات  شواحن  النقالة؛  الهواتف  الهاتف؛  أجهزة  الكهربائية؛  األجراس 
هواتف الفيديو؛ املبدالت الهاتفية؛ هواتف االتصال الداخلي البيني؛ املرسالت واملستقبالت؛ محوالت 
التيار املتغير؛ املستقبالت التلفزيونية (أجهزة تلفاز)؛ املرسالت التلفزيونية؛ آالت التصوير التلفزيونية؛ 
املعدات  املغلقة؛  الدارات  ذات  التلفزيونية  الشاشات  املغلقة؛  الدارات  ذات  التلفزيونية  التصوير  آالت 
للسيارات؛  املذياع  أجهزة  بساعات؛  املزودة  املذياع  مستقبالت  املغلقة؛  الدارات  ذات  التلفزيونية 
آالت  الالسلكي؛  االتصال  وأجهزة  آالت  البث؛  وأجهزة  آالت  الالسلكية؛  املرسالت  املذياع؛  مستقبالت 
مسجالت  األشرطة؛  مسجالت  ولوازمها؛  وقطعها  الفاكس  آالت  الالسلكية؛  التطبيقات  وأجهزة 
أشرطة الكاسيت الالسلكية؛ املوالفات؛ مشغالت التسجيل؛ آالت وأجهزة تسجيل األصوات؛ مشغالت 
مبسجالت  املزودة  املضغوطة  األقراص  مشغالت  املضغوطة؛  األقراص  مشغالت  الرقمية؛  األصوات 
الفيديو  أقراص  مسجالت  الرقمية؛  الفيديو  أقراص  مشغالت  الصوت؛  مكبرات  السلكية؛  أشرطة 
مشغالت  الفيديو؛  أشرطة  مسجالت  الفيديو؛  كاميرات  الرقمية؛  الفيديو  أقراص  سواقات  الرقمية؛ 
للمراقبة؛  التصوير  آالت  الرقمية؛  الصور  إطارات  الرقمية؛  الفيديو  أقراص  مسجالت  الفيديو؛  أقراص 
آالت التصوير الرقمية؛ آالت تصوير الفيديو الرقمية؛ األشرطة املمغنطة ملسجالت األشرطة؛ األشرطة 
أجهزة  تشغيل  إبر  الفيديو؛  أقراص  ملشغالت  الفيديو  أقراص  الفيديو؛  أشرطة  ملسجالت  املمغنطة 
الصوتية؛  للمعدات  الضجيج  تخفيض  ووحدات  أجهزة  الفونوغراف؛  أشرطة  (الفونوغراف)؛  احلاكي 
أنظمة  الهوائيات؛  املوازنات؛  الرأس؛  سماعات  صوت)؛  (مكبرات  املذياع  أجهزة  الصوت؛  مضخمات 
االتصاالت  وأجهزة  آالت  ولوازم  قطع  الكهربائية؛  االتصاالت  وأجهزة  آالت  العامة؛  العناوين  ومعدات 
متعددة  الطرفية  األجهزة  الصور؛  مسح  أجهزة  السكونية؛  الكهربائية  التصوير  آالت  الكهربائية، 
الوظائف املزّودة بوظيفة آالت التصوير والطابعات وماسحات الصور والفاكس؛ احلواسيب الشخصية؛ 
احلواسيب؛  مع  لالستخدام  الطابعات  العاملية)؛  التسلسلية  (الناقالت  بي  اس  يو  ذاكرات  احلواسيب؛ 
األجهزة ذات أنظمة أشرطة وأقراص ممغنطة لالستخدام مع احلواسيب؛ قارئات البطاقات لالستخدام 
مع احلواسيب؛ شاشات للحواسيب؛ شاشات العرض للحواسيب؛ لوحات املفاتيح للحواسيب؛ فأرات 
احلواسيب؛ معاجلات الكلمات؛ قارئات و/أو كاتبات بطاقات ذاكرة الدارات املتكاملة؛ الهواتف الذكية؛ 
البريد  واستقبال  وإرسال  االنترنت،  بشبكة  االتصال  بوظيفة  املزّودة  الشخصية  الرقمية  املساعدات 
التصوير  آالت  طابعات  الشخصية؛  الرقمية  املساعدات  واملعلومات؛  والبيانات  والفيديو  االلكتروني 
الرقمية؛ سواقات األقراص الصلبة؛ قطع وإكسسوارات آالت وطابعات التصوير الكهربائية السكونية؛ 
أجهزة احلاسوب الرئيسية؛ آالت وأجهزة أنظمة نقاط البيع وقطعها وإكسسواراتها؛ قارئات الترميز؛ 
طابعات الترميز؛ قارئات و/أو كاتبات تعريف ترداد املذياع (ار اف أي دي)؛ احملطات احلاسوبية لتقدمي خدمات 
العامة للمستخدمني؛ الالفتات الرقمية؛ وحدات فحص األشعة السينية غير املدمرة؛ وحدات فحص 
أنابيب  احلجم؛  كبيرة  االلكترونية  و/أو  الكهربائية  العرض  أجهزة  املدمرة؛  غير  الصوتية  فوق  املوجات 
أنابيب  اإلشعاع؛  كاشفات  اإللكترون؛  أنابيب  السينية،  األشعة  صور  مكثفات  السينية؛  األشعة 
اإللكترون األخرى؛ أشباه املوصالت؛ الدارات املتكاملة؛ لوحات الدارات املطبوعة؛ سواقات احلالة الصلبة 
على  املسجلة  احلاسوب  برامج  االلكترونية؛  الدارات  املتكاملة؛  الدارات  ذاكرة  بطاقات  دي)؛  اس  (اس 
أشرطة؛ برامج احلاسوب املسجلة على أقراص؛ برامج احلاسوب للتشخيص الطبي وأجهزة املعاجلة؛ 
احلاسوب  وبرامج  احلاسوب  قطع  املستشفيات؛  في  املعلومات  إلدارة  احلاسوب  وبرامج  احلاسوب  قطع 
احلاسوب؛  برامج  اي)؛  اس  سي  ايه  الصور(بي  وأرشفة  إيصال  (نظام  االلكترونية  الطبية  الصور  إلدارة 
برمجيات احلاسوب؛ شاشات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (ال أي دي)؛ شاشات العرض البلورية 
االلكترونية  واألجهزة  اآلالت  السائلة)؛  البلورية  العرض  (شاشات  الضوئي  العرض  أجهزة  السائلة؛ 
والنظارات  الطبية  (النظارات  النظارات  األخرى؛  والصواريخ  لالتصاالت  االصطناعية  األقمار  وقطعها؛ 
االلكترونية  الدارات  األلعاب؛  لّلعب  باليد  احملمولة  الوحدات  االستهالكية؛  الفيديو  ألعاب  الواقية)؛ 
والبرامج املسجلة على أقراص مضغوطة لأللعاب احملمولة باليد املزودة بشاشات عرض بلورية سائلة؛ 
املوسيقية  لألدوات  مضغوطة  أقراص  على  املسجلة  األوتوماتيكية  األداء  وبرامج  االلكترونية  الدارات 

االلكترونية؛ أقراص الفيديو وأشرطة الفيديو املسجلة؛ املنشورات اإللكترونية. 

In Respect of: Electric arc welding apparatus; metal cutting machines (by arc, 
gas or plasma); laser welding machines; electric welding apparatus; ozonisers 
(ozonators); electrolysers (electrolytic cells); electronic engine control 
apparatus [for automobile]; cash registers; coin counting or sorting machines; 
automated teller machines [ATM]; voting machines; billing machines; vending 
machines; battery charging station equipment; gasoline station equipment; fire 
alarms; gas alarms; DNA chips; DNA testing apparatus; laboratory apparatus 
and instruments; focusing mirror; flash guns for photographic purposes; flash 
lamps for photographic purposes; cameras; other photographic machines and 
apparatus; cinematographic machines and apparatus; magnifying glasses; optical 
apparatus and instruments; telemetering equipment; water quality measuring 
apparatus; biochemical analyzers; electronic weighing scales; testing equipment 
for semiconductors; X-ray or gamma-ray thickness gauges; converters; 
connectors; rectifiers; fuses; resistors; static power capacitors; leakage breakers; 
switch boxes; ballasts; vacuum circuit breakers; power distribution or control 
machines and apparatus; rotary converters; phase modifiers; photovoltaic 
panels; power conditioners; photovoltaic power generators and their parts; 
dry cells; accumulators; photovoltaic cells; re-chargeable cells; solar cells; 
fuel cells; lithium-ion batteries; other batteries and cells; watt hour meters; 
electric leakage detectors; oscilloscopes; other electric or magnetic meters and 
testers; electric wires and cables; electric flat irons; electric hair-curlers; electric 
buzzers; telephone sets; mobile phones; battery chargers for mobile phones; 
video-phone equipment; telephone exchangers; inter-phones; transceivers; 
AC adaptors; television receivers (TV sets); television transmitters; television 
cameras; closed circuit television cameras; closed circuit television monitors; 
closed circuits television equipment; radio receivers with clocks; car radios; 
radio receivers; radio transmitters; broadcasting machines and apparatus; 
radio communication machines and apparatus; radio application machines and 
apparatus; facsimile machines and their parts and accessories; tape recorders; 
radio cassette tape recorders; tuners; record players; sound recording machines 
and apparatus; digital audio players; CD players; CD players combined with 
radio tape recorders; loudspeakers; DVD players; DVD recorders; DVD drives; 
video cameras; video tape recorders; video disc players; digital video disc 
recorders; digital photo frames; surveillance cameras; digital cameras; digital 
video cameras; magnetic tapes for tape recorders; magnetic tapes for video 
tape recorders; video discs for video disc players; needles for phonographs; 
phonocartridges; noise reduction devices and units for audio equipment; audio 
amplifiers; microphones; headphones; equalizers; antennas; public-address 
systems and instruments; electric communication machines and apparatus; parts 
and accessories for electric communication machines and apparatus; electrostatic 
copying machines; image scanners; multi-function peripherals having function 
of copying machines, printers, image scanners and facsimile machines; personal 
computers; computers; USB (universal serial bus) memories; printers for use 
with computers; apparatus having magnetic tape and disc systems for use with 
computers; card readers for use with computers; displays for computers; display 
monitors for computers; keyboards for computers; mice for computers; word 
processors; integrated circuit memory card readers and/or writers; smart phones; 
personal digital assistance having function of internet connection, the sending 
and receiving of e-mail, and video and data information; personal digital 
assistants; printers for digital cameras; hard disc drives; parts and accessories 
for electrostatic copying machines and printers; computer servers; machines 
and apparatus for POS (Point of Sale) systems and their parts and accessories; 
barcode readers; barcode printers; RFID (radio frequency identification) readers 
and/or writers; kiosk terminal; digital signage; X-ray nondestructive testing 
units; ultrasound non-destructive testing units; electric and/or electronic large 
size display apparatus; X-ray tubes; X-ray image intensifiers; electron tubes; 
radiation detectors; other electron tubes; semiconductors; integrated circuits; 
printed circuit boards; SSD (solid state drive);integrated circuit memory cards; 
electronic circuits; computer programs recorded on tapes; computer programs 
recorded on discs; computer programs for medical diagnostic and therapy 
apparatus; computer hardware and computer programs for managing information 
in hospital; computer hardware and computer programs for managing electronic 
medical image (Picture Archiving and Communication System [PACS]); 
computer programs; computer software; LED (light emitting diode) displays; 
liquid crystal displays; LCD (liquid crystal display) projectors; electronic 
machines, apparatus and their parts; communication satellites, other rockets; 
spectacles (eyeglasses and goggles); consumer video games; hand-held units 
for playing games; electronic circuits and CD-ROMs recorded programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded automatic performance programs for electronic musical instruments; 
recorded video discs and video tapes; electronic publications. 

 In the name of: Kabushiki Kaisha Toshiba (Toshiba Corporation)بأسم : كابوشيكي كايشا توشيبا (توشيبا كوربوريشن) 

 Address: 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku, Tokyo , Japanالعنوان : 1-1 تشيباورا -1تشومة ميناتو-كو ، طوكيو ، اليابان. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص,ب4472 البيرة -هاتف 2989760 فاكس 2989761 
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 Trade Mark No.: 19652العالمة التجارية رقم : 19652 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 

لالستخدامات  اجلمالية  التدليك  أجهزة   : اجل  من 
لالستخدامات  البيوكيميائية  احمللالت  الصناعية، 
الطبية، أنظمة التصوير اإلشعاعي املقطعي احملوسب 
باألشّعة السينية لالستخدامات الطبية، األنظمة فوق 
الصوتية التشخيصية لالستخدامات الطبية، أنظمة 
التشخيصية  السينية  باألشّعة  اإلشعاعي  التصوير 
بالرنني  التصوير  أنظمة  الطبية،  لالستخدامات 
املغناطيسي (ام آر آي)، أنظمة األدوية النووية، املناظير 
الطبية،  لالستخدامات  الداخلية  املناظير  الداخلية، 
الطبية،  لالستخدامات  التشخيصية  التصوير  أجهزة 
األجهزة واآلالت العالجية فوق الصوتية، معّدات وأجهزة 
العالج اإلشعاعية وغيرها من األجهزة واآلالت الطبية، 

أجهزة التدليك الكهربائية لالستخدامات املنزلية. 

In Respect of: Aesthetic massage apparatus 
for industrial purposes; biochemical analyzer 
for medical purpose; X-ray CT systems for 
medical purpose; diagnostic ultrasound 
systems for medical purpose; diagnostic X-
ray systems for medical purpose; magnetic 
resonance imaging systems (MRI); nuclear 
medicine systems; endoscopes; endoscopes 
for medical purposes; diagnostic imaging 
apparatus for medical purpose; ultrasonic 
therapy machines and apparatus; radiation 
therapy apparatus and instruments; other 
medical machines and apparatus; electric 
massage apparatus for household purpose. 

(توشيبا  توشيبا  كايشا  كابوشيكي   : بأسم 
كوربوريشن) 

In the name of: Kabushiki Kaisha Toshiba 
(Toshiba Corporation) 

العنوان : 1-1 تشيباورا -1تشومة ميناتو-كو ، طوكيو 
، اليابان. 

Address: 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku, 
Tokyo , Japan 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 314 )

 Trade Mark No.: 19653العالمة التجارية رقم : 19653 

 In Class: 11في الصنف : 11 
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 Date: 11/09/2011التاريخ : 11/09/2011 

األفران  ذرية)،  (مفاعالت  النووية  املفاعالت  الصناعية،  األفران   : اجل  من 
الشمسية، املراجل الصناعية، أجهزة تكييف الهواء لالستخدامات الصناعية، 
آالت  التبريد،  آالت  اجملمدة،  أو  املبردة  العرض  خزائن  اجملمدات،  احلرارية،  املضخات 
لالستخدامات  املالبس  جتفيف  آالت  التجميد،  وآالت  أجهزة  الثلج،  صناعة 
الصناعية، معّدات الطبخ لالستخدامات الصناعية، اآلالت الصناعية لتجفيف 
معاجلة  خزانات  الصناعية،  لالستخدامات  األطباق  تطهير  أجهزة  األطباق، 
لالستخدامات  العادمة  املياه  خزانات  الصناعية،  لالستخدامات  العادمة  املياه 
املصابيح  مقابس  املياه،  تنقية  أجهزة  الشمسية،  املياه  مسخنات  الصناعية، 
(عدا  احلمراء  حتت  باألشّعة  العاملة  املصابيح  املصابيح،  عاكسات  الكهربائية، 
عن اخملصصة لالستخدامات الطبية)، املصابيح املتوهجة، مصابيح الهالوجني، 
مصابيح النيون، املصابيح اإلشعاعية املغلقة، املصابيح اإلشعاعية، مصابيح 
اليود،  مصابيح  الزينون،  مصابيح  الضوئي،  التسليط  مصابيح  الفلوريسنت، 
للضوء،  الباعثة  الثنائية  الصمامات  ذات  املصابيح  املعدنية،  الهاليد  مصابيح 
الشعيرات،  مصابيح  السيارات،  مصابيح  اجليب،  مصابيح  املصّغرة،  املصابيح 
من  وغيرها  املتوهجة  املصابيح  لوازم  املتوهجة،  املصابيح  اإلضاءة،  مشاعل 
الكهربائية  اإلشعاعية  املسخنات  اإلضاءة،  وأجهزة  الكهربائية  املصابيح 
لالستخدامات املنزلية، أجهزة تدفئة األرجل اليابانية الكهربائية لالستخدامات 
املنزلية، مقالي التسخني اليابانية الكهربائية، السخانات الكهربائية العاملة 
الكهربائية،  الشعر  مجففات  املنزلية،  لالستخدامات  الساخن  بالهواء 
أجهزة  الكهربائية،  املراوح  املنزلية،  لالستخدامات  الغرف  هواء  تكييف  أجهزة 
الترطيب  أجهزة  الكهربائية،  التهوية  مراوح  الكهربائية،  الغرف  هواء  تنقية 
الكهربائية،  البطانيات  الرطوبة،  لتخفيف  الكهربائية  األجهزة  الكهربائية، 
سخانات املياه لالستخدامات املنزلية، سخانات املياه املزّودة بإمكانية التخزين 
أفران  املنزلية،  لالستخدامات  الكهربائية  الطبخ  أفران  املنزلية،  لالستخدامات 
الكهربائية  الثالجات  الغمر،  سخانات  الكهربائية،  احملمصات  املصّغرة،  املوجات 
طباخات  املنزلية،  لالستخدامات  الكهربائية  اجملمدات  املنزلية،  لالستخدامات 
البخارية  الطباخات  للطبخ،  الساخنة  الكهربائية  األطباق  األوتوماتيكية،  األرز 
األوتوماتيكية، آالت اخلبز الكهربائية لالستخدامات املنزلية، القدور الكهربائية، 
الكهربائية  البيض  طباخات  الكهربائية،  القهوة  مصافي  الكهربائية،  املقالي 
املنزلية،  لالستخدامات  الكهربائية  الفوشار  طباخات  املنزلية،  لالستخدامات 
كعكة  محضرات  املنزلية،  لالستخدامات  الكهربائية  الهامبرغر  طباخات 
الكهربائية  البوظة  محضرات  املنزلية،  لالستخدامات  الكهربائية  الوافل 
لالستخدامات  الكهربائية  األرز  كعكة  إعداد  آالت  املنزلية،  لالستخدامات 
املنزلية، آالت صناعة اللنب الكهربائية، آالت الشواء الكهربائية لالستخدامات 
لالستخدامات  الكهربائية  املياه  مبردات  الكهربائية،  الضغط  طناجر  املنزلية، 
التأّين  أجهزة  املنزلية،  لالستخدامات  الكهربائية  املالبس  مجففات  املنزلية، 
وغيرها  الكهربائية  األقدام  مدفئات  املنزلية،  لالستخدامات  الهواء  ملعاجلة 
األفران  الغازية،  الوالعات  املنزلية،  لالستخدامات  احلرارية  العالجية  األدوات  من 
غير  الطبخ  مسخنات  من  وغيرها  الطاوالت  على  املوضوعة  األفران  الغازية، 
مياه  مصفيات  املطابخ،  مغاسل  املطابخ،  في  التحضير  أسطح  الكهربائية، 

احلنفيات املنزلية، املراحيض ذات رشاشات املياه لالغتسال. 

In Respect of: Industrial furnaces; nuclear reactors (atomic 
piles); solar furnaces; industrial boilers; air conditioning 
apparatus for industrial purposes; heat pumps; freezers; 
refrigerating or freezing showcases; refrigerating machines; 
ice machines; freezing machines and apparatus; clothes 
drying machines for industrial purposes; cooking equipment 
for industrial purposes; industrial dish drying machines; 
dish disinfectant apparatus for industrial purposes; waste 
water treatment tanks for industrial purposes; septic tanks 
for industrial purposes; solar water heaters; water purifying 
apparatus; electric bulb sockets; lamp reflectors; infrared 
lamps (other than for medical use); incandescent lamps; 
halogen lamps; neon lamps; sealed beam lamps; beam lamps; 
fluorescent lamps; projector lamps; xenon lamps; iodine 
lamps; metal halide lamps; LED lamps; miniature lamps; 
pocket lights; car lights; filaments; torches for lighting; 
glow lamps; fittings for incandescent lamps; other electric 
lamps and other lighting apparatus; electric radiant heaters 
for household purposes; Japanese electric leg-warming 
apparatus for household purposes; Japanese electric warming 
pans; electric hot air heaters for household purposes; electric 
hair dryers; room air conditioners for household purposes; 
electric fans; electric room air purifiers; electric ventilating 
fans; electric humidifiers; electric dehumidifiers; electric 
blankets; water heaters for household purposes; storage type 
water heaters for household purposes; electric cooking ovens 
for household purposes; microwave ovens; electric toasters, 
immersion heaters; electric refrigerators for household 
purposes, electric freezers for household purposes; automatic 
rice cookers; electric hot plates for cooking; automatic steam 
cookers; electric baking machines for household purposes; 
electric pots; electric pans; electric coffee percolators; electric 
egg cookers for household purposes; electric popcorn cookers 
for household purposes, electric hamburger cookers for 
household purposes, electric waffle cookers for household 
purposes; electric ice cream makers for household purposes; 
electric rice-cake making machines for household purposes; 
electric yogurt makers for household purposes; electric 
grilling apparatus for household purposes; electric pressure 
cookers; electric water coolers for household purposes; 
electric driers for clothing for household purposes; ionizers for 
treatment of air for household purposes electric foot warmers; 
other household electrothermic appliances; gas lighters; gas 
ovens; gas tables; other non-electric cooking heaters; kitchen 
worktops; kitchen sinks; household tap-water filters; toilet 
stool units with a washing water squirter. 

 In the name of: Kabushiki Kaisha Toshiba (Toshibaبأسم : كابوشيكي كايشا توشيبا (توشيبا كوربوريشن) 
Corporation) 

 Address: 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku, Tokyo , Japanالعنوان : 1-1 تشيباورا -1تشومة ميناتو-كو ، طوكيو ، اليابان. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص,ب4472 البيرة -هاتف 2989760 فاكس 2989761 
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( 315 )

 Trade Mark No.: 19654العالمة التجارية رقم : 19654 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 

من اجل : الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب 
- اخلبز والبسكويت والكعك واملعجنات واحللويات 

In Respect of: flour and preparations 
made from cereals , bread , pastry , and 
confectionery sweet 

 In the name of: castelloبأسم : مخابز كاستليو 

 Address: ramallah-birzait-corner of theالعنوان : رام اهللا - بيرزيت - مفرق اجلامعة 
university 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا - عمارة صن رايز 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
Bakery, الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

عن  مبعزل  العام  االستخدام  Pastries,Sweetsذات 
العالمة 

  

( 316 

 Trade Mark No.: 19655العالمة التجارية رقم : 19655 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 

أدوات  احلالقة،  ماكينات  وشفرات  حالقة  ماكينات   : اجل  من 
على  حتتوي  جميعها  ولفائف،  كاستات  توزيع،  أدوات  حالقة، 

شفرات؛ أجزاء وجتهيزات جلميع السلع السالفة الذكر 

In Respect of: Razors and razor blades, 
shaving instruments, dispensers, 
cassettes and cartridges, all containing 
blades; parts and fittings for all the 
aforesaid goods 
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 In the name of: Sharikat Gilletteبأسم : ذا جيليت كومباني 

الواليات  ايه 02127،  إم  بوسطن،  بارك،  جيليت  وان   : العنوان 
املتحدة األمريكية 

Address: One Gillette Park, Boston, MA 
02127, USA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : احملامي ثائر ياسر عمرو، رام اهللا - ص ب 1903 

( 317 )

 Trade Mark No.: 19656العالمة التجارية رقم : 19656 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 

احلالقة،  ماكينات  وشفرات  حالقة  ماكينات   : اجل  من 
جميعها  ولفائف،  كاستات  توزيع،  أدوات  حالقة،  أدوات 
السلع  جلميع  وجتهيزات  أجزاء  شفرات؛  على  حتتوي 

السالفة الذكر 

In Respect of: Razors and razor blades, 
shaving instruments, dispensers, cassettes 
and cartridges, all containing blades; parts 
and fittings for all the aforesaid goods 

 In the name of: Sharikat Gilletteبأسم : ذا جيليت كومباني 

 ،02127 ايه  إم  بوسطن،  بارك،  جيليت  وان   : العنوان 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: One Gillette Park, Boston, MA 
02127, USA 

ص   - اهللا  رام  عمرو،  ياسر  ثائر  احملامي   : التبليغ  عنوان 
ب 1903 

Address for Services:   

( 318 )

 Trade Mark No.: 19657العالمة التجارية رقم : 19657 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 

مركبات  مزلقات،  صناعية،  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (مبا في ذلك وقود 

احملركات) ومواد إضاءة. 

In Respect of: Industrial oils and greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels (including 
petrols for engines) and illuminants 

 In the name of: Wolf Oil Corporation N.Vبأسم : شركة وولف أويل كوربوريشن إن.في 

 2620  – بي   /  52 جيليوتسترات  جورج   : العنوان 
هيميكسيم بلجيكا 

Address: George Gilliotstraat 52 \ B-2620 
Hemiksem Belgium 



2012/4/1200العـــدد الرابع 

ص   - اهللا  رام  عمرو،  ياسر  ثائر  احملامي   : التبليغ  عنوان 
ب 1903 

Address for Services:   

( 319 )

 Trade Mark No.: 19658العالمة التجارية رقم : 19658 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة 
األنشطة التجارية ؛ األعمال املكتبية 

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

واالستثمارات  للتجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية 

In the name of: Sharikat Holy Land Sun 
Liltijarah wa Alistithmarat Al Siyahiyah 

الضفة   , نابلس  سبسطية,  االعمدة,  شارع   : العنوان 
الغربية 

Address: Al-Amida Street, Sabastiah, 
Nablus, The West Bank 

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

Address for Services:   

( 320 )

 Trade Mark No.: 19659العالمة التجارية رقم : 19659 
 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 

وتخزين  (تغليف)  تعبئة  خدمات  ؛  النقل  خدمات   : اجل  من 
البضائع ؛ خدمات تنظيم الرحالت 

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

واالستثمارات  للتجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية 

In the name of: Sharikat Holy Land Sun Liltijarah 
wa Alistithmarat Al Siyahiyah 
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الضفة   , نابلس  سبسطية,  االعمدة,  شارع   : العنوان 
الغربية 

Address: Al-Amida Street, Sabastiah, Nablus, 
The West Bank 

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

Address for Services:   

( 321 )

 Trade Mark No.: 19660العالمة التجارية رقم : 19660 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 
ترتيب   ، والشراب  بالطعام  التزويد  خدمات   : اجل  من 

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

واالستثمارات  للتجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية 

In the name of: Sharikat Holy Land Sun 
Liltijarah wa Alistithmarat Al Siyahiyah 

الضفة   , نابلس  سبسطية,  االعمدة,  شارع   : العنوان 
الغربية 

Address: Al-Amida Street, Sabastiah, Nablus, 
The West Bank 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
 3800 Al-BeerehAddress for Services:   

( 322 )

 Trade Mark No.: 19661العالمة التجارية رقم : 19661 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 
 ;In Respect of: Tobacco; smokers’ articlesمن اجل : التبغ ، أدوات املدخنني ، الكبريت 

matches 
 In the name of: Union Tobacco & Cigaretteبأسم : شركة مصانع االحتاد النتاج التبغ والسجائر 

Industries Co. 
 ,Address: P.O. Box: 851015 Amman 11185العنوان : ص ب: 851015 عمان 11185, االردن 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   
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( 323 )

 Trade Mark No.: 19662العالمة التجارية رقم : 19662 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 
 ;In Respect of: Tobacco; smokers’ articlesمن اجل : التبغ ، أدوات املدخنني ، الكبريت 

matches 
 In the name of: Union Tobacco & Cigaretteبأسم : شركة مصانع االحتاد النتاج التبغ والسجائر 

Industries Co. 
 ,Address: P.O. Box: 851015 Amman 11185العنوان : ص ب: 851015 عمان 11185, االردن 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

( 324 )

 Trade Mark No.: 19663العالمة التجارية رقم : 19663 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 

 ’In Respect of: Tobacco; smokersمن اجل : التبغ ، أدوات املدخنني ، الكبريت 
articles; matches 

 & In the name of: Union Tobaccoبأسم : شركة مصانع االحتاد النتاج التبغ والسجائر 
Cigarette Industries Co. 

 Address: P.O. Box: 851015 Ammanالعنوان : ص ب: 851015 عمان 11185, االردن 
11185, Jordan 

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

Address for Services:   
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( 325 )

 Trade Mark No.: 19664العالمة التجارية رقم : 19664 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 

من اجل : التبغ ، أدوات املدخنني ، الكبريت 
In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : شركة مصانع االحتاد النتاج التبغ والسجائر 
In the name of: Union Tobacco & 
Cigarette Industries Co. 

العنوان : ص ب: 851015 عمان 11185, االردن 
Address: P.O. Box: 851015 Amman 
11185, Jordan 

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

Address for Services:   

( 326 )

 Trade Mark No.: 19665العالمة التجارية رقم : 19665 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 
من اجل : املفتول والفريكة والزعتر والسماق ومهروس 

الزيتون واخمللالت والفلفل 
In Respect of: couscous , crushed wheat 
, thyme mixes , sumac , olive paste , 
pickles , pepper 

 In the name of: newfarm company forبأسم : شركة نيوفارم للتسويق والتصنيع الزراعي 
marketing and agricultural processing 

 - اهللا  رام   - املعصرة  بجانب   - سينيا  عني   : العنوان 
فلسطني 

Address: Ein Senya - beside the olive 
press - ramallah -palestine 

عنوان التبليغ : عني سينيا - بجانب املعصرة - رام اهللا 
- فلسطني 

Address for Services:   Ein Senya - beside 
the olive press - ramallah -palestine 
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( 327 )

 Trade Mark No.: 19666العالمة التجارية رقم : 19666 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/09/2011التاريخ : 12/09/2011 
 In Respect of: Cosmeticsمن اجل : مستحضرات التجميل 

 In the name of: sharkeet al-arrabبأسم : شركة العراب للمستحضرات الطبيعية 
lilmostahdrat aldabaaea 

فندق  مقابل   - رانيا  امللك  شارع   - االردن   : العنوان 
القدس 

Address: jordan - amman -ranya queen st. 

عنوان التبليغ : اخلليل - شارع امللك رانيا - مقابل فندق 
القدس 

Address for Services:   jordan - amman -
ranya queen st. 

( 328 )

 Trade Mark No.: 19667العالمة التجارية رقم : 19667 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/09/2011التاريخ : 13/09/2011 
 .In Respect of: Shower gelمن اجل : جل لالستحمام. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 
اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام عبارة soft & frish ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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 ( 329 )

 Trade Mark No.: 19668العالمة التجارية رقم : 19668 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/09/2011التاريخ : 13/09/2011 

 .In Respect of: Shower gelمن اجل : جل لالستحمام. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام عبارة soft & frish ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 330 )

 Trade Mark No.: 19669العالمة التجارية رقم : 19669 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 13/09/2011التاريخ : 13/09/2011 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services:   
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( 331 )

 Trade Mark No.: 19670العالمة التجارية رقم : 19670 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 13/09/2011التاريخ : 13/09/2011 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

( 332 )

 Trade Mark No.: 19671العالمة التجارية رقم : 19671 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 13/09/2011التاريخ : 13/09/2011 

 In Respect of: servies for providing food andمن اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات 
drink 

 In the name of: ihsan rabah Hassan hreshبأسم : إحسان رباح حسن هريش 

اإلرسال  شارع   – املنارة  دوار   – اهللا  رام   : العنوان 
عمارة امية الطابق األول 

Address: Ramallah – doar almnarah sharea alersal amaret 
omaya floor1 

عمارة  اإلرسال  شارع   – املنارة  دوار   – اهللا  رام   : التبليغ  عنوان 
امية الطابق األول 

Address for Services:   Ramallah – doar almnarah 
sharea alersal amaret omaya floor1 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات  الوصفية  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 333 )

 Trade Mark No.: 19672العالمة التجارية رقم : 19672 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 14/09/2011التاريخ : 14/09/2011 

البدينة  الرياضة  وادوات  اللعب  وادوات  اللعب   : اجل  من 
_ اخرى  فئات  في  الواردة  غير  الرياضية  واالدوات  (اجلمباز) 

زخارف شجرة عيد امليالد 

In Respect of: Games and playthings; 
ghmnastic and sporting articles not included 
in other classes; decorations for Christmas 
trees 

 In the name of: ahmad mohammad yousef debeeبأسم : احمد محمد يوسف دبعي 

تلفون  غرناطة  نابلس_شارع   : العنوان 
 0599753343

Address: nablus_share ghrnata tel 0599753343 

عنوان التبليغ : فريد باكير _ نابلس شارع سفيان عمارة 
الطحان 09_2385446 

Address for Services:   

( 334 )

 Trade Mark No.: 19673العالمة التجارية رقم : 19673 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 15/09/2011التاريخ : 15/09/2011 

من اجل : اللحوم واألسماك وحلوم الدواجن والصيد ، خالصات 
اللحم ، فواكه وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة ، هام 
واللنب  البيض   ، بالسكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات   ( جيلي   )

ومنتجات األلبان ، والزيوت والدهون املعدة لألكل . 

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

الغذائي  لإلمناء  األفق  شركة   : بأسم 
والصناعي املساهمة اخلصوصية 

In the name of: sharekat el ofoq lellenmaa el gethia 
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العنوان : بيت حلم - شارع الكركفه - عمارة أبو 
عيطه - بجانب الغرفه التجاريه 

Address: bethlehem - karkafeh st . abu eita bldg 

يوسف  عمارة  الكركفه -  شارع  حلم -  بيت   : التبليغ  عنوان 
متري 

Address for Services:   

( 335 )

 Trade Mark No.: 19674العالمة التجارية رقم : 19674 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 15/09/2011التاريخ : 15/09/2011 

والتابيوكا  واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  النب   : اجل  من 
والساغو، والنب االصطناعي، الدقيق واملستحضرات املصنوعة 
من احلبوب– اخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة – عيل 
النحل والعسل االسود ،اخلميرة ومسحوق اخلبيز– امللح و اخلردل 

واخلل– البهارات والتوابل ،الثلج . 

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

الغذائي  لإلمناء  األفق  شركة   : بأسم 
والصناعي املساهمة اخلصوصية 

In the name of: sharekat el ofoq lellenmaa el gethia 

العنوان : بيت حلم - شارع الكركفه - عمارة أبو 
عيطه - بجانب الغرفه التجاريه 

Address: bethlehem - karkafeh st . abu eita bldg 

يوسف  عمارة  الكركفه -  شارع  حلم -  بيت   : التبليغ  عنوان 
متري 

Address for Services:   

( 336 )

 Trade Mark No.: 19675العالمة التجارية رقم : 19675 

 In Class: 31في الصنف : 31 
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 Date: 15/09/2011التاريخ : 15/09/2011 

والغابات  البساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات   : اجل  من 
الفواكه   ، احلية  احليوانات   ، اخرى  فئات  فى  الواردة  غير  والغالل 
واخلضروات الطازجة ، البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد 

الغذائية اخلاصة باحليوانات ، الشعير املنبت . 

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

الغذائي  لإلمناء  األفق  شركة   : بأسم 
والصناعي املساهمة اخلصوصية 

In the name of: sharekat el ofoq lellenmaa el gethia 

العنوان : بيت حلم - شارع الكركفه - عمارة أبو 
عيطه - بجانب الغرفه التجاريه 

Address: bethlehem - karkafeh st . abu eita bldg 

يوسف  عمارة  الكركفه -  شارع  حلم -  بيت   : التبليغ  عنوان 
متري 

Address for Services:   

( 337 )

 Trade Mark No.: 19676العالمة التجارية رقم : 19676 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 18/09/2011التاريخ : 18/09/2011 

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من 
مستحضرات   ، املالبس  وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  املواد 
التنظيف والصقل والفرك والكشط ، الصابون ، املواد العطرية 
(الكوزمتيك)  التجميل  ومستحضرات  العطرية  والزيوت 

وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 In the name of: DABUR INDIA LIMITEDبأسم : دابور انديا ليمتد 

 002  – نيودلهي  رود,  علي  اساف   ,8/3  : العنوان 
110, الهند 

Address: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi – 110 002, 
India 

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

Address for Services:   
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( 338 )

 Trade Mark No.: 19677العالمة التجارية رقم : 19677 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 18/09/2011التاريخ : 18/09/2011 

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة 
غسيل  في  تستخدم  التي  املواد  من  وغيرها 
وكي املالبس ، مستحضرات التنظيف والصقل 
العطرية  املواد   ، الصابون   ، والكشط  والفرك 
التجميل  ومستحضرات  العطرية  والزيوت 
ومستحضرات  الشعر  وغسول  (الكوزمتيك) 

تنظيف األسنان 

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

 In the name of: DABUR INDIA LIMITEDبأسم : دابور انديا ليمتد 

العنوان : 8/3, اساف علي رود, نيودلهي 
– 002 110, الهند 

Address: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi – 110 002, 
India 

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

Address for Services:   

( 339 )

 Trade Mark No.: 19678العالمة التجارية رقم : 19678 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 18/09/2011التاريخ : 18/09/2011 

األقمشة  بتبييض  اخلاصة  املستحضرات   : اجل  من 
وغيرها من املواد التي تستخدم في غسيل وكي املالبس 
 ، والكشط  والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ،
الصابون ، املواد العطرية والزيوت العطرية ومستحضرات 
ومستحضرات  الشعر  وغسول  (الكوزمتيك)  التجميل 

تنظيف األسنان 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry 
use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices 
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 In the name of: DABUR INDIA LIMITEDبأسم : دابور انديا ليمتد 

العنوان : 8/3, اساف علي رود, نيودلهي – 002 
110, الهند 

Address: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi – 110 
002, India 

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

Address for Services:   

( 340 )

 Trade Mark No.: 19679العالمة التجارية رقم : 19679 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 18/09/2011التاريخ : 18/09/2011 

الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   : اجل  من 
العطرية– الزيوت الطيارة- مواد التزيني ومحاليل الشعر- 

معاجني األسنان واحلالقة- الشامبو. 

In Respect of: , soaps;perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices 

سي.  او.  اس.  شركة   : بأسم 
للتجميل 

In the name of: S.O.C. Cosmetics Company 

دوار  التجاري,  بدر  مجمع  اخلليل   : العنوان 
املنارة 

Address: Badr Commercial Center, Al-Manara 
Circle, Hebron, 

عنوان التبليغ : اخلليل مجمع بدر التجاري, دوار املنارة 
Address for Services:   Badr Commercial 
Center, Al-Manara Circle, Hebron, 

( 341 )

 Trade Mark No.: 19680العالمة التجارية رقم : 19680 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 18/09/2011التاريخ : 18/09/2011 
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وادوات   ، الصوف  من  املصنوعة  واملناظر  واللعب  االلعاب   : اجل  من 
التزيني، والزخارف التي تعلق على شجرة عيد امليالد 

In Respect of: in addition to toys 
and games and sport materials, (not 
including outfits) and Christmas 
decorations made of wool. 

 In the name of: l`Arche-Bethlehemبأسم : جمعية احتاد اآلرش العاملي 

العنوان : بيت حلم – شارع اجلمعية األنطوانية ، ص.ب 182 
Address: Bethlehem – Antonion Society 
Road P.O.Box 182 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت حلم - شارع القدس اخلليل - عمارة أبو سرور 

( 342 )

 Trade Mark No.: 19685العالمة التجارية رقم : 19685 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 19/09/2011التاريخ : 19/09/2011 

من اجل : عدد اطباء االسنان واجهزة اطباء االسنان 
In Respect of: dental treatment 
device 

لالدوات  بروفيشونال  هاي  شركة   : بأسم 
والتجهيزات الطبية 

In the name of: high professional co. 

 Address: hebron police stالعنوان : اخلليل بئر اجللدة اول شارع الشرطة 

عنوان التبليغ : اخلليل بئر اجللدة اول شارع الشرطة 
Address for Services:   hebron 
police st 

( 343 )

 Trade Mark No.: 19686العالمة التجارية رقم : 19686 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 19/09/2011التاريخ : 19/09/2011 
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من اجل : اخلبز والكعك والفطائر واحللويات 
In Respect of: bread, cakes , pastries and 
sweets 

 In the name of: mahmoud salah aldeen salhabبأسم : محمود صالح الدين سلهب 

 Address: al-ezariah -mafrak kobsaالعنوان : العيزرية - مفرق كبسة 

 Address for Services:   al-ezariah -mafrakعنوان التبليغ : العيزرية - مفرق كبسة 
kobsa 

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات   sweet سويت  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 344 )

 Trade Mark No.: 19687العالمة التجارية رقم : 19687 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 19/09/2011التاريخ : 19/09/2011 

 In Respect of: signs & digital printingمن اجل : الدعاية واألعالن 

بأسم : شركة وائل سميح أبو قادوس وشركأه 
لصناعة وطباعة اللوحات االعالنية 

In the name of: sharekat wail sameeh abuqadus & 
shurakah 

 . Address: salfeet - alzawya - main stالعنوان : سلفيت- الزاوية - الشارع الرئيسي 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بديا سلفيت - بناية البنك العربي 

( 345 )

 Trade Mark No.: 19688العالمة التجارية رقم : 19688 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 19/09/2011التاريخ : 19/09/2011 

 In Respect of: bread and pastries sweetsمن اجل : اخلبز واملعجنات واحللويات 
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للتطوير  يو  ايفني  شركة   : بأسم 
السياحي 

In the name of: Avenue for truism development 

 Address: Altereh - Ramallahالعنوان : الطيرة - رام اهللا - عمارة املناع سنتر 

 Address for Services:   Altereh - Ramallahعنوان التبليغ : الطيرة - رام اهللا - عمارة املناع سنتر 

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات   Extra كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 346 )

 Trade Mark No.: 19691العالمة التجارية رقم : 19691 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 21/09/2011التاريخ : 21/09/2011 

 In Respect of: Services for providing foodمن اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات- االيواء املؤقت. 
and drink; temporary accommodation. 

شحادة  زيدان  ربيع  محمد   : بأسم 
جمل 

In the name of: mohammad rabee z sh jamal 

 Address: Al khalil nimraالعنوان : اخلليل منرة اضواء املدينة 2213833 

 Address for Services:   Al khalil nimraعنوان التبليغ : اخلليل منرة اضواء املدينة 2213833 

( 347 )

 Trade Mark No.: 19692العالمة التجارية رقم : 19692 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 22/09/2011التاريخ : 22/09/2011 

مستحضرات  عطرية،  زيوت  عطور،  صابون   : اجل  من 
منظفات  للشعر،  (لوشن)  غسول  والتجميل،  للجسم 

أسنان 

In Respect of: Soaps, perfumeries, 
essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, 
dentifrices 

 In the name of: Wella GmbHبأسم : ويال جي إم بي إتش 
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 65824  ،40 ستراسة  سولزباكر   : العنوان 
شوالباخ أم تونوس، املانيا 

Address: Sulzbacher Strasse 40, 65824 
Schawalbach am Taunus, Germany 

ص   - اهللا  رام  عمرو،  ياسر  ثائر  احملامي   : التبليغ  عنوان 
ب 1903 

Address for Services:   

( 348 )

 Trade Mark No.: 19693العالمة التجارية رقم : 19693 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 25/09/2011التاريخ : 25/09/2011 

 In Respect of: wireless and wiredمن اجل : االتصاالت السلكية وال سلكية 
communications 

بأسم : شركة آرت تكنولوجيز خلدمات 
األعمال 

In the name of: Sharekat Art Technologiz Lekhidmat ELamal 

العنوان : رام اهللا / املاصيون/ عمارة / سما رام اهللا 
/ الطابق األول/ مكتب 3 

Address: Ramallah\Masyoun\Sama Ramallah bldg\
1st floor\ office no.3 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : جنني- شارع ابو بكر - مقابل البنك العربي 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
 Online GIS Services احلماية املطلق باستخدام عبارة

والكلمات و ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 349 )

 Trade Mark No.: 19694العالمة التجارية رقم : 19694 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 25/09/2011التاريخ : 25/09/2011 

من اجل : مستحضرات تبييض األقمشة وغيرها من املواد التي 
تستخدم في غسيل املالبس، مستحضرات التنظيف والصقل 
العطرية،  الزيوت  العطور،  الصابون،  األوساخ،  وإزالة  والكشط 
مستحضرات التجميل(الكوزمتيك)، غسول (لوسيون) الشعر، 

معاجني ومنظفات األسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
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علي  ومحمد  حسن  شركة   : بأسم 
حسن الصمادي 

In the name of: Hasan and Mohammad Ali Hasan Al Smadi 
Co. (Hamoudeh Industrial & Trade Est.) 

 Address: P.O. Box 4145, Amman 11131, Jordanالعنوان : ص.ب 4145 عمان 11131 ، األردن 

فاكس  -هاتف 2989760  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
االستخدام  ذات   clean كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية 

العام مبعزل عن العالمة 

  

( 350 )

 Trade Mark No.: 19695العالمة التجارية رقم : 19695 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/09/2011التاريخ : 25/09/2011 

املستحضرات  والبيطرية،  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
لالستعمال  املعدة  التغذية  مواد  طبية،  ألغراض  الصحية 
مواد  (بالستر)،  الطبية  اللصق  األطفال،  أغذية  الطبي، 
طب  في  املستخدم  الشمع  األسنان،  حشو  مواد  التضميد، 
األسنان، املطهرات، مستحضرات القضاء على الهوام، مبيدات 

الفطريات، مبيدات األعشاب . 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

علي  ومحمد  حسن  شركة   : بأسم 
حسن الصمادي 

In the name of: Hasan and Mohammad Ali Hasan Al Smadi 
Co. (Hamoudeh Industrial & Trade Est.) 

 Address: P.O. Box 4145, Amman 11131, Jordanالعنوان : ص.ب 4145 عمان 11131 ، األردن 

فاكس  -هاتف 2989760  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 351 )

 Trade Mark No.: 19696العالمة التجارية رقم : 19696 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 25/09/2011التاريخ : 25/09/2011 



2012/4/1217مجلة امللكية الصناعية

من اجل : مستحضرات تبييض األقمشة وغيرها من املواد التي 
تستخدم في غسيل املالبس، مستحضرات التنظيف والصقل 
العطرية،  الزيوت  العطور،  الصابون،  األوساخ،  وإزالة  والكشط 
مستحضرات التجميل(الكوزمتيك)، غسول (لوسيون) الشعر، 

معاجني ومنظفات األسنان. 

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

علي  ومحمد  حسن  شركة   : بأسم 
حسن الصمادي 

In the name of: Hasan and Mohammad Ali Hasan Al Smadi 
Co. (Hamoudeh Industrial & Trade Est.) 

 Address: P.O. Box 4145, Amman 11131, Jordanالعنوان : ص.ب 4145 عمان 11131 ، األردن 

فاكس  -هاتف 2989760  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام كلمة CLEAN ذات االستخدام 

العام مبعزل عن العالمة 

  

( 352 )

 Trade Mark No.: 19697العالمة التجارية رقم : 19697 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/09/2011التاريخ : 25/09/2011 

والبيطرية،  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
مواد  طبية،  ألغراض  الصحية  املستحضرات 
التغذية املعدة لالستعمال الطبي، أغذية األطفال، 
مواد  التضميد،  مواد  (بالستر)،  الطبية  اللصق 
حشو األسنان، الشمع املستخدم في طب األسنان، 
الهوام،  على  القضاء  مستحضرات  املطهرات، 

مبيدات الفطريات، مبيدات األعشاب . 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 

بأسم : شركة حسن ومحمد 
علي حسن الصمادي 

In the name of: Hasan and Mohammad Ali Hasan Al Smadi Co. 
(Hamoudeh Industrial & Trade Est.) 

 ،  11131 عمان   4145 ص.ب   : العنوان 
األردن 

Address: P.O. Box 4145, Amman 11131, Jordan 

-هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
2989760 فاكس 2989761 

Address for Services:   
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( 353 )

 Trade Mark No.: 19698العالمة التجارية رقم : 19698 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 25/09/2011التاريخ : 25/09/2011 

من اجل : مستحضرات تبييض األقمشة وغيرها من املواد التي 
تستخدم في غسيل املالبس، مستحضرات التنظيف والصقل 
العطرية،  الزيوت  العطور،  الصابون،  األوساخ،  وإزالة  والكشط 
مستحضرات التجميل(الكوزمتيك)، غسول (لوسيون) الشعر، 

معاجني ومنظفات األسنان. 

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

علي  ومحمد  حسن  شركة   : بأسم 
حسن الصمادي 

In the name of: Hasan and Mohammad Ali Hasan Al Smadi 
Co. (Hamoudeh Industrial & Trade Est.) 

 Address: P.O. Box 4145, Amman 11131, Jordanالعنوان : ص.ب 4145 عمان 11131 ، األردن 

فاكس  -هاتف 2989760  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 354 )

 Trade Mark No.: 19699العالمة التجارية رقم : 19699 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/09/2011التاريخ : 25/09/2011 

املستحضرات  والبيطرية،  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
لالستعمال  املعدة  التغذية  مواد  طبية،  ألغراض  الصحية 
مواد  (بالستر)،  الطبية  اللصق  األطفال،  أغذية  الطبي، 
طب  في  املستخدم  الشمع  األسنان،  حشو  مواد  التضميد، 
األسنان، املطهرات، مستحضرات القضاء على الهوام، مبيدات 

الفطريات، مبيدات األعشاب . 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

علي  ومحمد  حسن  شركة   : بأسم 
حسن الصمادي 

In the name of: Hasan and Mohammad Ali Hasan Al Smadi 
Co. (Hamoudeh Industrial & Trade Est.) 

 Address: P.O. Box 4145, Amman 11131, Jordanالعنوان : ص.ب 4145 عمان 11131 ، األردن 

فاكس  -هاتف 2989760  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   
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( 355 )

 Trade Mark No.: 19704العالمة التجارية رقم : 19704 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 27/09/2011التاريخ : 27/09/2011 

من اجل : اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هذه الفئة باخلدمات 
التي يؤديها األشخاص والهيئات. 

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

م  الورقية  املصنوعات  شركة   : بأسم 
. خ . م 

In the name of: Sharekat Al-Masnuat Al-Warakieh 

ت2224237  النصارى  حرم  بئر   - اخلليل   : العنوان 
ص ب 526 

Address: Al-Khaleel - Beir Haram Al-Nasara 

ص  ت2224237  النصارى  حرم  بئر   - اخلليل   : التبليغ  عنوان 
ب 526 

Address for Services:   Al-Khaleel - Beir 
Haram Al-Nasara 

( 356 )

 Trade Mark No.: 19705العالمة التجارية رقم : 19705 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 27/09/2011التاريخ : 27/09/2011 

من اجل : احلقائب الصغيرة والكبيرة واحلقائب املدرسية 
بكافة انواعها 

In Respect of: small and large bags and 
school bags for all kinds 
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املصنوعات  شركة   : بأسم 
الورقية م . خ . م 

In the name of: Sharekat Al-Masnuat Al-Warakieh 

العنوان : اخلليل - بئر حرم النصارى ت2224237 ص ب 
 526

Address: Al-Khaleel - Beir Haram Al-
Nasara 

عنوان التبليغ : اخلليل - بئر حرم النصارى ت2224237 
ص ب 526 

Address for Services:   Al-Khaleel - Beir 
Haram Al-Nasara 

( 357 )

 Trade Mark No.: 19708العالمة التجارية رقم : 19708 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/09/2011التاريخ : 28/09/2011 

 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

بأسم : إكس إل إنيرجي ماركتنج اس بي. زد او . او 
In the name of: XL Energy Marketing Sp. 
z o.o 

العنوان : نيجولويسكيجو 17، 570-01 وارسو، بولندا. 
Address: Niegolewskiego 17, 01-570 
Warsaw, Poland 

ITTQAN. AL-Bireh-AL-  : التبليغ  عنوان 
 Bireh Commercial Center.Bldg 6th floor

 P.O.BOX (3663) AL-Bireh
Address for Services:   

( 358 )

 Trade Mark No.: 19709العالمة التجارية رقم : 19709 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/09/2011التاريخ : 28/09/2011 

 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 In the name of: XL Energy Marketing Sp. zبأسم : إكس إل إنيرجي ماركتنج اس بي. زد او . او 
o.o 

 ,Address: Niegolewskiego 17, 01-570 Warsawالعنوان : نيجولويسكيجو 17، 570-01 وارسو، بولندا. 
Poland 
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ITTQAN. AL-Bireh-AL-  : التبليغ  عنوان 
 Bireh Commercial Center.Bldg 6th floor

 P.O.BOX (3663) AL-Bireh

Address for Services:   

( 359 )

 Trade Mark No.: 19710العالمة التجارية رقم : 19710 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/09/2011التاريخ : 28/09/2011 
 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 In the name of: XL Energy Marketing Sp. zبأسم : إكس إل إنيرجي ماركتنج اس بي. زد او . او 
o.o 

 ,Address: Niegolewskiego 17, 01-570 Warsawالعنوان : نيجولويسكيجو 17، 570-01 وارسو، بولندا. 
Poland 

ITTQAN. AL-Bireh-AL-  : التبليغ  عنوان 
 Bireh Commercial Center.Bldg 6th floor

 P.O.BOX (3663) AL-Bireh
Address for Services:   

( 360 )

 Trade Mark No.: 19711العالمة التجارية رقم : 19711 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/09/2011التاريخ : 28/09/2011 
 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 In the name of: XL Energy Marketing Sp. zبأسم : إكس إل إنيرجي ماركتنج اس بي. زد او . او 
o.o 

 ,Address: Niegolewskiego 17, 01-570 Warsawالعنوان : نيجولويسكيجو 17، 570-01 وارسو، بولندا. 
Poland 

ITTQAN. AL-Bireh-AL-  : التبليغ  عنوان 
 Bireh Commercial Center.Bldg 6th floor

 P.O.BOX (3663) AL-Bireh

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات   Energy كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 361 )

 Trade Mark No.: 19713العالمة التجارية رقم : 19713 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/09/2011التاريخ : 28/09/2011 

 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 In the name of: XL Energy Marketing Sp. z o.oبأسم : إكس إل إنيرجي ماركتنج اس بي. زد او . او 

العنوان : نيجولويسكيجو 17، 570-01 وارسو، بولندا. 
Address: Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, 
Poland 

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

Address for Services:   

(362 )

 Trade Mark No.: 19714العالمة التجارية رقم : 19714 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 29/09/2011التاريخ : 29/09/2011 

 .In Respect of: Baker’s yeast, additivesمن اجل : خميرة الطبخ ، واإلضافات. 

 In the name of: PAK GIDA URET?M VEبأسم : باك غيدا يوريتم في بازارالما أنونيم سيركيتي 
PAZARLAMA ANON?M ??RKET? 

العنوان : باك أي س ماكيزي بروف. در. بولينت تاركان سوك. 
رقم 5/5، غارتيبي ، إستنبول ، تركيا. 

Pak IS Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak 
No: 5/5, Gayrettepe, Istanbul / TURKEY

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 363 )

 Trade Mark No.: 19715العالمة التجارية رقم : 19715 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 02/10/2011التاريخ : 02/10/2011 
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من اجل : البطاريات املعدة لالستخدام مع الهواتف النقالة واحلواسيب الشخصية 
الوصالت  مداخل  احلاسوب؛  ألعاب  برمجيات  الفيديو؛  كاميرات  باللمس؛  العاملة 
الرسائل  خلدمات  احلواسيب  برمجيات  احلواسيب؛  شبكات  وموزعات  ومفاتيح 
الفورية وإلرسال واستقبال البريد اإللكتروني ومعلومات االتصال ومشاركة اجلداول 
الرقمية  القراءة  محتويات  وتنظيم  إلدارة  احلواسيب  برمجيات  احملتويات؛  ومشاركة 
واجملالت  واألطروحات  اإللكترونية  واجلرائد  اإللكترونية  الكتب  حتديدا:  اخملتلفة، 
احلاسوب  برمجيات  الشخصية؛  املعلومات  إلدارة  احلاسوب  برمجيات  اإللكترونية؛ 
لشراء  احلاسوب  برمجيات  املوسيقى؛  إلى  االستماع  أو  تشغيل  أو  حتميل  أو  لشراء 
حتديدا:  الرقمية،  القراءة  حملتويات  االستماع  أو  تشغيل  أو  التحميل  أو  االشتراك  أو 
برمجيات  اإللكترونية؛  واجملالت  واألطروحات  اإللكترونية  واجلرائد  اإللكترونية  الكتب 
النصوص  ومراجعة  ومعاجلة  وإرسال  وتنظيم  تسجيل  في  املستخدمة  احلاسوب 
بالتلفاز  املتعلقة  اإللكترونية  واأللعاب  املرئية  وامللفات  الصوتية  وامللفات  والبيانات 
واحلواسيب ومشغالت املوسيقى ومشغالت الفيديو ومشغالت الوسائط والهواتف 
احلاسوب  برمجيات  باليد؛  واحملمولة  املتنقلة  الرقمية  اإللكترونية  واألجهزة  النقالة 
املستخدمة مع األقمار الصناعية وأنظمة املالحة لتحديد املواقع العاملية للمالحة 
واملسارات والتخطيط للرحالت وإعداد اخلرائط اإللكترونية؛ برمجيات احلاسوب ألنظمة 
معلومات السفر املستخدمة للتزويد أو تقدمي نصائح السفر وللمعلومات املتعلقة 
واملعلومات  واملطاعم  العامة  واملواصالت  واملتاحف  الرئيسية  واملعالم  بالفنادق 
األخرى املتعلقة بالسفر والنقل؛ برمجيات احلاسوب التي تستخدم لعرض وحتميل 
إلكتروني  كعنصر  املستخدمة  املضمنة  احلاسوب  برمجيات  اإللكترونية؛  اخلرائط 
موجود في الهواتف اخللوية أو النقالة والتي تسمح للمستخدمني بتشغيل وحتميل 
األلعاب اإللكترونية واالستماع إلى وحتميل نغمات الرنني واملوسيقى وعرض وحتميل 
التأليف  لتمكني  احلاسوب  برمجيات  الشاشات؛  خلفيات  وصور  الشاشات  وواقيات 
أو الترحيل أو التنزيل أو التحميل أو اإلرسال أو االستقبال أو التعديل أو االستخراج 
أو الترميز أو فك الترميز أو التشغيل أو التخزين أو التنظيم أو اإلظهار أو العرض أو 
عبر  اإللكترونية  املعلومات  أو  بالوسائط  التزويد  أو  املشاركة  أو  التدوين  أو  التأشير 
املستخدمني  لتمكني  احلاسوب  برمجيات  األخرى؛  االتصاالت  شبكات  أو  اإلنترنت 
الوسائط  واحملتويات متعددة  واملرئية والنصية  احملتويات الصوتية  من برمجة وتوزيع 
والتلفاز  واإلذاعة  الفيديو  ومقاطع  املوسيقية  واحلفالت  املوسيقى  حتديدا:  األخرى، 
واألخبار والرياضة واأللعاب واألحداث الثقافية والبرامج املتعلقة بالترفيه والتعليم 
مع  املستخدمة  البيانات  توصيل  كابالت  احلواسيب؛  االتصال؛  شبكات  خالل  من 
الرقمية؛  التصوير  آالت  باللمس؛  العاملة  الشخصية  واحلواسيب  النقالة  الهواتف 
الرقمية  الصور  الرقمية؛  اإلشارة  الستقبال  التلفاز  أجهزة  فوق  املوضوعة  األجهزة 
الرنني  نغمات  الفيديو؛  صور  أو  الفوتوغرافية  الصور  حتديدا:  للتحميل،  القابلة 
دي]؛  في  [دي  االستعماالت  متعددة  الرقمية  األقراص  مشغالت  للتحميل؛  القابلة 
سماعات األذن للهواتف النقالة واحلواسيب الشخصية العاملة باللمس؛ شواحن 
باللمس؛  العاملة  الشخصية  واحلواسيب  النقالة  للهواتف  الكهربائية  البطاريات 
وتوجيه  تنظيم  أنظمة  مفاتيح  لوحات  الصلبة؛  األقراص  سواقات  الفاكس؛  آالت 
االتصاالت الهاتفية للشركات (بيه بي أكس) عبر بروتوكول االنترنت (أي بي)؛ هواتف 
مبفاتيح؛  املزودة  الهاتفي  االتصال  أجهزة  محطات  بيه؛  آي   – اإلنترنت  بروتوكول 
أجهزة حتويل للشبكات احمللية (LAN)؛ برمجيات أنظمة تشغيل الهواتف النقالة 
احلواسيب؛  شاشات  النقالة؛  الهواتف  باللمس؛  العاملة  الشخصية  واحلواسيب 
للدخول  الرئيسية  احلاسوب  أجهزة  التشغيل  وبرمجيات  أجهزة  بيه 3؛  إم  مشغال 
احملمولة؛  احلواسيب  الرقمية)؛  الشخصية  (املساعدات  أيه  دي  بيه  الشبكات؛  إلى 
مشغالت الوسائط املتعددة احملمولة؛ طابعات احلواسيب؛ أشباه املوصالت؛ الهواتف 
الذكية؛ برمجيات احلاسوب ألنظمة إدارة الشبكات؛ موزعات التشغيل؛ احلواسيب 
الشخصية العاملة باللمس؛ الهواتف؛ مستقبالت التلفاز؛ ناقالت الذاكرة للبيانات 

 .(WAN) التسلسلية العاملية؛ موزعات الشبكات واسعة االنتشار

In Respect of: 1) batteries for use with mobile phones and 
tablet computers 2) camcorders 3) computer game software 
4) computer network hubs, switches and routers 5) computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service 6) computer software for managing and organizing 
various digital reading contents, namely, e-book, newspaper, 
thesis, and e magazine 7) computer software for personal 
information Management 8) computer software for purchasing, 
downloading, playing or listening to music 9) computer 
software for purchasing, subscribing, downloading, playing 
or listening to digital reading contents, namely, e-books, e-
newspapers, thesis and e-magazines 10) computer software 
for use in recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, data, audio files, video files and electronic 
games in connection with TV, computers, music players, 
video players, media players, mobile phones, and portable and 
handheld digital electronic devices 11) computer software for 
use with satellite and GPS navigation systems for navigation, 
route and trip planning, and electronic mapping 12) computer 
software for travel information systems for the provision or 
rendering of travel advice and for information concerning 
hotels, landmarks, museums, public transportation, restaurants 
and other information regarding travel and transport 13) 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps 14) embedded computer software used as 
an electronic feature found on cellular or mobile phones that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers 15) computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network 16) 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, namely, 
music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, and entertainment-related and educational 
programs via communication network 17) computers 18) data 
communication cables for use with mobile phones and tablet 
computers19) digital cameras 20) digital set-top boxes 21) 
downloadable digital images, namely, photographic or video 
images 22) downloadable ring tones 23) DVD players 24) ear 
phones for mobile telephones and tablet computers 25) electric 
battery chargers for mobile phones and tablet computers 26) 
facsimile machines 27) hard disk drives 28) Internet protocol 
(IP) PBX (private branch exchange) switchboards 29) IP-
Internet Protocol Phones 30) key phone terminals 31) LAN 
Switches 32) mobile phone and tablet computer operating 
system software 33) mobile telephones 34) monitors for 
computers 35) MP3 players 36) network access server 
hardware and operating Software 37) PDA (Personal Digital 
Assistants) 38) portable computers 39) portable multimedia 
players 40) printers for computers 41) semiconductors 42) 
smart phones 43) computer software for network management 
system 44) switch routers 45) tablet computers 46) telephones 
47) television receivers 48) USB flash memory 49) wide area 
network (WAN) routers. 

 .In the name of: Samsung Electronics Co., Ltdبأسم : سامسونغ إيليكترونيكس كو. ، ليمتد 

العنوان : 416 ، مايتان – دونغ ، يونغتونغ – غو ، سوان – سي ، غيونيغي – دو ، جمهورية 
كوريا 

Address: 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص,ب4472 البيرة -هاتف 2989760 فاكس 2989761 
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 Trade Mark No.: 19716العالمة التجارية رقم : 19716 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 02/10/2011التاريخ : 02/10/2011 



2012/4/1225مجلة امللكية الصناعية

واحلواسيب  النقالة  الهواتف  مع  لالستخدام  املعدة  البطاريات   : اجل  من 
الشخصية العاملة باللمس؛ كاميرات الفيديو؛ برمجيات ألعاب احلاسوب؛ 
برمجيات  احلواسيب؛  شبكات  وموزعات  ومفاتيح  الوصالت  مداخل 
اإللكتروني  البريد  واستقبال  وإلرسال  الفورية  الرسائل  خلدمات  احلواسيب 
برمجيات  احملتويات؛  ومشاركة  اجلداول  ومشاركة  االتصال  ومعلومات 
احلواسيب إلدارة وتنظيم محتويات القراءة الرقمية اخملتلفة، حتديدا: الكتب 
اإللكترونية واجلرائد اإللكترونية واألطروحات واجملالت اإللكترونية؛ برمجيات 
احلاسوب إلدارة املعلومات الشخصية؛ برمجيات احلاسوب لشراء أو حتميل أو 
تشغيل أو االستماع إلى املوسيقى؛ برمجيات احلاسوب لشراء أو االشتراك 
حتديدا:  الرقمية،  القراءة  حملتويات  االستماع  أو  تشغيل  أو  التحميل  أو 
اإللكترونية؛  واجملالت  واألطروحات  اإللكترونية  واجلرائد  اإللكترونية  الكتب 
ومعاجلة  وإرسال  وتنظيم  تسجيل  في  املستخدمة  احلاسوب  برمجيات 
واأللعاب  املرئية  وامللفات  الصوتية  وامللفات  والبيانات  النصوص  ومراجعة 
ومشغالت  املوسيقى  ومشغالت  واحلواسيب  بالتلفاز  املتعلقة  اإللكترونية 
اإللكترونية  واألجهزة  النقالة  والهواتف  الوسائط  ومشغالت  الفيديو 
الرقمية املتنقلة واحملمولة باليد؛ برمجيات احلاسوب املستخدمة مع األقمار 
واملسارات  للمالحة  العاملية  املواقع  لتحديد  املالحة  وأنظمة  الصناعية 
والتخطيط للرحالت وإعداد اخلرائط اإللكترونية؛ برمجيات احلاسوب ألنظمة 
معلومات السفر املستخدمة للتزويد أو تقدمي نصائح السفر وللمعلومات 
املتعلقة بالفنادق واملعالم الرئيسية واملتاحف واملواصالت العامة واملطاعم 
التي  احلاسوب  برمجيات  والنقل؛  بالسفر  املتعلقة  األخرى  واملعلومات 
تستخدم لعرض وحتميل اخلرائط اإللكترونية؛ برمجيات احلاسوب املضمنة 
املستخدمة كعنصر إلكتروني موجود في الهواتف اخللوية أو النقالة والتي 
واالستماع  اإللكترونية  األلعاب  وحتميل  بتشغيل  للمستخدمني  تسمح 
الشاشات  وواقيات  وحتميل  وعرض  واملوسيقى  الرنني  نغمات  وحتميل  إلى 
الترحيل  التأليف أو  احلاسوب لتمكني  برمجيات  الشاشات؛  خلفيات  وصور 
االستخراج  أو  التعديل  أو  االستقبال  أو  اإلرسال  أو  التحميل  أو  التنزيل  أو 
اإلظهار أو  التنظيم أو  التخزين أو  التشغيل أو  الترميز أو  الترميز أو فك  أو 
العرض أو التأشير أو التدوين أو املشاركة أو التزويد بالوسائط أو املعلومات 
احلاسوب  برمجيات  األخرى؛  االتصاالت  شبكات  أو  اإلنترنت  عبر  اإللكترونية 
لتمكني املستخدمني من برمجة وتوزيع احملتويات الصوتية واملرئية والنصية 
واحملتويات متعددة الوسائط األخرى، حتديدا: املوسيقى واحلفالت املوسيقية 
واألحداث  واأللعاب  والرياضة  واألخبار  والتلفاز  واإلذاعة  الفيديو  ومقاطع 
الثقافية والبرامج املتعلقة بالترفيه والتعليم من خالل شبكات االتصال؛ 
النقالة  الهواتف  مع  املستخدمة  البيانات  توصيل  كابالت  احلواسيب؛ 
األجهزة  الرقمية؛  التصوير  آالت  باللمس؛  العاملة  الشخصية  واحلواسيب 
الرقمية  الصور  الرقمية؛  اإلشارة  الستقبال  التلفاز  أجهزة  فوق  املوضوعة 
القابلة للتحميل، حتديدا: الصور الفوتوغرافية أو صور الفيديو؛ نغمات الرنني 
[دي  االستعماالت  متعددة  الرقمية  األقراص  مشغالت  للتحميل؛  القابلة 
العاملة  الشخصية  واحلواسيب  النقالة  للهواتف  األذن  سماعات  دي]؛  في 
واحلواسيب  النقالة  للهواتف  الكهربائية  البطاريات  شواحن  باللمس؛ 
الصلبة؛  األقراص  سواقات  الفاكس؛  آالت  باللمس؛  العاملة  الشخصية 
لوحات مفاتيح أنظمة تنظيم وتوجيه االتصاالت الهاتفية للشركات (بيه 
بي أكس) عبر بروتوكول االنترنت (أي بي)؛ هواتف بروتوكول اإلنترنت – آي بيه؛ 
للشبكات  حتويل  أجهزة  مبفاتيح؛  املزودة  الهاتفي  االتصال  أجهزة  محطات 
واحلواسيب  النقالة  الهواتف  تشغيل  أنظمة  برمجيات  (LAN)؛  احمللية 
الشخصية العاملة باللمس؛ الهواتف النقالة؛ شاشات احلواسيب؛ مشغال 
للدخول  الرئيسية  احلاسوب  أجهزة  التشغيل  وبرمجيات  أجهزة  بيه 3؛  إم 
احلواسيب  الرقمية)؛  الشخصية  (املساعدات  أيه  دي  بيه  الشبكات؛  إلى 
أشباه  احلواسيب؛  طابعات  احملمولة؛  املتعددة  الوسائط  مشغالت  احملمولة؛ 
الشبكات؛  إدارة  ألنظمة  احلاسوب  برمجيات  الذكية؛  الهواتف  املوصالت؛ 
الهواتف؛  باللمس؛  العاملة  الشخصية  احلواسيب  التشغيل؛  موزعات 
مستقبالت التلفاز؛ ناقالت الذاكرة للبيانات التسلسلية العاملية؛ موزعات 

 .(WAN) الشبكات واسعة االنتشار

In Respect of: 1) batteries for use with mobile phones and 
tablet computers 2) camcorders 3) computer game software 
4) computer network hubs, switches and routers 5) computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service 6) computer software for managing and organizing 
various digital reading contents, namely, e-book, newspaper, 
thesis, and e magazine 7) computer software for personal 
information Management 8) computer software for purchasing, 
downloading, playing or listening to music 9) computer 
software for purchasing, subscribing, downloading, playing 
or listening to digital reading contents, namely, e-books, e-
newspapers, thesis and e-magazines 10) computer software 
for use in recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, data, audio files, video files and electronic 
games in connection with TV, computers, music players, 
video players, media players, mobile phones, and portable and 
handheld digital electronic devices 11) computer software for 
use with satellite and GPS navigation systems for navigation, 
route and trip planning, and electronic mapping 12) computer 
software for travel information systems for the provision or 
rendering of travel advice and for information concerning 
hotels, landmarks, museums, public transportation, restaurants 
and other information regarding travel and transport 13) 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps 14) embedded computer software used as 
an electronic feature found on cellular or mobile phones that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers 15) computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network 16) 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, namely, 
music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, and entertainment-related and educational 
programs via communication network 17) computers 18) data 
communication cables for use with mobile phones and tablet 
computers19) digital cameras 20) digital set-top boxes 21) 
downloadable digital images, namely, photographic or video 
images 22) downloadable ring tones 23) DVD players 24) ear 
phones for mobile telephones and tablet computers 25) electric 
battery chargers for mobile phones and tablet computers 26) 
facsimile machines 27) hard disk drives 28) Internet protocol 
(IP) PBX (private branch exchange) switchboards 29) IP-
Internet Protocol Phones 30) key phone terminals 31) LAN 
Switches 32) mobile phone and tablet computer operating 
system software 33) mobile telephones 34) monitors for 
computers 35) MP3 players 36) network access server 
hardware and operating Software 37) PDA (Personal Digital 
Assistants) 38) portable computers 39) portable multimedia 
players 40) printers for computers 41) semiconductors 42) 
smart phones 43) computer software for network management 
system 44) switch routers 45) tablet computers 46) telephones 
47) television receivers 48) USB flash memory 49) wide area 
network (WAN) routers. 

 .In the name of: Samsung Electronics Co., Ltdبأسم : سامسونغ إيليكترونيكس كو. ، ليمتد 

العنوان : 416 ، مايتان – دونغ ، يونغتونغ – غو ، سوان – سي ، غيونيغي – دو 
، جمهورية كوريا 

Address: 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص,ب4472 البيرة -هاتف 2989760 فاكس 2989761 
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]
 Trade Mark No.: 19717العالمة التجارية رقم : 19717 

 In Class: 32في الصنف : 32 
 Date: 02/10/2011التاريخ : 02/10/2011 

والكوال  املعدنية  واملياه  واملشروبات  العصائر   : اجل  من 
واملشروبات الغازية 

In Respect of: juce,soft drink, mineral 
water,cola 

 In the name of: DUNYA FOOD STUFبأسم : شركة دنيا للوكاالت الغذائية 
AGENCIES 

 Address: qalqiya- palestineالعنوان : قلقيلية - فلسطني 
 Address for Services:   qalqiya- palestineعنوان التبليغ : قلقيلية - فلسطني 

( 366 )

 Trade Mark No.: 19718العالمة التجارية رقم : 19718 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 02/10/2011التاريخ : 02/10/2011 
واملشروبات واملياه املعدنية والكوال  من اجل : العصائر 

واملشروبات الغازية 

In Respect of: juce,soft drink, mineral 
water,cola 

بأسم : شركة دنيا للوكاالت الغذائية 
In the name of: DUNYA FOOD STUF 
AGENCIES 

 Address: qalqiya- palestineالعنوان : قلقيلية - فلسطني 

 Address for Services:   qalqiya- palestineعنوان التبليغ : قلقيلية - فلسطني 



2012/4/1227مجلة امللكية الصناعية

( 367 )

 Trade Mark No.: 19719العالمة التجارية رقم : 19719 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/10/2011التاريخ : 02/10/2011 

من اجل : ادارة األ نشطة التجارية؛ خدمات البيع باجلملة والتجزئة 
البضائع  توزيع  وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد 
القمصان،  وحتديدا  واالطفال،  النساء  و  للرجال  مالبس  وباألخص؛ 
شورتات،  خناقات،  كنزات،  صوف،  باليز  املطر،  من  واق  فوتر،  قمصان 
رياضة،  جاكيتات  رسمية،  جاكيتات  مترين،  بدالت  رياضية،  مالبس 
طويل،  فستان  اوفرهوالت،  فساتني،  تنانير،  جينزات،  بناطيل، 
واقية،  معاطف  لف،  شاالت  مطر،  جاكيتات  معاطف،  جاكيتات، 
بدالت  قطعتني،  سباحة  مالبس  سباحة،  مالبس  شتاء،  مالبس 
داخلية،  مالبس  بيجامات،  حمام،  مالبس  نوم،  مالبس  سباحة، 
بناطيل داخلية طويلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات، طاقية صيفية، 
جوارب،  مريول،  معصم،  ربطات  اذن،  اغطية  رأس،  ربطات  لفحات، 
صنادل،  للشاطئ،  احذية  طويلة،  احذية  احذية،  محبوكة،  جوارب 
مستلزمات   . احلقائب  انواع  جميع  بناطيل،  حماالت  كفوف،  بابوج، 
اطفال وباالخص عربات اطفال للسنوات االولى ، حقائب حفاظات 
، مقاعد سيارة لالطفال، مستلزمات حمام االطفال، مواد تغذية ، 
رضاعات  مناشف،  اطفال،  االطفال، العاب، اسرة  مستلزمات غرف 
الصور  واطارات  واملرايا   ( (الرياش  االثاث  دراجات،  كراسي،  صناعية، 
واملواد (غير املدرجه في االصناف االخرى ) املصنوعه من اخلشب او 
الفلني او القصب او اخليزران او الصفصاف او العاج او عظم السمك 
او احملار او الصدف او الكهرمان او السليلويد او ما يستعاض به عن 

هذه املواد ، االدوات املنزلية وغيرها من املنتجات ذات العالقة. 

In Respect of: Management of commercial 
activities; wholesale and retail services, supply 
of goods and Marketing services and goods 
distribution activities Namely; Clothing for men, 
women and children, namely: shirts, sweatshirts, 
tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, 
trousers, jeans, skirts, dresses, suits, overalls, 
jumpers, vests, jackets, coats, parkas, ponchos, 
overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear, 
boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, 
headbands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, 
socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, slippers, gloves, and suspenders, All 
types of luggage, Baby accessories, especially The 
First Years Wave Stroller, Diaper Bag , Car Seats, 
Bath & Potty, Feeding, Nursery, Toys, baby cribs, 
towels, industrial bottles , chairs, bikes, Furniture, 
mirrors, picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, or of plastics, house wares and 
other related Goods and Tools 

بأسم : شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار 
In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lel- Tejara 
o El- Isthmar 

العنوان : فلسطني، البيرة، مجمع بلدي التجاري 
Address: Palestine, Al-Bireh , Baladi commercial 
tower. 

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

 (3663) AL-Bireh
Address for Services:   



2012/4/1228العـــدد الرابع 

( 368 )

 Trade Mark No.: 19720العالمة التجارية رقم : 19720 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/10/2011التاريخ : 02/10/2011 

باجلملة  البيع  خدمات  التجارية؛  نشطة  األ  ادارة   : اجل  من 
والتجزئة وتوريد البضائع وخدمات التسويق وعمليات توزيع 
البضائع وباألخص؛ مالبس للرجال و النساء واالطفال، وحتديدا 
كنزات،  صوف،  باليز  املطر،  من  واق  فوتر،  قمصان  القمصان، 
جاكيتات  مترين،  بدالت  رياضية،  مالبس  شورتات،  خناقات، 
فساتني،  تنانير،  جينزات،  بناطيل،  رياضة،  جاكيتات  رسمية، 
جاكيتات  معاطف،  جاكيتات،  طويل،  فستان  اوفرهوالت، 
مالبس  شتاء،  مالبس  واقية،  معاطف  لف،  شاالت  مطر، 
مالبس  سباحة،  بدالت  قطعتني،  سباحة  مالبس  سباحة، 
نوم، مالبس حمام، بيجامات، مالبس داخلية، بناطيل داخلية 
طويلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات، طاقية صيفية، لفحات، 
جوارب،  مريول،  معصم،  ربطات  اذن،  اغطية  رأس،  ربطات 
للشاطئ،  احذية  طويلة،  احذية  احذية،  محبوكة،  جوارب 
صنادل، بابوج، كفوف، حماالت بناطيل، جميع انواع احلقائب . 
مستلزمات اطفال وباالخص عربات اطفال للسنوات االولى ، 
حقائب حفاظات ، مقاعد سيارة لالطفال، مستلزمات حمام 
العاب،  االطفال،  غرف  مستلزمات   ، تغذية  مواد  االطفال، 
دراجات،  كراسي،  صناعية،  رضاعات  مناشف،  اطفال،  اسرة 
االثاث (الرياش ) واملرايا واطارات الصور واملواد (غير املدرجه في 
االصناف االخرى ) املصنوعه من اخلشب او الفلني او القصب 
او اخليزران او الصفصاف او العاج او عظم السمك او احملار او 
عن  به  يستعاض  ما  او  السليلويد  او  الكهرمان  او  الصدف 
هذه املواد ، االدوات املنزلية وغيرها من املنتجات ذات العالقة. 

In Respect of: Management of commercial 
activities; wholesale and retail services, supply 
of goods and Marketing services and goods 
distribution activities Namely; Clothing for men, 
women and children, namely: shirts, sweatshirts, 
tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, 
trousers, jeans, skirts, dresses, suits, overalls, 
jumpers, vests, jackets, coats, parkas, ponchos, 
overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear, 
boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, 
headbands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, 
socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, slippers, gloves, and suspenders, All 
types of luggage, Baby accessories, especially The 
First Years Wave Stroller, Diaper Bag , Car Seats, 
Bath & Potty, Feeding, Nursery, Toys, baby cribs, 
towels, industrial bottles , chairs, bikes, Furniture, 
mirrors, picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, or of plastics, house wares and 
other related Goods and Tools 

 In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lel- Tejaraبأسم : شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار 
o El- Isthmar 

 Address: Palestine, Al-Bireh , Baladi commercialالعنوان : فلسطني، البيرة، مجمع بلدي التجاري 
tower. 

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

 (3663) AL-Bireh

Address for Services:   



2012/4/1229مجلة امللكية الصناعية

( 369 )

 Trade Mark No.: 19721العالمة التجارية رقم : 19721 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 02/10/2011التاريخ : 02/10/2011 
وحتديدا  واالطفال،  النساء  و  للرجال  مالبس   : اجل  من 
كنزات،  صوف،  باليز  املطر،  من  واق  فوتر،  قمصان  القمصان، 
جاكيتات  مترين،  بدالت  رياضية،  مالبس  شورتات،  خناقات، 
فساتني،  تنانير،  جينزات،  بناطيل،  رياضة،  جاكيتات  رسمية، 
جاكيتات  معاطف،  جاكيتات،  طويل،  فستان  اوفرهوالت، 
مالبس  شتاء،  مالبس  واقية،  معاطف  لف،  شاالت  مطر، 
مالبس  سباحة،  بدالت  قطعتني،  سباحة  مالبس  سباحة، 
نوم، مالبس حمام، بيجامات، مالبس داخلية، بناطيل داخلية 
طويلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات، طاقية صيفية، لفحات، 
جوارب،  مريول،  معصم،  ربطات  اذن،  اغطية  رأس،  ربطات 
للشاطئ،  احذية  طويلة،  احذية  احذية،  محبوكة،  جوارب 
صنادل، بابوج، كفوف، حماالت بناطيل، جميع انواع احلقائب، 

وبشكل عام كافة مالبس الرجال والنساء واالطفال. 

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

 -In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lelبأسم : شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار 
Tejara o El- Isthmar 

 Address: Palestine, Al-Bireh , Baladiالعنوان : فلسطني، البيرة، مجمع بلدي التجاري 
commercial tower. 

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

 (3663) AL-Bireh

Address for Services:   



2012/4/1230العـــدد الرابع 

( 370 ) 

 Trade Mark No.: 19722العالمة التجارية رقم : 19722 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/10/2011التاريخ : 02/10/2011 
باجلملة  البيع  خدمات  التجارية؛  نشطة  األ  ادارة   : اجل  من 
والتجزئة وتوريد البضائع وخدمات التسويق وعمليات توزيع 
البضائع وباألخص؛ مالبس للرجال و النساء واالطفال، وحتديدا 
كنزات،  صوف،  باليز  املطر،  من  واق  فوتر،  قمصان  القمصان، 
جاكيتات  مترين،  بدالت  رياضية،  مالبس  شورتات،  خناقات، 
فساتني،  تنانير،  جينزات،  بناطيل،  رياضة،  جاكيتات  رسمية، 
جاكيتات  معاطف،  جاكيتات،  طويل،  فستان  اوفرهوالت، 
مالبس  شتاء،  مالبس  واقية،  معاطف  لف،  شاالت  مطر، 
مالبس  سباحة،  بدالت  قطعتني،  سباحة  مالبس  سباحة، 
نوم، مالبس حمام، بيجامات، مالبس داخلية، بناطيل داخلية 
طويلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات، طاقية صيفية، لفحات، 
جوارب،  مريول،  معصم،  ربطات  اذن،  اغطية  رأس،  ربطات 
للشاطئ،  احذية  طويلة،  احذية  احذية،  محبوكة،  جوارب 
صنادل، بابوج، كفوف، حماالت بناطيل، جميع انواع احلقائب . 
مستلزمات اطفال وباالخص عربات اطفال للسنوات االولى ، 
حقائب حفاظات ، مقاعد سيارة لالطفال، مستلزمات حمام 
العاب،  االطفال،  غرف  مستلزمات   ، تغذية  مواد  االطفال، 
دراجات،  كراسي،  صناعية،  رضاعات  مناشف،  اطفال،  اسرة 
االثاث (الرياش ) واملرايا واطارات الصور واملواد (غير املدرجه في 
االصناف االخرى ) املصنوعه من اخلشب او الفلني او القصب 
او اخليزران او الصفصاف او العاج او عظم السمك او احملار او 
عن  به  يستعاض  ما  او  السليلويد  او  الكهرمان  او  الصدف 
هذه املواد ، االدوات املنزلية وغيرها من املنتجات ذات العالقة. 

In Respect of: Management of commercial 
activities; wholesale and retail services, supply 
of goods and Marketing services and goods 
distribution activities Namely; Clothing for men, 
women and children, namely: shirts, sweatshirts, 
tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, 
trousers, jeans, skirts, dresses, suits, overalls, 
jumpers, vests, jackets, coats, parkas, ponchos, 
overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear, 
boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, 
headbands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, 
socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, slippers, gloves, and suspenders, All 
types of luggage, Baby accessories, especially The 
First Years Wave Stroller, Diaper Bag , Car Seats, 
Bath & Potty, Feeding, Nursery, Toys, baby cribs, 
towels, industrial bottles , chairs, bikes, Furniture, 
mirrors, picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, or of plastics, house wares and 
other related Goods and Tools 

بأسم : شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار 
In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lel- Tejara 
o El- Isthmar 

العنوان : فلسطني، البيرة، مجمع بلدي التجاري 
Address: Palestine, Al-Bireh , Baladi commercial 
tower. 

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

 (3663) AL-Bireh
Address for Services:   

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
department storeذات  عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  



2012/4/1231مجلة امللكية الصناعية

( 371 )

 Trade Mark No.: 19723العالمة التجارية رقم : 19723 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 02/10/2011التاريخ : 02/10/2011 
من اجل : مالبس لالطفال، القمصان، قمصان فوتر، واق من 
املطر، باليز صوف، كنزات، خناقات، شورتات، مالبس رياضية، 
اوفرهوالت  جينزات،  بناطيل،  رياضة،  جاكيتات  مترين،  بدالت 
معاطف  لف،  شاالت  مطر،  جاكيتات  معاطف،  جاكيتات،   ،
واقية، مالبس شتاء، مالبس سباحة ، بدالت سباحة، مالبس 
نوم، مالبس حمام، بيجامات، بناطيل داخلية طويلة، احزمة، 
اذن،  اغطية  رأس،  ربطات  لفحات،  صيفية،  طاقية  قبعات، 
احذية،  محبوكة،  جوارب  جوارب،  مريول،  معصم،  ربطات 
كفوف،  بابوج،  صنادل،  للشاطئ،  احذية  طويلة،  احذية 
كافة  عام  وبشكل  احلقائب.  انواع  جميع  بناطيل،  حماالت 

مالبس االطفال. 

In Respect of: Clothing for children, shirts, 
sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, 
turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up 
suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, suits, 
overalls, jumpers, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, overcoats, rainwear, swimwear; 
swim trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, 
underwear, boxer shorts, belts, ties, hats, 
caps, visors, scarves, headbands, ear muffs, 
wristband, cloth bibs, ties, socks, hosiery, 
shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders, All types of 
luggage, in general includes all clothing for 
children 

 -In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lelبأسم : شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار 
Tejara o El- Isthmar 

 Address: Palestine, Al-Bireh , Baladiالعنوان : فلسطني، البيرة، مجمع بلدي التجاري 
commercial tower. 

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

 (3663) AL-Bireh

Address for Services:   

املطلق  احلق  أصحابها  يعطي  ال  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
ذات   kidsصفيه الو  والعبارات  الكلمات  باستخدام 

االستخدام العام 

  



2012/4/1232العـــدد الرابع 

( 372 )

 Trade Mark No.: 19724العالمة التجارية رقم : 19724 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/10/2011التاريخ : 02/10/2011 
باجلملة  البيع  خدمات  التجارية؛  نشطة  األ  ادارة   : اجل  من 
توزيع  وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد  والتجزئة 
القمصان،  وحتديدا  االطفال،  مالبس  وباألخص؛  البضائع 
خناقات،  كنزات،  صوف،  باليز  املطر،  من  واق  فوتر،  قمصان 
رياضة،  جاكيتات   ، مترين  بدالت  رياضية،  مالبس  شورتات، 
طويل،  فستان  اوفرهوالت،  فساتني،  تنانير،  جينزات،  بناطيل، 
معاطف  لف،  شاالت  مطر،  جاكيتات  معاطف،  جاكيتات، 
واقية، مالبس شتاء، مالبس سباحة، مالبس سباحة قطعتني، 
مالبس  بيجامات،  حمام،  مالبس  نوم،  مالبس  سباحة،  بدالت 
داخلية، بناطيل داخلية طويلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات، 
ربطات  اذن،  اغطية  رأس،  ربطات  لفحات،  صيفية،  طاقية 
احذية  احذية،  محبوكة،  جوارب  جوارب،  مريول،  معصم، 
حماالت  كفوف،  بابوج،  صنادل،  للشاطئ،  احذية  طويلة، 
وباالخص  اطفال  مستلزمات   . احلقائب  انواع  جميع  بناطيل، 
مقاعد   ، حفاظات  حقائب   ، االولى  للسنوات  اطفال  عربات 
 ، تغذية  مواد  االطفال،  حمام  مستلزمات  لالطفال،  سيارة 
مناشف،  اطفال،  اسرة  العاب،  االطفال،  غرف  مستلزمات 
رضاعات صناعية، كراسي، دراجات وغيرها من املنتجات ذات 

العالقة. 

In Respect of: Management of commercial 
activities; wholesale and retail services, supply 
of goods and Marketing services and goods 
distribution activities Namely; Clothing for 
children, namely: shirts, sweatshirts, tank tops, 
sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, 
warm-up suits, blazers, sport coats, trousers, 
jeans, skirts, dresses, suits, overalls, jumpers, 
vests, jackets, coats, parkas, ponchos, overcoats, 
rainwear, swimwear; bikinis, swim trunks, 
sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear, boxer 
shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, 
headbands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, 
socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach 
shoes, sandals, slippers, gloves, and suspenders, 
All types of luggage, Baby accessories, especially 
The First Years Wave Stroller, Diaper Bag , Car 
Seats, Bath & Potty, Feeding, Nursery, Toys, baby 
cribs, towels, industrial bottles , chairs, bikes and 
other related Goods and Tools 

 In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lel- Tejaraبأسم : شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار 
o El- Isthmar 

 Address: Palestine, Al-Bireh , Baladi commercialالعنوان : فلسطني، البيرة، مجمع بلدي التجاري 
tower. 

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

 (3663) AL-Bireh
Address for Services:   

املطلق  احلق  أصحابها  يعطي  ال  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
ذات   kidsصفيه الو  والعبارات  الكلمات  باستخدام 

االستخدام العام 

  



2012/4/1233مجلة امللكية الصناعية

( 373 )

 Trade Mark No.: 19725العالمة التجارية رقم : 19725 
 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 03/10/2011التاريخ : 03/10/2011 
 In Respect of: CEMENTمن اجل : اسمنت - باطزن 

 In the name of: SHAREKAT ELAREHبأسم : شركة عالرية اخوان للباطون اجلاهز 
EKHOAN LELBATOON AL JAHEZ 

 Address: NABLUS _AL MANTEQA ALالعنوان : نابلس املنطقه الصناعية _ تلفون ( 092311792) 
SENAEA TEL : 092311792 

عمارة   - العدل  شارع   - نابلس   - مكتب   : التبليغ  عنوان 
 : تلفون  الغربي  املدخل   - الرابع  الطابق   - صاحله  وابو  عالول 

 092398176

Address for Services:   

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام كلمة باطون والرسومات الوصفية 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 374 )

 Trade Mark No.: 19726العالمة التجارية رقم : 19726 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 04/10/2011التاريخ : 04/10/2011 

 In Respect of: Clothing, shoesمن اجل : االحذية واملالبس 

بأسم : حامد عبد الشكور موسى صغير 
In the name of: hamed abed al shakour 
mousa alzuoghair 

Address: Hebronالعنوان : اخلليل ابو اكتيلة 

عنوان التبليغ: هو حامد عبد الشكور موسى صغير- اخلليل 
ابو اكتيلة



2012/4/1234العـــدد الرابع 

( 375 )

 Trade Mark No.: 19727العالمة التجارية رقم : 19727 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 04/10/2011التاريخ : 04/10/2011 

 In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت 

 In the name of: Sharkat Aletesalatبأسم : شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
Alkhlaweiah ALfelistenya 

 Address: Berieh ‘Al-balou’ jawwalالعنوان : البيرة - البالوع -مقر شركة جوال 
building 

 ’Address for Services:   Berieh ‘Al-balouعنوان التبليغ : البيرة - البالوع -مقر شركة جوال 
jawwal building 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة

  

( 376 )

 Trade Mark No.: 19728العالمة التجارية رقم : 19728 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 04/10/2011التاريخ : 04/10/2011 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: anwar jaoudi abu irmailehبأسم : انور جودي ابو ارميلة 

املعارض  ارض  بجانب  الرامة  حرم  بئر  اخلليل   : العنوان 
 0599767657

Address: alkhali beer haram al ramah 
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ارض  بجانب  الرامة  حرم  بئر  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 0599767657 

Address for Services:   alkhali beer haram al 
ramah 

( 377 )

 Trade Mark No.: 19729العالمة التجارية رقم : 19729 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 04/10/2011التاريخ : 04/10/2011 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: anwar jaoudi abu irmailehبأسم : انور جودي ابو ارميلة 

املعارض  ارض  بجانب  الرامة  حرم  بئر  اخلليل   : العنوان 
 0599767657

Address: alkhali beer haram al ramah 

ارض  بجانب  الرامة  حرم  بئر  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 0599767657 

Address for Services:   alkhali beer haram al 
ramah 

( 378 )

 Trade Mark No.: 19730العالمة التجارية رقم : 19730 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 04/10/2011التاريخ : 04/10/2011 
العقارية  الوساطة  وهي  العقارية،  اخلدمات   : اجل  من 
وحيازة املمتلكات العقارية، تقاسم األسهم العقارية، 
وهما، إدارة وترتيب ملكية العقارات والوحدات السكنية 
والشقق السكنية؛ االستثمار العقاري وإدارة العقارات، 
في  مبا   ، واملمتلكات  العقارات  وتأجير  الوقت  تقاسم 

ذلك الوحدات السكنية والشقق. 

In Respect of: Real estate services, namely, 
real estate brokerage, real estate acquisition, 
real estate equity sharing, namely, managing 
and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real 
estate time sharing and leasing of real estate 
and real property, including condominiums 
and apartments. 

 ,In the name of: Westin Hotel Managementبأسم : ويسنت هوتيل منجمنت، أل.بي. 
L.P. 
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بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:  

( 379 )

 Trade Mark No.: 19732العالمة التجارية رقم : 19732 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 03/10/2011التاريخ : 03/10/2011 
من اجل : اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات 
العناية بالصحة واجلمال لإلنسان أو احليوان ، اخلدمات 
وغرس  البساتني  وزراعة  وفالحة  بالزراعة  املتعلقة 

الغابات. 

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for 
human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. 

 ,In the name of: Westin Hotel Managementبأسم : ويسنت هوتيل منجمنت، أل.بي. 
L.P. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات   SPA كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة . 

  

( 380 )

 Trade Mark No.: 19733العالمة التجارية رقم : 19733 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 03/10/2011التاريخ : 03/10/2011 
من اجل : خدمات التزويد بالطعام والشراب ، خدمات 

وسائل الراحة املؤفتة. 

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

بأسم : ويسنت هوتيل منجمنت، أل.بي. 
In the name of: Westin Hotel Management, 
L.P. 



2012/4/1237مجلة امللكية الصناعية

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 381 )

 Trade Mark No.: 19734العالمة التجارية رقم : 19734 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/10/2011التاريخ : 05/10/2011 

 In Respect of: shoes clothingمن اجل : االحذية واملالبس 

 In the name of: tayseer abd alsamee abdبأسم : تيسير عبد السميع عبد اجلبار ابو داوود 
aljabar abu dawood 

ت  العجوري  مفرق  الهرية  واد  اخلليل   : العنوان 
 022231681

Address: hebron wad al hareyh 

ت  العجوري  مفرق  الهرية  واد  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
 022231681

Address for Services:   hebron wad al 
hareyh 

( 382 )

 Trade Mark No.: 19735العالمة التجارية رقم : 19735 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 05/10/2011التاريخ : 05/10/2011 
طرمبة   , درمات   , بريكات   , الصدمات  ممتص   : اجل  من 

ماء , هييئة امامية ,كوابل, كالتش 

In Respect of: Shock Absorber,Brake 
Pads,Roters,Waters Pumpm,Suspension 
Parts,Cables, 

 In the name of: FRONT LINE INVESTMENTبأسم : شركت فرونت الين للتجارة واالستثمار 
& TRADING CO. LTD 
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العنوان : رام اهللا - الشارع الرئيسي , العيزرية , املشاريع 
(ص.ب 675 رام اهللا) تلفون 2790808 

Address: RAMALLAH- MAIN 
ST.ALEZAREYA - ALMASHAREE 
(P.O.BOX 675 Rmallah) tel : 2790808 

عنوان التبليغ : رام اهللا - الشارع الرئيسي , العيزرية , 
املشاريع (ص.ب 675 رام اهللا) تلفون 2790808 

Address for Services:   RAMALLAH- 
MAIN ST.ALEZAREYA - ALMASHAREE 
(P.O.BOX 675 Rmallah) tel : 2790808 

( 383 )

 Trade Mark No.: 19736العالمة التجارية رقم : 19736 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/10/2011التاريخ : 05/10/2011 
 In Respect of: Clothing, shoesمن اجل : االلبسة و االحذية 

 In the name of: sharkeet milanoa altjariaبأسم : شركة ميالنوا التجارية 
 Address: albireh - alnahda streetالعنوان : البيرة - شارع النهضة - احملطة املركزية 

almahata center 
احملطة   - النهضة  شارع   - البيرة   : التبليغ  عنوان 

املركزية 
Address for Services:   albireh - alnahda 
street almahata center 

( 384 )

 Trade Mark No.: 19737العالمة التجارية رقم : 19737 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/10/2011التاريخ : 05/10/2011 

 In Respect of: Clothing,shoesمن اجل : االلبسةواالحذية 

 In the name of: sharkeet milanoa altjariaبأسم : شركة ميالنوا التجارية 

العنوان : البيرة - شارع النهضة - احملطة املركزية 
Address: albireh - alnahda street 
almahata center 
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احملطة   - النهضة  شارع   - البيرة   : التبليغ  عنوان 
املركزية 

Address for Services:   albireh - alnahda 
street almahata center 

( 385 )

 Trade Mark No.: 19738العالمة التجارية رقم : 19738 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/10/2011التاريخ : 05/10/2011 
 In Respect of: Clothing, shoesمن اجل : اللبسةواالحذية 

 In the name of: sharkeet milanoa altjariaبأسم : شركة ميالنوا التجارية 
 Address: albireh - alnahda street almahataالعنوان : البيرة - شارع النهضة - احملطة املركزية 

center 
احملطة   - النهضة  شارع   - البيرة   : التبليغ  عنوان 

املركزية 
Address for Services:   albireh - alnahda street 
almahata center 

( 386 )

 Trade Mark No.: 19739العالمة التجارية رقم : 19739 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/10/2011التاريخ : 05/10/2011 
من اجل : الشوكالته ، مشروبات شوكالته باحلليب ، مشروبات 

اساسها الشوكالته 

In Respect of: chocolat , beverages chocolat milk , 
beverages with chocolat base 

 In the name of: al -shaker for industries companyبأسم : شركة الشاكر للصناعات الغذائية 
 Address: nablus , palestineالعنوان : نابلس - فلسطني 

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

Address for Services:   

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الوصفية ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 387 )

 Trade Mark No.: 19740العالمة التجارية رقم : 19740 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 

 In Respect of: clothingمن اجل : املالبس 

بأسم : شركة فتليست التجارية للحياكة والنسيج 
In the name of: sharekat fatalist 
altegareya llheyaka wa alnaseg 

 Address: al khalel -ber almahjarالعنوان : اخلليل بئر احملجر 0569040492 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل ت 0599040492 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات  الوصفية   fashion كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
  

( 388 )

 Trade Mark No.: 19741العالمة التجارية رقم : 19741 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 
 ,In Respect of: Clothingمن اجل : املالبس 

 In the name of: sharekat fatalistبأسم : شركة فتليست التجارية للحياكة والنسيج 
altegareya llheyaka wa alnaseg 

 Address: al khalel -ber almahjarالعنوان : اخلليل بئر احملجر 0569040492 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل ت 0599040492 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
 fashion كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 389 )

 Trade Mark No.: 19742العالمة التجارية رقم : 19742 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 
من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من 
املواد التي تستخدم في غسيل وكي املالبس ، مستحضرات 
التنظيف والصقل والفرك والكشط ، الصابون ، املواد العطرية 
(الكوزمتيك)  التجميل  ومستحضرات  العطرية  والزيوت 

وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 .In the name of: Salvatore Ferragamo S.p.Aبأسم : سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه. 
 ,Address: Via dei Tornabuoni, 2, Florenceالعنوان : فيا دي تورنابوني, 2, فلورنسا, ايطاليا 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

( 390 )

 Trade Mark No.: 19743العالمة التجارية رقم : 19743 

 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 

والبضائع  منها  خليط  وكل  النفيسة  املعادن   : اجل  من 
في  املصنفة  غير  بها  املطلية  أو  املعادن  تلك  من  املصنوعة 
الوقت  قياس  أدوات   ، الكرمية  واألحجار  اجملوهرات  أخرى،  فئات 

والزمن الدقيقة 

In Respect of: Precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments 

 .In the name of: Salvatore Ferragamo S.p.Aبأسم : سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه. 

العنوان : فيا دي تورنابوني, 2, فلورنسا, ايطاليا 
Address: Via dei Tornabuoni, 2, Florence, 
Italy 

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

Address for Services:   
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( 391 )

 Trade Mark No.: 19744العالمة التجارية رقم : 19744 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 

من اجل : اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات املصنوعة من 
احليوانات  جلود   ، أخرى  فئات  ضمن  املصنفة  غير  املواد  هذه 
سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة ، صناديق الثياب وحقائب 
السفر ، الشماسي واملظالت وعصي املشي، السياط وأطقم 

اخليل والسروج 

In Respect of: Leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials and not 
included in other classes; animal skins, hides; 
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery 

 .In the name of: Salvatore Ferragamo S.p.Aبأسم : سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه. 

 Address: Via dei Tornabuoni, 2, Florence, Italyالعنوان : فيا دي تورنابوني, 2, فلورنسا, ايطاليا 

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

Address for Services:   

( 392 )

 Trade Mark No.: 19745العالمة التجارية رقم : 19745 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 
 ,In Respect of: Clothing, footwearمن اجل : املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 

headgear 
 In the name of: Salvatore Ferragamoبأسم : سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه. 

S.p.A. 
 ,Address: Via dei Tornabuoni, 2العنوان : فيا دي تورنابوني, 2, فلورنسا, ايطاليا 

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

Address for Services:   

( 393 )

 Trade Mark No.: 19746العالمة التجارية رقم : 19746 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من 
املواد التي تستخدم في غسيل وكي املالبس ، مستحضرات 
التنظيف والصقل والفرك والكشط ، الصابون ، املواد العطرية 
(الكوزمتيك)  التجميل  ومستحضرات  العطرية  والزيوت 

وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 .In the name of: Salvatore Ferragamo S.p.Aبأسم : سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه. 

 ,Address: Via dei Tornabuoni, 2, Florenceالعنوان : فيا دي تورنابوني, 2, فلورنسا, ايطاليا 
Italy 

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

Address for Services:   

( 394 )

 Trade Mark No.: 19747العالمة التجارية رقم : 19747 
 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 
والبضائع  منها  خليط  وكل  النفيسة  املعادن   : اجل  من 
في  املصنفة  غير  بها  املطلية  أو  املعادن  تلك  من  املصنوعة 
الوقت  قياس  أدوات   ، الكرمية  واألحجار  اجملوهرات  أخرى،  فئات 

والزمن الدقيقة 

In Respect of: Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, 
not included in other classes; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments 

 .In the name of: Salvatore Ferragamo S.p.Aبأسم : سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه. 
 Address: Via dei Tornabuoni, 2, Florence, Italyالعنوان : فيا دي تورنابوني, 2, فلورنسا, ايطاليا 
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 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

( 395 )

 Trade Mark No.: 19748العالمة التجارية رقم : 19748 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 

من اجل : اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات املصنوعة من 
احليوانات  جلود   ، أخرى  فئات  ضمن  املصنفة  غير  املواد  هذه 
سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة ، صناديق الثياب وحقائب 
السفر ، الشماسي واملظالت وعصي املشي، السياط وأطقم 

اخليل والسروج 

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery 

 .In the name of: Salvatore Ferragamo S.p.Aبأسم : سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه. 

العنوان : فيا دي تورنابوني, 2, فلورنسا, ايطاليا 
Address: Via dei Tornabuoni, 2, Florence, 
Italy 

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

Address for Services:   

( 396 )

 Trade Mark No.: 19749العالمة التجارية رقم : 19749 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 

من اجل : املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 
In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear 

بأسم : سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه. 
In the name of: Salvatore Ferragamo 
S.p.A. 

العنوان : فيا دي تورنابوني, 2, فلورنسا, ايطاليا 
Address: Via dei Tornabuoni, 2, 
Florence, Italy 

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

Address for Services:   
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( 397 )

 Trade Mark No.: 19750العالمة التجارية رقم : 19750 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 

من اجل : سلسلة من الدي في دي املسجلة مسبقا، سلسلة 
من االشرطة السمعية و االقراص املدمجة املسجلة مسبقا 
على هيئة تسجيالت صوتية، النظارات الشمسية، العدسات 
الالصقة، االطارات والعلب ذات الصلة، الرنات املنزلة، الصور 
االجهزة  و  العاملية  الكمبيوتر  شبكة  عبر  واملوسيقى 
الهواتف  علب  خاصة  اخللوية،  الهواتف  اضافات  الالسلكية، 
التلفزيون  برامج  رزمة  اخللوية،  الهواتف  وأغطية  اخللوية 
احلاسبة،  اآلالت  الطلب،  عند  الفيديو  عبر  املتوفرة  املنزلة 
الكمبيوتر،  اسطح  اجهزة  الكمبيوتر،  برامج  رزمة  املوقتات, 
قضبان التسلية اللعاب الكمبيوتر، اجهزة االنذار، الشنركل، 
الكاميرات،  الواقية،  السباحة  مناظير  السباحة،  اقنعة 
األلعاب االلكترونية (افالم العاب الكمبيوتر امللفوفة، اشرطة 
العاب الكمبيوتر، اقراص العاب الكمبيوتر، رزمة برامج العاب 
الكمبيوتر، رزمة برامج العاب الكمبيوتر، افالم العاب الفيديو 
اللعاب  التسلية  قضبان  القيديو،  العاب  اقراص  امللفوفة، 
الفيديو، وحدات التحكم عن بعد بالعاب الفيديو املتفاعلة، 
زرمة  االكترونية،  لأللعاب  اليدوية  بعد  عن  التحكم  اجهزة 

برامج الفيديو)، حجر املغناطيس ووسادة الفأرة 

In Respect of: Series of pre-recorded DVDs; series 
of pre-recorded audio cassettes and compact discs 
featuring sound recordings; sunglasses, lenses, 
frames and cases therefor; downloadable ring 
tones, graphics and music via a global computer 
network and wireless devices; cellular telephone 
accessories, namely, cellular telephone cases 
and cellular telephone face plates; downloadable 
television programs provided via video-on-
demand; calculators; timers; computer software, 
computer peripheral apparatus, computer game 
joysticks; alarms; snorkel tubes, swim masks, swim 
goggles; cameras; electronic games (computer 
game cartridges, computer game cassettes, 
computer game discs, computer game programs, 
computer game software, video game cartridges, 
video game discs, video game joysticks, video 
game interactive remote control units, video game 
interactive hand held remote controls for playing 
electronic games, video game software); magnets 
and mouse pads 

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 30318, 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   



2012/4/1246العـــدد الرابع 

( 398 )

 Trade Mark No.: 19751العالمة التجارية رقم : 19751 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 
من اجل : املطبوعات والبضائع الورقية خاصة، الكتب، الكتب 
التلوين،  كتب  اجملالت،  الطعام،  كتب  االطفال،  كتب  الهزلية، 
كتب نشاطات االطفال، القرطاسية، اوراق الكتابة، الظروف، 
املالحظات،  بطاقات  اليومية،  املفكرات  املالحظات،  دفاتر 
البطاقات  املعايدة،  بطاقات  املطبوعة،  الوصف  بطاقات 
و  القدمية  احلجرية  بالطريقة  الصور  امللصقات،  التجارية، 
األوراق الشفافة التي تعرض صور الشخصيات للتلوين، اقالم 
احملايات،  املساطر,  الصلة،  ذات  وعلبها  الرصاص  اقالم  احلبر، 
اطقم  امللونة،  الرصاص  اقالم  التخطيط،  اقالم  االلوان، 
على  امللصقة  الصور  الطباشير،  والواح  الطباشير  التلوين، 
االوراق واملنقولة على الواح الزجاج او اخلشب، مكابس اللصق 
احلرارية، امللصقات، الصور املركبة وغير املركبة، حوامل كتب 
الطعام، مغلفات الكتب، مؤشرات الكتب، التقاومي، محافظ 
الهدايا،  لف  ورق  املعدنية,  غير  النقود  مشابك  الباسبورت, 
مزامير االصوات للحفالت واوراق تزيني احلفالت، خاصة احملارم 
اجللوس  موقع  حتديد  اوراق  الورقية،  املائدة  مناديل  الورقية، 
املوضوعة على املائدة، الورق الرقيق اجملعد، القبعات الورقية، 
الكعك  مزينات  الورقية،  املائدة  اغطية  الدعوة،  بطاقات 
واالستخدامات  التطريز  لغايات  املطبوعات  ناقالت  الورقية، 
النوم،  مالبس  للمالبس،  املطبوعة  النقوش  القماشية، 

القمصان املعرقة وباليز تي-شيرت 

In Respect of: Printed matter and paper goods 
namely, books, comic books, children’s 
books, cookbooks, magazines, coloring 
books, children’s activity books, stationery, 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, 
note cards, printed recipe cards, greeting 
cards, trading cards, stickers, lithographs and 
animation cels, pens, pencils, cases therefore, 
rulers, erasers, crayons, markers, colored 
pencils, painting sets, chalk and chalkboards, 
decals, heat transfers, posters, mounted 
and/or unmounted photographs, cookbook 
holders, book covers, book marks, calendars, 
passport cases, non-metal money clips, gift 
wrapping paper; paper party favors and paper 
party decorations, namely, paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, crepe paper, 
paper hats, invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers 
for embroidery or fabric appliqués, printed 
patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts 

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 30318, 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   



2012/4/1247مجلة امللكية الصناعية

( 399 )

 Trade Mark No.: 19752العالمة التجارية رقم : 19752 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 

 ، خاصة  النسائية-  املالبس  الرجالية،  املالبس   : اجل  من 
املراييل،  املعرقة،  القمصان  تي-شيرت،  باليز   ، القمصان 
املالبس  القصيرة،  البنطلونات  البنطلونات،  السراويل، 
مراييل  القماشية،  االطفال  مراييل  املطر،  من  الواقية 
حماالت  الفساتني،  الباليز،  التنانير،  البالستيكية,  االطفال 
املعاطف  املعاطف،  اجلاكيتات،  املعرقة،  الستر  البنطلونات، 
األثواب،  العنق،  اربطة  الثلج،  لباس  املطر،  من  الواقية 
 ، األوشحة   ، القشط  الشمسية،  النظارات  اخلوذ،  الطواقي، 
املالبس  التحتية،  النساء  مالبس  البيجامات،  النوم،  مالبس 
الداخلية، اجلزم، االحذية، األحذية اخلفيفة، الصنادل، األحذية 

القصيرة، جوارب االنزالق، لباس السباحة 

In Respect of: Clothing for men, women and 
children - namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
aprons, trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, 
cloth baby bibs, plastic bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, 
snow suits, ties, robes, hats, caps, sun visors, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, 
boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper 
socks, swimwear 

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 30318, 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 400 )

 Trade Mark No.: 19753العالمة التجارية رقم : 19753 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 



2012/4/1248العـــدد الرابع 

من اجل : األلعاب واملنتجات الرياضية مبا فيها اللعب والدمي، 
االلعاب  الصلة،  ذات  واألضافات  احلركية  األشكال  خاصة 
االلعاب  الركوب،  العاب  البانيو،  العاب  البالونات،  املترفة، 
البطاقية، املركبات اللعبية، الدمى، االقراص الطائرة، األلعاب 
الفيديو  اجهزة العاب  اللوحية،  االلكترونية، االلعاب  اليدوية 
املربكة،  واالحجيات  املنحنيات  منشار  بذاتها،  القائمة 
الواح  التزلج،  الواح  الورقية,  الطواقي  الورقية،  الوجه  اقنعة 
كرات  خاصة  الكرات،  املياه،  بخ  العاب  الثلج،  على  التزلج 
املالعب، كرات القدم، كرات البيسبول، كرات السلة، قفازات 
اجهزة  االبداعي،  لالستعمال  السباحة  عوامات  البيسبول، 
الطوف لالستعمال االبداعي، لوح الركمجة، الواح السباحة 
شكل  على  العاب  السباحة،  زعانف  االبداعي،  لالستعمال 
اواني اخلبز و الطبخ، لعب االطفال التي لها صناديق للنقود, 
االلبسة  امليالد,  عيد  شجر  وزينة  املوسيقية  االطفال  لعب 
عيد  في  ترتدي  التي  املالبس  و  الكرنفال  مالبس  التنكرية، 

القديسني واالقنعة ذات الصلة 

In Respect of: Toys and sporting goods including 
games and playthings, namely, action figures and 
accessories therefore, plush toys, balloons, bathtub 
toys, ride-on toys, card games, toy vehicles, dolls, 
flying discs, electronic hand-held game unit, board 
games, stand alone video output game machines, 
jigsaw and manipulative puzzles, paper face masks, 
paper hats, skateboards, ice skates, water squirting 
toys, balls, namely, playground balls, soccer balls, 
baseballs, basketballs, baseball gloves, swimming 
floats for recreational use, kick board flotation 
devices for recreational use, surfboards, swim 
boards for recreational use, swim fins, toy bake 
ware and toy cook ware, children’s toys which 
incorporate money boxes, toy musical instruments 
and Christmas tree ornaments; masquerade, fancy 
dress and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith 

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 30318, 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 401 )

 Trade Mark No.: 19754العالمة التجارية رقم : 19754 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 



2012/4/1249مجلة امللكية الصناعية

النشاطات  والترفيهية،  التعليمية  اخلدمات   : اجل  من 
املباشرة  التسلية  خدمات  توفير  والثقافية،  الرياضية 
 ، العريض  النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية 
و  التلفاز  عبر  والالسلكية  املباشرة  الكمبيوتر  العاب  توفير 
الشبكات ذات النطاق العريض ، توفير برامج التسلية متعددة 
ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية  املباشرة  الوسائط 
برامج  تأجير  و  اخلطط  وضع  وتوزيع،  انتاج   ، العريق  النطاق 
التلفزيون، الفيديو، افالم الصور احلركية، االشرطة السمعية 
االقراص،  األشرطة،  مسبقا،  املسجلة  والتلفزيونية 
التسجيالت، سي دي، دي في دي وجميع انواع النواقل، انتاج 
وادارة برامج الراديو والتلفزيون، املعلومات املتعلقة بالتسلية 
او التعليم املقدمة من خالل التلفزيون، الشبكة ذات النطاق 
العريض، املباشرة والالسلكية، توفير املنشورات االلكترونية 
(غير املنزلة) املباشرة والالسلكية عبر التلفاز والشبكات ذات 

النطاق العريض 

In Respect of: Education; entertainment; sporting 
and cultural activities; provision of television, 
broadband, wireless and online entertainment 
information services; provision of television, 
broadband, wireless and online computer games; 
provision of television, broadband, wireless 
and online entertainment multimedia programs; 
production, distribution, projecting and rental 
of television programs, videos, motion picture 
films, pre-recorded audio and video tapes, 
cassettes, discs, records, cds, dvds and all other 
types of carriers; production and arrangement 
of radio and television programs; information 
relating to entertainment or education provided 
via television, broadband, wireless and online; 
providing television, broadband, wireless and 
online electronic publications (not downloadable) 

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 30318, 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 402 )

 Trade Mark No.: 19756العالمة التجارية رقم : 19756 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 06/10/2011التاريخ : 06/10/2011 

من اجل : منتجات األلبان الواردة بالفئة 29، اللحوم واألسماك 
وخضروات  فواكه  اللحوم،  خالصات  والصيد،  الدواجن  وحلوم 
ومربيات  (جيلي)  هالميات  ومطهوة،  ومجففة  محفوظة 
وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت والدهون الصاحلة لألكل. 

In Respect of: Dairy products included in 
Class 29, meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 

 In the name of: Green Land Group Companyبأسم : شركة جرين الند جروب ش.م.م 

 3-B الصناعية  املنطقة  رمضان  من  العاشر   : العنوان 
القطعة رقم 115، جمهورية مصر العربية 

Address: Industrial Area 3-B, Block 115, 10th 
Ramadan City, Egypt 



2012/4/1250العـــدد الرابع 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 
 858

Address for Services:   

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات  الوصفية  الرسومات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 403 )

 Trade Mark No.: 19757العالمة التجارية رقم : 19757 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 09/10/2011التاريخ : 09/10/2011 

من اجل : اجللود املدبوغة و اجللود املدبوغة املقلدة والبضائع 
 ، اخرى  فئات  ضمن  الواردة  وغير  املواد  هذه  من  املصنوعة 
اجللود احليوانية ، اجللود اخلام، صناديق الثياب وحقائب السفر، 
وعصي  الشمس  من  الواقية  اخلفيفة  املظالت   ، الشماسي 

املشي، السياط وعدة اخليل والسروج وما اليها. 

In Respect of: Leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials and not included 
in other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddler 

 .In the name of: Guccio Gucci S.p.Aبأسم : جوسيو جوسي أس.بي.إيه 

 Address: Via Tornabuoni 73/r, Firenze, Italyالعنوان : فيا تورنابوني 73/آر ، فايرنزي ، إيطاليا 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 404 )

 Trade Mark No.: 19758العالمة التجارية رقم : 19758 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 09/10/2011التاريخ : 09/10/2011 

 .In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. 

 .In the name of: Guccio Gucci S.p.Aبأسم : جوسيو جوسي أس.بي.إيه 

 Address: Via Tornabuoni 73/r, Firenze, Italyالعنوان : فيا تورنابوني 73/آر ، فايرنزي ، إيطاليا 



2012/4/1251مجلة امللكية الصناعية

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 405 )

 Trade Mark No.: 19759العالمة التجارية رقم : 19759 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 09/10/2011التاريخ : 09/10/2011 

العناية  مثتجات  شامبو،  االستحمام،  رغاوي   : اجل  من 
مستحضرات  الشعر،  مقويات  الشعر،  بلسم  بالشعر؛ 
تلوين  الشعر،  صبغة  الشعر،  ملمعات  الشعر،  جل  الشعر، 
الفم،  رذاذ  للشعر،  ازالة  منتجات  الشعر،  سبراي  الشعر، 
والوجه  اليد  وزيوت  ولوسيونات  كرميات  اسنان،  معجون 
احلالقة،  كرمي  احلالقة،  رغوة  اجللد،  تلوين  كرميات  واجلسم، 
البشرة،  منظقات  باجللد،  العناية  منتجات  احلالقة،  لوسيون 
اقثعة  اجللد،  كرميات  للجلد،  املرطبة  املواد  اجللد،  مقويات 
اساس،  املكياج،  منتجات  املكباج،  مزيالت  باجللد،  العناية 
احلواجب،  اقالم  املاسكارا،  اجلقون،  ظل  اخلدود،  احمر  بودرة، 
طالء  الشفاه،  ملمع  الشفاه،  احمر  الينر،  أي  الشفاه،  محدد 
االظافر، مزيالت طالء االظافر، العطور، اللوسيونات، كولونيا، 
مقويات،  االطفال؛  رعاية  منتجات  الكريهة،  الروائح  مزيالت 
احملارم  واحلماية،  التنظيف  حليب  بودرة،  كرميات،  لوسيونات، 

الرطبة، زيت الكاكاو. 

In Respect of: Bath foams, shampoo, hair care 
products; hair balsams, hair tonics, hair lotions, 
hair gels, brilliantine, hair dyes, hair colorants, 
hair sprays, depilatory products, mouth sprays, 
toothpaste, hand, face and body creams, lotions, 
oils, sun tanning creams, shaving foams, shaving 
creams, shaving lotions, skin care products, skin 
cleansers, skin tonics, skin moisturizers, skin 
creams, skin care masks, make-up removers, 
make-up products, foundation, powder, blusher, 
eye shadow, mascara, eye brow pencils, lip 
liners, eyeliners, lipstick, lip polish, nail polish, 
nail polish removers, perfumes, lotions, cologne, 
deodorants, baby care products; tonics, lotions, 
creams, powders, cleaning and care milks, wet 
tissues, cacao oil. 

بأسم : هوبي كوزميتيك إمياالت سنايي في تيكاريت أنونيم 
سيركيتي 

In the name of: Hobi Kozmetik Imalat Sanayi ve 
Ticaret Anonim ?irketi 

أنيل  رقم: 5/4،  كاي.  أس  يولو  سايت  ماه.  ساراي   :  : العنوان 
إيس ماركيزي ك:2/6 تي أر34768- أورانيي، إستنبول ، تركيا. 

Address: Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5/4, Anel 
?? Merkezi K:2/6 TR-34768 Umraniye, ?stanbul, 
Turkey 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 406 )

 Trade Mark No.: 19761العالمة التجارية رقم : 19761 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 09/10/2011التاريخ : 09/10/2011 



2012/4/1252العـــدد الرابع 

 In Respect of: CLEANING MATERIALSمن اجل : مواد تنظيف 

 In the name of: SHAREKET TAKOبأسم : شركة تاكو احلديثة للصناعة واالستثمار 
AL HADETHA LLSENAA ,TEGARA 
LLLISTETHIMAR 

 Address: BITONIA STREET -RAMALLAHالعنوان : رام اهللا -شرع بيتونيا 

 Address for Services:   BITONIA STREETعنوان التبليغ : رام اهللا -شرع بيتونيا 
-RAMALLAH 

( 407 )

 Trade Mark No.: 19762العالمة التجارية رقم : 19762 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 09/10/2011التاريخ : 09/10/2011 
 In Respect of: Clothing & CHOUSEمن اجل : االلبسة ، واالحذية 

 In the name of: shadi suliman sameeh malhisبأسم : شادي سليمان سميح ملحيس 
 : تلفون   - نابلس  بلدية  مجمع   - نابلس   : العنوان 

 092387132

Address: nablus- mojama’ baldiyet nablus 
- tel : 092387132 

عنوان التبليغ : نابلس - مجمع بلدية نابلس - تلفون : 
 092387132

Address for Services:   nablus- mojama’ 
baldiyet nablus - tel : 092387132 

( 408 )

 Trade Mark No.: 19765العالمة التجارية رقم : 19765 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 10/10/2011التاريخ : 10/10/2011 
مواد  الطبية,  غير  احلمام  مستحضرات   : اجل  من 
الروائح,  ومزيالت  العطور  االسنان,  معجون  التجميل, 
العناية  مستحضرات  بالبشرة,  العناية  مستحضرات 

بالشعر, الشامبو, الصابون 

In Respect of: Non-medicated toilet 
preparations; cosmetics; dentifrices; 
perfumes and fragrances; skincare 
preparations; hair care preparations; 
shampoo; soap 



2012/4/1253مجلة امللكية الصناعية

اوف  (كوبوريشن  انك.  كو.,  دويت   & تشيرتش   : بأسم 
ستيت اوف ديالوير, يس اس ايه) 

In the name of: Church & Dwight Co., Inc. 
(a corporation of the State of Delaware, 
USA) 

ان  برينستون,  ستريت,  هاريسون  نورث   469  : العنوان 
جيه 08543, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 469 North Harrison Street, 
Princeton, NJ 08543, United States 

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

Address for Services:   

( 409 )

 Trade Mark No.: 19766العالمة التجارية رقم : 19766 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 10/10/2011التاريخ : 10/10/2011 
اساسها  املشروبات  املصنعة,  القهوة  القهوة,   : اجل  من 

القهوة, بدائل القهوة 
In Respect of: Coffee; artificial coffee; coffee-
based beverages; substitute coffee 

 In the name of: TORREFAZIONE PORTIOLIبأسم : توريفازيوني بورتيولي اس.بي.ايه. 
S.p.A. 

العنوان : فيا سيركا, 24, -20090كاليبيو دي سيتاال (ميالنو), 
ايطاليا 

Address: Via Cerca, 24, 20090-CALEPPIO 
DI SETTALA (MILANO), Italy 

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

Address for Services:   

( 410 )

 Trade Mark No.: 19767العالمة التجارية رقم : 19767 

 In Class: 32في الصنف : 32 

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

 In Respect of: Non-alcoholic beveragesمن اجل : املشروبات غير الكحولية 



2012/4/1254العـــدد الرابع 

 In the name of: Mark Anthony International SRLبأسم : مارك انتوني انترناشيونال اس ار ال 

العنوان : ويلدي بيزنيس هاوس ويلدي رود, باركر هاوس, اس تي. 
ميخائيل, بربادوس 

Address: Wildey Business House Wildey Road, 
Parker House, St. Michael, Barbados 

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

Address for Services:   

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات   lemonade كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 411 )

 Trade Mark No.: 19768العالمة التجارية رقم : 19768 
 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 10/10/2011التاريخ : 10/10/2011 
 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : املشروبات الكحولية 

 In the name of: Mark Anthony Internationalبأسم : مارك انتوني انترناشيونال اس ار ال 
SRL 

العنوان : ويلدي بيزنيس هاوس ويلدي رود, باركر هاوس, اس تي. 
ميخائيل, بربادوس 

Address: Wildey Business House Wildey 
Road, Parker House, St. Michael, Barbados 

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

Address for Services:   

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات   lemonade كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 412 )

 Trade Mark No.: 19769العالمة التجارية رقم : 19769 

 In Class: 35في الصنف : 35 

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



2012/4/1255مجلة امللكية الصناعية

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط املكتبي وخدمات البيع بالتجزئة. 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions and Retail Services. 

بأسم : الزوراء لتجارة التبغ والدخان 
In the name of: AL-Zawra’a Tobacco & 
Cigarettes Trading Co 

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

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

 - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
ص ب 858 

Address for Services:   

( 413 )

 Trade Mark No.: 19770العالمة التجارية رقم : 19770 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 10/10/2011التاريخ : 10/10/2011 
من اجل : الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من 
مواد  املطبوعات؛  أخرى؛  فئات  في  واردة  وغير  املواد  هذه 
مواد  القرطاسية؛  الفوتوغرافية؛  الصور  الكتب؛  جتليد 
القرطاسية أو لغايات منزلية؛  املستعملة في  اللصق 
ومواد الفنانني؛ فراشي الدهان أو التلوين؛ اآلالت الكاتبة 
والتدريس  التوجيه  مواد  األثاث)؛  املكتبية (عدا  واللوازم 
(غير  البالستيكية  التغليف  مواد  األجهزة)؛  (عدا 
الواردة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة؛ الكليشيهات 

(الراسمات) . 

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

 & In the name of: AL-Zawra’a Tobaccoبأسم : الزوراء لتجارة التبغ والدخان 
Cigarettes Trading Co 

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

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

 - اللة  رام  الفكرية-  للملكية  سماس   : التبليغ  عنوان 
ص ب 858 

Address for Services:   



2012/4/1256العـــدد الرابع 

( 414 )

 Trade Mark No.: 19771العالمة التجارية رقم : 19771 

 In Class: 3في الصنف : 3 

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

 In Respect of: BABY SHAMPOOمن اجل : شامبو مخصص لالطفال 

بأسم : شركة الشرق االوسط ملواد التجميل املساهمة 
احملدودة 

In the name of: 

 Address: RAMALLAHالعنوان : رام اهللا - املنطقة الصناعية 

عنوان التبليغ :  هو شركة الشرق االوسط ملواد التجميل 
املساهمة احملدودة - رام اهللا - املنطقة الصناعية .

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 415 )

 Trade Mark No.: 19772العالمة التجارية رقم : 19772 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 10/10/2011التاريخ : 10/10/2011 
 In Respect of: HAIR SHAMPOOمن اجل : شامبو للشعر 

بأسم : شركة الشرق االوسط ملواد التجميل املسهمة 
احملدودة 

In the name of: 

 Address: RAMALLAHالعنوان : رام اهللا املنطقة الصناعية 
 Address for Services:   RAMALLAHعنوان التبليغ : رام اهللا املنطقة الصناعية 



2012/4/1257مجلة امللكية الصناعية

( 416 )

 Trade Mark No.: 19773العالمة التجارية رقم : 19773 

 In Class: 3في الصنف : 3 

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

من اجل : مستحضرات التجميل والشامبو 
In Respect of: IN RESPECT OF 
A.COSMETICS AND SHAMPOO 

بأسم : شركة الشرق االوسط ملواد التجميل املساهمة 
احملدودة 

In the name of: 

 Address: RAMALLAHالعنوان : رام اهللا - املنطقة الصناعية 

 Address for Services:   RAMALLAHعنوان التبليغ : رام اهللا - املنطقة الصناعية 

( 417 )

 Trade Mark No.: 19774العالمة التجارية رقم : 19774 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 11/10/2011التاريخ : 11/10/2011 

 In Respect of: Tobaccoمن اجل : التبغ 

 In the name of: shariket - almasa letombakبأسم : شركة املاسة للتمباك 

العنوان : نابلس- بيت ايبا - املنطقه الصناعية - تلفون 
 092348250 :

Address: nablus - bet eba - almanteqa 
alsina’yeh - tel :092348250 

الصناعية  املنطقه  ايبا -  نابلس- بيت  التبليغ :  عنوان 
- تلفون : 092348250 

Address for Services:   nablus - bet eba - 
almanteqa alsina’yeh - tel :092348250 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 
ذات  الوصفية  والرسومات  معسل  كلمة 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة. 

  



2012/4/1258العـــدد الرابع 

( 418 )

 Trade Mark No.: 19775العالمة التجارية رقم : 19775 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 11/10/2011التاريخ : 11/10/2011 
مركبات  مزلقات  صناعية  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار وقود مبا في ذلك وقود 

احملركات ومواد اضاءه شموع وفتائل لالضائه 

In Respect of: Industrial oils & grases 
lubricants dusy absorbing . wetting & binding 
mpositions , fuels ( including ) moor spirit , & 
illuminant candles & wicks for lighting 

 In the name of: shariket al haj nimer altamimiبأسم : شركة احلاج منر التميمي للتجارة والنقل 
lltijara wa alnaqel 

 Address: nablus - shar’e haifa - telالعنوان : نابلس - شارع حيفا - تلفون : 092387717 
:092387717 

 : تلفون   - سفيان  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 092336195

Address for Services:   

( 419 )

 Trade Mark No.: 19776العالمة التجارية رقم : 19776 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 11/10/2011التاريخ : 11/10/2011 

 In Respect of: SHOESمن اجل : االحذية 

 In the name of: shadi suliman sameeh malhisبأسم : شادي سليمان سميح ملحيس 

 : تلفون   - نابلس  بلدية  مجمع   - نابلس   : العنوان 
 092387132

Address: nablus- mojama’ baldiyet nablus - 
tel : 092387132 

عنوان التبليغ : نابلس - مجمع بلدية نابلس - تلفون : 
 092387132

Address for Services:   nablus- mojama’ 
baldiyet nablus - tel : 092387132 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمة shoes الوصفية 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  



2012/4/1259مجلة امللكية الصناعية

( 420 )

 Trade Mark No.: 19777العالمة التجارية رقم : 19777 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 

 In Respect of: shoes and clothingمن اجل : االحذية واملالبس 

بأسم : فضل نظمي حنفي أبو شامة 
In the name of: FADEL NATHMI HANAFI 
ABU SHAMA 

العنوان : اخلليل - احلاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر 
Address: HERBON - ALHAWOOZ 
ALAWAL -022254473 

ديوان  بالقرب من  احلاووز األول  اخلليل -  التبليغ :  عنوان 
أل بدر 

Address for Services:   HERBON - 
ALHAWOOZ ALAWAL -022254473 

( 421 )

 Trade Mark No.: 19778العالمة التجارية رقم : 19778 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 

 In Respect of: shoes and clothingمن اجل : االحذية واملالبس 

 In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABUبأسم : فضل نظمي حنفي أبو شامة 
SHAMA 

- Address: HERBON - ALHAWOOZ ALAWALالعنوان : اخلليل - احلاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر 
022254473 

 Address for Services:   HERBON - ALHAWOOZعنوان التبليغ : اخلليل - احلاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر 
ALAWAL -022254473 



2012/4/1260العـــدد الرابع 

( 422 )

 Trade Mark No.: 19779العالمة التجارية رقم : 19779 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 
اإلتصاالت،  خدمات  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  خدمات   : اجل  من 
ونقل  جمع  التلكس،   ، الفاكس  البريد  خدمات  النقال،  الهاتف  الهاتف، 
دليل  اإللي،  الرد  املكاملات،  حتويل  الراديو،  طريق  عن  البيجر  الرسائل، 
الصوت،  وإستالم  وتسليم  نقل  اإللكتروني؛  البريد  وخدمات  اإلستعالمات 
الرسائل  استقبال  خمات  املعلومات؛  و  املوسيقى  الصور،  البيانات، 
السلكية  باالتصاالت  املتعلقة  اخلط  على  املعلومات  خدمات  اإللكترونية؛ 
االتصاالت  طريق  عن  البيانات  نقل  البيانات؛  خدمات  تبادل  والالسلكية؛ 
اإلذاعي؛  البث  خدمات  الصناعية؛  األقمار  خدمات  والالسلكية؛  السلكية 
عن  التسوق  وبرامج  واألفالم،  والتلفاز  الراديو  برامج  ونقل  اإلذاعي  البث 
وخدمات  مكتوبة  نصوص  الفيديو،  نصوص  واإلنترنت؛  الهاتف  طريق 
شبكات  عبر  املتعددة  الوسائط  محتوى  وإيصال  البث  البيانات؛  عرض 
االتصاالت اإللكترونية ؛ خدمات املراسلة عبر الفيديو؛ خدمات اإلتصال عن 
االتصاالت  الفيديو؛  طريق  عن  اإلتصال  خدمات  كونفرنس؛  الفيديو  طريق 
برامج  الويب)،  صفحات  ذلك  في  (مبا  للمعلومات  والالسلكية  السلكية 
الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصول املستخدم الى اإلنترنت؛ وتوفير 
االتصاالت السلكية والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد 
البيانات؛ وتوفير وصول املستخدم إلى شبكة االنترنت (مقدمي اخلدمات)، 
الشات؛  وغرف  النقاش  مجموعات  اإللكترونية،  املؤمترات  وتشغيل  وتوفير 
توفير امكانية الوصول الى مواقع اإلم بي ثري على مواقع على النت؛ توفير 
الدخول الى املواقع املوسيقية الرقمية على االنترنت، استقبال املوسيقى 
الوصول  سبل  توفير  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  بواسطة  الرقمية 
األخرى؛  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  ملشغلي  التحتية  البنية  إلى 
السلكية  اإلتصاالت  وصول  خدمات  البحث؛  محركات  وتوفير  تشغيل 
عبر  اإلتصال  والصور؛  للرسائل  احلاسوب  مبساعدة  اإلنتقال  والالسلكية؛ 
الشؤون  عن  ومعلومات  األخبار  نقل  األنباء؛  وكالة  خدمات  الكومبيوتر؛ 
واملنشآت  واألدوات  لألجهزة  التمويلي  التأجير  و  التأجير  احلالية؛إستئجار، 
االستشارية  آنفا؛  املذكورة  اخلدمات  توفير  في  الستخدامها  مكونات  أو 

واملعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا جميعا. 

In Respect of: Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile telephone, 
facsimile, telex, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, 
music and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; transfer 
of data by telecommunication; satellite communication 
services; broadcasting services; broadcasting or 
transmission of radio or television programmes and of 
films, teleshoppping and webshopping programmes; 
videotext, teletext and viewdata services; broadcasting 
and delivery of multimedia content over electronic 
communications networks; video messaging services; 
video conferencing services; video telephone services; 
telecommunication of information (including web pages), 
computer programs and any other data; providing user 
access to the Internet; providing telecommunications 
connections or links to the Internet or databases; 
providing user access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic conferencing, 
discussion groups and chat rooms; providing access 
to digital music websites on the Internet; providing 
access to MP3 websites on the Internet; delivery 
of digital music by telecommunications; providing 
access to telecommunications infrastructures for other 
operators; operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; communication by 
computer; news agency services; transmission of news 
and current affairs information; hire, leasing or rental 
of apparatus, instruments, installations or components 
for use in the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services relating 
to all the aforementioned. 

 In the name of: Sharekat Al-Etsalat Al-Felsteineaبأسم : شركة اإلتصاالت الفلسطينية 
 Address: Palestine, Nablus, Rafedia Main stالعنوان : فلسطني، نابلس، شارع رفيديا الرئيسي 

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

Address for Services:   



2012/4/1261مجلة امللكية الصناعية

( 423 )

 Trade Mark No.: 19780العالمة التجارية رقم : 19780 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 

البيانات واالتصاالت  من اجل : أجهزة ومعدات لنقل وإرسال 
أجهزة  املدى؛  بعيدة  االتصاالت  و  الصناعية  األقمار  عبر 
ومعدات الوزن والقياس وإرسال اإلشارات والفحص (اإلشراف) 
والتعليم؛ أجهزة تسجيل وإرسال أو نسخ األصوات أو الصور أو 
األضواء؛ ناقالت البيانات، معدات معاجلة البيانات، احلواسيب، 
املعدات  للحواسيب؛  الطرفية  املعدات  احلاسوب،  برامج 
االتصاالت  شبكات  مراقبة  وأدوات  أجهزة  البصرية؛  واألدوات 
ومعدات  البيانات؛ أجهزة  وشبكات نقل وإرسال  بعيدة املدى 
االتصاالت  وشبكات  البيانات  وإرسال  نقل  شبكات  تركيب 
الكوابل  الكهربائية؛  املكونات  البطاريات؛  املدى؛  بعيدة 
الكهربائية والبصرية، األسالك الكهربائية؛ أجهزة االتصاالت 
الالسلكية، أجهزة الرادار، معدات التشفير، معدات املساعدة 
السرية، معّدات العرض، أجهزة النسخ الضوئي؛ الهوائيات؛ 

قطع وأجزاء جميع البضائع املذكورة أعاله. 

In Respect of: Apparatus and instruments for data 
communication, satellite communication and 
telecommunication; apparatus and instruments for 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision) 
and teaching; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, images or lights; data carriers, 
data processing equipment, computers, computer 
programs, peripheral equipment for computers; optical 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for monitoring of telecommunication networks and 
data communication networks; installation apparatus 
and instruments for data communication networks 
and telecommunication networks; batteries; electronic 
components; electrical and optical cables, electrical 
wires; base stations; radar equipment, ciphering 
equipment, crypto-aid equipment, display equipment, 
scanner equipment; aerials; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

 In the name of: Telefonaktiebolaget L M Ericssonبأسم : تيليفوناكتيبوالجيتأل أم إريكسون 

 Address: SE-164 83 Stockholm, Swedenالعنوان : أس إي – 83 164 ستوكهولم ، السويد 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 424 )

 Trade Mark No.: 19781العالمة التجارية رقم : 19781 

 In Class: 11في الصنف : 11 



2012/4/1262العـــدد الرابع 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 

 ,In Respect of: Apparatus for heatingمن اجل : أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية. 
refrigerating and ventilating. 

 In the name of: Telefonaktiebolaget L Mبأسم : تيليفوناكتيبوالجيتأل أم إريكسون 
Ericsson 

 Address: SE-164 83 Stockholm, Swedenالعنوان : أس إي – 83 164 ستوكهولم ، السويد 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 425 )

 Trade Mark No.: 19782العالمة التجارية رقم : 19782 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 
من اجل : املطبوعات، حتديدا: القرطاسية، أدوات اإلرشاد 
والتعليم (باستثناء األجهزة)، النشرات الدورية، كتيبات 
اإلرشاد، النشرات، بطاقات األعمال، الورق والورق املقوى 
والبضائع املصنوعة من هذه املواد وغير املدرجة ضمن 

فئات أخرى؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية. 

In Respect of: Printed matter, namely 
stationery, instructional and teaching 
material (except apparatus) periodicals, 
manuals, brochures, business cards, paper, 
cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; 
bookbinding material; photographs. 35 
Advertising; business management; 
business administration; office functions. 

 In the name of: Telefonaktiebolaget L Mبأسم : تيليفوناكتيبوالجيتأل أم إريكسون 
Ericsson 

 Address: SE-164 83 Stockholm, Swedenالعنوان : أس إي – 83 164 ستوكهولم ، السويد 
 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 

فاكس 2989761 
Address for Services:   
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( 426 )

 Trade Mark No.: 19783العالمة التجارية رقم : 19783 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 
من اجل : الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ إدارة وتسيير 

شؤون األعمال؛ األعمال وأعمال املكاتب. 

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

 In the name of: Telefonaktiebolaget L Mبأسم : تيليفوناكتيبوالجيتأل أم إريكسون 
Ericsson 

 Address: SE-164 83 Stockholm, Swedenالعنوان : أس إي – 83 164 ستوكهولم ، السويد 
 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 

فاكس 2989761 
Address for Services:   

( 427 )

 Trade Mark No.: 19784العالمة التجارية رقم : 19784 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 
 .In Respect of: Leasing (financing)من اجل : التأجير (متويل). 

 In the name of: Telefonaktiebolaget L Mبأسم : تيليفوناكتيبوالجيتأل أم إريكسون 
Ericsson 

 Address: SE-164 83 Stockholm, Swedenالعنوان : أس إي – 83 164 ستوكهولم ، السويد 
 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 

فاكس 2989761 
Address for Services:   



2012/4/1264العـــدد الرابع 

( 428 )

 Trade Mark No.: 19785العالمة التجارية رقم : 19785 
 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 
مجال  ضمن  والتصليح  والصيانة  التركيب   : اجل  من 

االتصاالت بعيدة املدى. 

In Respect of: Installation, maintenance and 
repair within telecommunication. 

 In the name of: Telefonaktiebolaget L Mبأسم : تيليفوناكتيبوالجيتأل أم إريكسون 
Ericsson 

 Address: SE-164 83 Stockholm, Swedenالعنوان : أس إي – 83 164 ستوكهولم ، السويد 
 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 

فاكس 2989761 
Address for Services:   

( 429 )

 Trade Mark No.: 19787العالمة التجارية رقم : 19787 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 
وإرسال  نقل  مجال  في  التعليم  خدمات   : اجل  من 
ومجال  الصناعية  األقمار  اتصاالت  مجال  البيانات، 
االتصاالت بعيدة املدى، تقدمي خدمات التدريب واملؤمترات 
واحللقات الدراسية واالجتماعات والدراسات باملراسلة؛ 
املوسيقى  مجاالت  ضمن  املعلومات  تقدمي  خدمات 
واأللعاب  والرياضة  واألخبار  والتلفاز  واإلذاعة  والفيديو 
عبر  والراحة  والفنون  والترفيه  الثقافية  واألحداث 
ورسوم  وصور  صوتي  شكل  على  االتصاالت  شبكات 

تخطيطية ونصوص ووسائط متعددة أخرى. 

In Respect of: Education within the data 
communication area, satellite communication 
area and telecommunication area, providing of 
training, conferences, seminars, congresses, 
correspondence courses; information 
services within the areas of music, video, 
radio, television, news, sports, games, 
cultural events, entertainment and arts and 
leisure via communications networks in the 
form of audio, video, graphics, text and other 
multimedia. 
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 In the name of: Telefonaktiebolaget L Mبأسم : تيليفوناكتيبوالجيتأل أم إريكسون 
Ericsson 

 Address: SE-164 83 Stockholm, Swedenالعنوان : أس إي – 83 164 ستوكهولم ، السويد 
 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 

فاكس 2989761 
Address for Services:   

( 430 )

 Trade Mark No.: 19788العالمة التجارية رقم : 19788 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 
والكيمياء  الفيزياء  مجاالت  في  األبحاث   : اجل  من 
معدات  تأجير  احلاسوب،  أجهزة  برمجة  والهندسة؛ 
التحليالت  حتديدا:  العمالء؛  خدمات  البيانات؛  معاجلة 
في  االستشارية  اخلدمات  التقنية؛  واالستشارات 
خدمات  التشخيصية؛  احلاسوب  خدمات  مجاالت 
مراقبة أنظمة احلاسوب عن بعد و \ أو في نفس املوقع، 
واتصاالت  البيانات  وإرسال  نقل  مجال  في  جميعها 

األقمار الصناعية واالتصاالت بعيدة املدى. 

In Respect of: Research within physics, chemistry 
and engineering; programming of computer 
equipment, leasing of data processing equipment; 
customer services, namely technical analysis 
and consultation; consultancy services within 
computer diagnostic services; remote and/or on-
site monitoring of computer systems, all in the field 
of data communication, satellite communication 
and telecommunication. 

 In the name of: Telefonaktiebolaget L M Ericssonبأسم : تيليفوناكتيبوالجيتأل أم إريكسون 
 Address: SE-164 83 Stockholm, Swedenالعنوان : أس إي – 83 164 ستوكهولم ، السويد 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 431 )

 Trade Mark No.: 19789العالمة التجارية رقم : 19789 

 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 
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من اجل : خدمات ترخيص امللكية الفكرية؛ ترخيص برمجيات 
احلاسوب واملنتجات واخلدمات ضمن مجال الترفيه. 

In Respect of: Licensing of intellectual property; 
licensing of computer software and of products 
and services within the field of entertainment. 

 In the name of: Telefonaktiebolaget L M Ericssonبأسم : تيليفوناكتيبوالجيتأل أم إريكسون 

 Address: SE-164 83 Stockholm, Swedenالعنوان : أس إي – 83 164 ستوكهولم ، السويد 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 432 )

 Trade Mark No.: 19790العالمة التجارية رقم : 19790 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 

 .In Respect of: Chewing gum, chocolate, biscuitsمن اجل : العلكة و الشكوالته و البسكويت 

 In the name of: Nahla Corporation Limitedبأسم : نحله كوربوريشن ليمتد 

العربية  االمارات  دبي،   ، علي  جلبل  احلرة  املنطقة   : العنوان 
املتحدة 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, U.A.E 

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

Address for Services:   

( 433 )

 Trade Mark No.: 19791العالمة التجارية رقم : 19791 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 
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 In Respect of: sweetsمن اجل : حلويات 
 In the name of: ayman saeed fares tmamبأسم : امين سعيد فارس متام 

 Address: nablus - share’ sufian - telالعنوان : نابلس - شارع سفيان - ت : 0599324607 
0599324607 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان عمارة غزال - ت: 
 0599289450

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات  حلويات  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة. 

  

( 434 )

 Trade Mark No.: 19792العالمة التجارية رقم : 19792 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/10/2011التاريخ : 12/10/2011 
 In Respect of: coffeeمن اجل : قهوة 

 In the name of: mohammed mahmoudبأسم : محمد محمود ابراهيم السيد 
ibrahim al-sayed 

 Address: jenin -al- manteka al- sinaeyaالعنوان : جنني املنطقة الصناعية 
 -Address for Services:   jenin -al- manteka alعنوان التبليغ : جنني املنطقة الصناعية 

sinaeya 

( 435 )

 Trade Mark No.: 19811العالمة التجارية رقم : 19811 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 16/10/2011التاريخ : 16/10/2011 

 In Respect of: Paper, tissue paper , oaperمن اجل : الورق الصحي، املناديل الورقية ، احملارم . 
towels , tissues 
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 In the name of: sharekit rawan li senaبأسم : شركة روان لصناعة الورق الصحي 

 Address: nablus - rojeeb - al manteqa el senaالعنوان : نابلس - روجيب - املنطقة الصناعية 

الساقية  بريك_نابلس_شارع  هشام   : التبليغ  عنوان 
_قرب الديوان العربي ا 

Address for Services:   

( 436 )

 Trade Mark No.: 19812العالمة التجارية رقم : 19812 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 16/10/2011التاريخ : 16/10/2011 
من اجل : الورق ، الورق الصحي ، املناديل الورقية ، احملارم 

 .

In Respect of: paper , tissue paper , paper 
towels , tissues 

 In the name of: sharekit rawan li senaبأسم : شركة روان لصناعة الورق الصحي 
 Address: nablus - rojeeb - al manteqa el senaالعنوان : نابلس - روجيب - املنطقة الصناعية 

الساقية  بريك_نابلس_شارع  هشام   : التبليغ  عنوان 
_قرب الديوان العربي ا 

Address for Services:   

( 437 )

 Trade Mark No.: 19813العالمة التجارية رقم : 19813 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 16/10/2011التاريخ : 16/10/2011 
من اجل : الورق ، الورق الصحي ، املناديل الورقية ، احملارم 

 .

In Respect of: paper , tissue paper , paper 
towels , tissues 

 In the name of: sharekit rawan li senaبأسم : شركة روان لصناعة الورق الصحي 
 Address: nablus - rojeeb - al manteqa el senaالعنوان : نابلس - روجيب - املنطقة الصناعية 

الساقية  بريك_نابلس_شارع  هشام   : التبليغ  عنوان 
_قرب الديوان العربي ا 

Address for Services:   
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( 438 )

 Trade Mark No.: 19814العالمة التجارية رقم : 19814 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 16/10/2011التاريخ : 16/10/2011 
من اجل : الورق ، الورق الصحي ، املناديل الورقية ، احملارم 

 .

In Respect of: paper , tissue paper , paper 
towels , tissues 

 In the name of: sharekit rawan li senaبأسم : شركة روان لصناعة الورق الصحي 
 Address: nablus - rojeeb - al manteqa el senaالعنوان : نابلس - روجيب - املنطقة الصناعية 

الساقية  بريك_نابلس_شارع  هشام   : التبليغ  عنوان 
_قرب الديوان العربي ا 

Address for Services:   

( 439 )

 Trade Mark No.: 19815العالمة التجارية رقم : 19815 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 16/10/2011التاريخ : 16/10/2011 
من اجل : الورق ، الورق الصحي ، املناديل الورقية ، احملارم 

 .

In Respect of: paper , tissue paper , paper 
towels , tissues 

 In the name of: sharekit rawan li senaبأسم : شركة روان لصناعة الورق الصحي 
 Address: nablus - rojeeb - al manteqa el senaالعنوان : نابلس - روجيب - املنطقة الصناعية 

الساقية  بريك_نابلس_شارع  هشام   : التبليغ  عنوان 
_قرب الديوان العربي ا 

Address for Services:   
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 ( 440 )

 Trade Mark No.: 19816العالمة التجارية رقم : 19816 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 16/10/2011التاريخ : 16/10/2011 

من اجل : الورق ، الورق الصحي ، املناديل الورقية ، احملارم 
 .

In Respect of: paper , tissue paper , paper 
towels , tissues 

 In the name of: sharekit rawan li senaبأسم : شركة روان لصناعة الورق الصحي 

 Address: nablus - rojeeb - al manteqa el senaالعنوان : نابلس - روجيب - املنطقة الصناعية 

الساقية  بريك_نابلس_شارع  هشام   : التبليغ  عنوان 
_قرب الديوان العربي ا 

Address for Services:   

( 441 )

 Trade Mark No.: 19821العالمة التجارية رقم : 19821 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 18/10/2011التاريخ : 18/10/2011 
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االعمال  توجيه  ادارة و  االعالن و  الدعاية و  خدمات   : اجل  من 
و تفعيل النشاط املكتبي, حجز موقع على شبكة االنترنت, 
االنباء  وكاالت  الوثائق,  نسخ  االعالن,  و  الدعاية  مواد  نشر 
العروض  خدمات  االعمال,  عن  االخبار  و  املعلومات  التجارية, 
على  املباشرة  الدعاية  و  االعالن  االعالن,  و  الدعاية  لغايات 
االعالن  و  الدعاية  الرأي,  استطالعات  احلاسوب,  شبكات 
البيع  لغاية  اتصاالت  وسائل  على  السلع  عرض  اخلارجي, 
و  الدعاية  نصوص  نشر  النصوص,  معاجلة  بالتجزئة, 
النصوص  كتابة  التجارية,  االعالنات  بالراديو,  االعالن  االعالن, 
اعمال  ادارة  التمثيل,  فناني  اعمال  عرض  ادارة  االعالنية. 
فناني التمثيل,خدمات اعداد مناذج الدعاية و االعالن او ترويج 
في  املهمة  املعلومات  او  االخبار  اقتطاع  خدمات  املبيعات, 
و  االعالن  (لالخرين),  الصحف  اشتراكات  تنظيم  الصحف, 
االعالن  و  الدعاية  احلاسوب,  شبكات  على  املباشرة  الدعاية 
تأجير  االعالنية,  املساحات  تأجير  االعالن,  و  الدعاية  اخلارجي, 
االعالن  الدعاية و  االعالم,  وسائل  االعالن في  للدعاية و  وقت 

عبر التلفزيون, كتابة نصوص الدعاية و االعالن. 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; reservation website; advertising matter 
(dissemination of-);document reproduction; 
information agencies (commercial);information 
(Business); layout services for advertising 
purpose, on-line advertising a computer 
network, Opinion polling, outdoor advertising, 
presentation of goods on communication 
media, for retail purpose, processing (word), 
publication of publicity texts, publicity, publicity 
text (writing of-),Artists (Business management 
of performing-),Business management of 
performing artists, modeling for advertising 
or sales promotion, News clipping services, 
Newspaper subscriptions (Arranging-)}for 
others{,Rental of advertising space, Rental 
of advertising time on communication media, 
television advertising, Text (writing of publicity) 

 In the name of: Ghassan Altaher Ben Jeddoبأسم : غسان الطاهر بن جدو 
الطابق  الرحاب-  بناية  ابراهيم-  السلطان  بيروت-   : العنوان 

األول 

Address: Beirut, Sultan Ibrahm, Alrehab 
Building, 1st floor. 

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

( 442 )

 Trade Mark No.: 19825العالمة التجارية رقم : 19825 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 18/10/2011التاريخ : 18/10/2011 
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الكبلي,  بالتلفزيوني  البث  االتصاالت,  خدمات   : اجل  من 
بالتلفزيون, نقل الرسائل و الصور عبر  بالراديو, البث  اإلذاعة 
(خدمات  االلكترونية  النشرات  لوحات  خدمات  احلاسوب, 
اتصاالت), البريد االلكتروني, وكاالت األنباء, البث عبر الراديو, 
تأجير معدات االتصال, البث او اإلرسال عبر األقمار الصناعية, 
االجتماعات عن بعد, خدمات التلفونات, توفير قنوات اتصال 
للخدمات التلفزيونية, البث عبر التلفون, توفير حجرات عبر 
االنترنت, خدمات النداء اآللي (عبر الراديو او التلفون او وسائل 

االتصال االلكترونية األخرى). 

In Respect of: Telecommunications, cable television 
broadcasting, Broadcasting (radio-), Broadcasting 
(television-), computer aided transmission of 
messages and images, Electronic bulletin board 
services }telecommunication servicer{,Mail 
(Electronic-),News agencies, Radio broadcasting, 
Rental of telecommunication equipment, 
satellite transmission, Teleconferencing services 
broadcasting, Telephone services, Teleshopping 
services (Providing telecommunication 
channels for-), Television broadcasting, 
Chartrooms (providing internet), paging services 
(radio,telephone,or other means of electronic 
communication). 

 In the name of: Ghassan Altaher Ben Jeddoبأسم : غسان الطاهر بن جدو 

الطابق  الرحاب-  بناية  إبراهيم-  السلطان  بيروت-   : العنوان 
األول 

Address: Beirut, Sultan Ibrahm, Alrehab 
Building,1st floor. 

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

( 443 )

 Trade Mark No.: 19827العالمة التجارية رقم : 19827 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 18/10/2011التاريخ : 18/10/2011 
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الترفيه  التدريب,  التهذيب,  و  التعليم  خدمات   : اجل  من 
املؤمترات,  ادارة  و  تنظيم  الثقافية,  و  الرياضية  االنشطة 
تنظيم  الندوات,  ادارة  و  تنظيم  االجتماعات,  ادارة  و  تنظيم 
اجلمال,  مسابقات  تنظيم  (تدريب),  العمل  ورشات  ادارة  و 
تسجيل  اعادة  الرياضية,  املباريات  تنظيم  الكتب,  نشر 
و  التربية  عن  معلومات  الفيديو,  اشرطة  اعداد  الصوت, 
االفالم,  انتاج  البيئة,  معلومات  مجال  في  ابحاث  التعليم, 
تعليمات  تدريبية),  او  تعليمية  (نصائح  املهني  التوجيه 
صناعة  ستديوهات  بامليكروفلم,  التصوير  البدنية,  الرياضة 
التقارير  تقدمي  احلية,  التمثيليات  عرض  السينمائية,  االفالم 
العروض  انتاج  التلفزيون,  و  الراديو  برامج  انتاج  املصورة, 
املسرحية, انتاج افالم الفيديو, توفير املطبوعات االلكترونية 
الكتب  نشر  الكتب,  نشر  للتنزيل),  القابلة  غير   ) الفورية 
خدمات  بالراديو,  الترفيه  الفورية,  االلكترونية  الصحف  و 
مراسلي االنباء,خدمات كتابة السيناريو و البرامج االذاعية و 
التلفزيونية, ترجمة االفالم, تنظيم املعارض لغايات ثقافية او 
اشرطة  تسجيل  التلفزيون,  الراديو و  اجهزة  تأجير  تعليمية, 

الفيديو, التوجيه املهني (نصائح تعليمية او تدريبية). 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities, 
Arranging and conducting of conferences, 
Arranging and conducting of symposiums, 
Arranging and conducting of workshops 
(training),Arranging of beauty contests, books 
(Publication of-), Competitions (Organization of 
sports-),Dubbing, Editing (Videotape-),Education 
information, Environment information 
(research in the filed of-),film production, 
Guidance (Vocational-)(education or training 
advice),Gymnastic instruction, microfilming, 
Movie studio, Performances (Presentation of 
live-),Photographic reporting, Production of radio 
and television programmes, Production of shows, 
Production (Videotape film),Providing on-line 
electronic publications (not downloadable),Public
ation of books, publication of electronic books and 
journals on-line, radio entertainment, Reporters 
services (News-),Scriptwriting services, Subtitling 
Exhibitions (organization of-) for cultural or 
educational Purposes, radio and television sets 
(Rental of-) Videotaping, Vocational guidance 
(education or training advice). 

 In the name of: Ghassan Altaher Ben Jeddoبأسم : غسان الطاهر بن جدو 

الطابق  الرحاب-  بناية  ابراهيم-  السلطان  بيروت-   : العنوان 
األول 

Address: Beirut, Sultan Ibrahm, Alrehab 
Building,1st floor 

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

( 444 )

 Trade Mark No.: 19828العالمة التجارية رقم : 19828 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 18/10/2011التاريخ : 18/10/2011 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 
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العادية  الدولية  للتجارة  اخلليل  جنمة  شركة   : بأسم 
العامة 

In the name of: SHARIKAT NEGMET 
ALKHALIL LILTEJARAH ALDAWLIEH 
ALADIEH ALAMMAH 

 Address: ALKHALIL - WADI ALHARIAالعنوان : اخلليل - وادي الهرية مقابل ليزر كاسيت 

ليزر  مقابل  الهرية  وادي   - اخلليل   : التبليغ  عنوان 
كاسيت 

Address for Services:   ALKHALIL - WADI 
ALHARIA 

( 445 )

 Trade Mark No.: 19829العالمة التجارية رقم : 19829 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 18/10/2011التاريخ : 18/10/2011 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

العادية  الدولية  للتجارة  اخلليل  جنمة  شركة   : بأسم 
العامة 

In the name of: SHARIKAT NEGMET 
ALKHALIL LILTEJARAH ALDAWLIEH 
ALADIEH ALAMMAH 

 Address: ALKHALIL - WADI ALHARIAالعنوان : اخلليل - وادي الهرية مقابل ليزر كاسيت 

ليزر  مقابل  الهرية  وادي   - اخلليل   : التبليغ  عنوان 
كاسيت 

Address for Services:   ALKHALIL - WADI 
ALHARIA 

( 446 )

 Trade Mark No.: 19830العالمة التجارية رقم : 19830 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 18/10/2011التاريخ : 18/10/2011 
 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : االحذيةواملالبس 

 In the name of: FADEL NATHMI HANAFIبأسم : فضل نظمي حنفي أبو شامة 
ABU SHAMA 
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 Address: HERBON - ALHAWOOZالعنوان : اخلليل - احلاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر 
ALAWAL -022254473 

ديوان  بالقرب من  احلاووز األول  اخلليل -  التبليغ :  عنوان 
أل بدر 

Address for Services:   HERBON - 
ALHAWOOZ ALAWAL -022254473 

( 447 )

 Trade Mark No.: 19831العالمة التجارية رقم : 19831 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 18/10/2011التاريخ : 18/10/2011 
 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : االحذية واملالبس 

 In the name of: FADEL NATHMI HANAFIبأسم : فضل نظمي حنفي أبو شامة 
ABU SHAMA 

 Address: HERBON - ALHAWOOZ ALAWALالعنوان : اخلليل - احلاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر 
-022254473 

 - Address for Services:   HERBONعنوان التبليغ : اخلليل - احلاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر 
ALHAWOOZ ALAWAL -022254473 

( 448 )

 Trade Mark No.: 19835العالمة التجارية رقم : 19835 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 20/10/2011التاريخ : 20/10/2011 

 In Respect of: Olive Oil, dairy productsمن اجل : زيت الزيتون ومنتجات االلبان 

 In the name of: Newfarm Company forبأسم : شركة نيوفارم للتسويق والتصنيع الزراعي 
marketing and agricultural processing 

 - اهللا  رام   - املعصرة  بجانب  سينيا-  عني   : العنوان 
فلسطني 

Address: Ein Senya - beside the olive press-
Ramalla- Palestine 
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عنوان التبليغ : عني سينيا- بجانب املعصرة - رام اهللا 
- فلسطني 

Address for Services:   Ein Senya - beside the 
olive press-Ramalla- Palestine 

( 449 )

 Trade Mark No.: 19837العالمة التجارية رقم : 19837 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/10/2011التاريخ : 20/10/2011 

من اجل : اإلعالن، إدارة األعمال ، إدارة األعمال، الوظائف املكتبية ؛ 
مكافآت  برنامج  خالل  من  اخلدمات  وعطلة  واملنتجع  الفندق  تعزيز 

احلوافز؛ تتبع ورصد برنامج جوائز تشجيعية لألعضاء. 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
Promoting hotel, resort and vacation services 
though a rewards incentive program; tracking 
and monitoring incentive awards program for 
members. 

 .In the name of: Preferred Guest, Incبأسم : بريفيرد غيست ، إنك. 

العنوان : 1111 ويستشيستر أفينيو ، وايت بالينز، نيويورك 10604 ، 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, USA 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 450 )

Trade Mark No.: 19838 العالمة التجارية رقم : ١٩٨٣٨ 
In Class: 43 في الصنف : ٤٣ 

Date: 20/10/2011 التاريخ : ٢٠١١/١٠/٢٠ 
من اجل : خدمات التزويد بالطعام والشراب ، خدمات وسائل 

الراحة املؤفتة. 

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

In the name of: Preferred Guest, Inc. بأسم : بريفيرد غيست ، إنك. 
العنوان : ١١١١ ويستشيستر أفينيو ، وايت بالينز، نيويورك 

١٠٦٠٤ ، الواليات املتحدة األمريكية 

 Address: 1111 Westchester Avenue, White Plains,
 New York 10604, USA

عنوان التبليغ : ص,ب٤٤٧٢ البيرة -هاتف ٢٩٨٩٧٦٠ فاكس 
 ٢٩٨٩٧٦١

   :Address for Services
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( 451 )

Trade Mark No.: 19842العالمة التجارية رقم : ١٩٨٤٢

In Class: 43في الصنف : ٤٣

Date: 24/10/2011التاريخ : ٢٠١١/١٠/٢٤

 من اجل : خدمات املطاعم والبارات, خدمات املطاعم,
خدمات املطاعم ببطاقات الهدايا

In Respect of: Restaurant and bar services; 
carry-out restaurant services; restaurant 
services featuring gift cards

.In the name of: Brinker International, Inc.بأسم : برينكار انترناشيونال, انك

 العنوان : ٦٨٢٠ ال بي جيه فريويه, داالس, تكساس
٧٥٢٤٠, الواليات املتحدة االمريكية

Address: 6820 LBJ Freeway, Dallas, Texas 
75240, U.S.A.

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

Address for Services:

( 452 )

 Trade Mark No.: 19847العالمة التجارية رقم : 19847 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 25/10/2011التاريخ : 25/10/2011 

البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات   : اجل  من 
واالبحاث  التحاليل  خدمات  بها-  املتعلقة  والتصميم 
عتاداحلاسوب  وتطوير  تصميم  خدمات  الصناعية- 

والبرمجيات احلاسوبية. 

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

 In the name of: mohammad wadah zakariya arfatبأسم : محمد وضاح زكريا عرفات 
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الدين  سعد  كميل  عمارة  العدل  _شارع  نابلس   : العنوان 
طابق 9 تلفون 2382689/09 

Address: nablus share aladel amaret kameel saed 
aldeen tabeq9 tel 09/2382689 

سعد  كميل  عمارة  العدل  _شارع  نابلس   : التبليغ  عنوان 
الدين طابق 9 تلفون 2382689/09 

Address for Services:   nablus share aladel amaret 
kameel saed aldeen tabeq9 tel 09/2382689 

( 453 )

 Trade Mark No.: 19848العالمة التجارية رقم : 19848 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 25/10/2011التاريخ : 25/10/2011 

البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات   : اجل  من 
واالبحاث  التحاليل  خدمات  بها-  املتعلقة  والتصميم 
احلاسوب  عتاد  وتطوير  تصميم  خدمات  الصناعية- 

والبرمجيات احلاسوبية–. 

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

 In the name of: mohammad wadah zakariya arfatبأسم : محمد وضاح زكريا عرفات 

الدين  سعد  كميل  عمارة  العدل  _شارع  نابلس   : العنوان 
طابق 9 تلفون 2382689/09 

Address: nablus share aladel amaret kameel saed 
aldeen tabeq9 tel 09/2382689 

سعد  كميل  عمارة  العدل  _شارع  نابلس   : التبليغ  عنوان 
الدين طابق 9 تلفون 2382689/09 

Address for Services:   nablus share aladel amaret 
kameel saed aldeen tabeq9 tel 09/2382689 

( 454 )

 Trade Mark No.: 19849العالمة التجارية رقم : 19849 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 26/10/2011التاريخ : 26/10/2011 
اخلضار  من  الشيبس  البطاطا,  شيبس   : اجل  من 

والفواكه 

In Respect of: Potato chips, chips made from 
vegetables and fruits 

 .In the name of: Mithyeb Haddad & Sons Coبأسم : شركة مذيب حداد واوالده 
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 ,Address: P.O. Box: 1195 Zarqa 13110العنوان : ص ب: 1195 الزرقاء 13110 , االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

( 455 )

 Trade Mark No.: 19850العالمة التجارية رقم : 19850 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 26/10/2011التاريخ : 26/10/2011 

من اجل : شيبس الذرة, الشيبس من احلبوب 
In Respect of: Corn chips, chips made from 
cereals 

 .In the name of: Mithyeb Haddad & Sons Coبأسم : شركة مذيب حداد واوالده 

العنوان : ص ب: 1195 الزرقاء 13110 , االردن 
Address: P.O. Box: 1195 Zarqa 13110, 
Jordan 

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

Address for Services:   

( 456 )

 Trade Mark No.: 19851العالمة التجارية رقم : 19851 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 26/10/2011التاريخ : 26/10/2011 
اخلضار  من  الشيبس  البطاطا,  شيبس   : اجل  من 

والفواكه 
In Respect of: Potato chips, chips made 
from vegetables and fruits 

 In the name of: Mithyeb Haddad & Sonsبأسم : شركة مذيب حداد واوالده 
Co. 

 ,Address: P.O. Box: 1195 Zarqa 13110العنوان : ص ب: 1195 الزرقاء 13110 , االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   
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( 457 )

 Trade Mark No.: 19852العالمة التجارية رقم : 19852 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 26/10/2011التاريخ : 26/10/2011 

من اجل : شيبس الذرة, الشيبس من احلبوب 
In Respect of: Corn chips, chips made from 
cereals 

 .In the name of: Mithyeb Haddad & Sons Coبأسم : شركة مذيب حداد واوالده 

العنوان : ص ب: 1195 الزرقاء 13110 , االردن 
Address: P.O. Box: 1195 Zarqa 13110, 
Jordan 

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

Address for Services:   

( 458 )

 Trade Mark No.: 19853العالمة التجارية رقم : 19853 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 26/10/2011التاريخ : 26/10/2011 

 In Respect of: Services for providing foodمن اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات 
and drink; 

واملشروبات  للمأكوالت  كافيه  بيانو  شركة   : بأسم 
اخلفيفة 

In the name of: sharekt piano cafe llmakolat 
w almshrobat al khafefha 

 Address: nablus _sharee al jamea _amaretالعنوان : نابلس_شارع اجلامعة _عمارة غرناطة 
grnata 

 Address for Services:   nablus _sharee alعنوان التبليغ : نابلس_شارع اجلامعة _عمارة غرناطة 
jamea _amaret grnata 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمة cafe والرسومات 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 459 )

 Trade Mark No.: 19856العالمة التجارية رقم : 19856 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 26/10/2011التاريخ : 26/10/2011 
 In Respect of: Clothing shoesمن اجل : االحذية واملالبس 

 In the name of: step by step coبأسم : شركة ستب باي ستب 
 Address: hebron wad altofahالعنوان : اخلليل وادي التفاح بجانب معصرة شاور 

معصرة  بجانب  التفاح  وادي  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
شاور 

Address for Services:   hebron wad altofah 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
shoes. عبارة  ا  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

مبعزل  العام  االستخدام  ذات  الوصفية  coوالرسومات 
عن العالمة 

  

( 460 )

 Trade Mark No.: 19857العالمة التجارية رقم : 19857 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 27/10/2011التاريخ : 27/10/2011 
األنواع  جميع  من  الورق  ومنتوجات  الصحي  الورق   : اجل  من 
ويشمل ذلك احملارم واملناديل الورقية وورق التواليت وبشاكير 
للوجه  املستعمل  الورقي  والشاش  الورقي  والشاش  الورق 
وفوط  الورق  فوط  و  للتنظيف  املستعمل  الورقي  والشاش 
أنواعها  بجميع  والدفاتر  القرطاسية  و  واملطبوعات  األطفال 

وأشكالها 

In Respect of: Hygienic paper and paper products 
of all kinds, including paper tissues, toilet paper, 
paper towels, tissue paper for cleaning purposes, 
tissue paper napkins and baby diapers and all 
printed matter and stationery and copy books of 
all types and kinds. 

 In the name of: Al-Rajeh for Chemical Detergentsبأسم : شركة الراجح للمنظفات الكيماوية 
Co. 

 Address: Nablus – Industrial areaالعنوان : نابلس – املنطقة الصناعية 
ص  سنتر  جاليريا  عمارة  نابلس  اتيرة  فراس   : التبليغ  عنوان 

ب 768 
Address for Services:   



2012/4/1282العـــدد الرابع 

( 461 )

 Trade Mark No.: 19858العالمة التجارية رقم : 19858 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 27/10/2011التاريخ : 27/10/2011 
األنواع  جميع  من  الورق  ومنتوجات  الصحي  الورق   : اجل  من 
ويشمل ذلك احملارم واملناديل الورقية وورق التواليت وبشاكير 
للوجه  املستعمل  الورقي  والشاش  الورقي  والشاش  الورق 
وفوط  الورق  فوط  و  للتنظيف  املستعمل  الورقي  والشاش 
أنواعها  بجميع  والدفاتر  القرطاسية  و  واملطبوعات  األطفال 

وأشكالها 

In Respect of: Hygienic paper and paper products 
of all kinds, including paper tissues, toilet paper, 
paper towels, tissue paper for cleaning purposes, 
tissue paper napkins and baby diapers and all 
printed matter and stationery and copy books of 
all types and kinds. 

 In the name of: Al-Rajeh for Chemical Detergentsبأسم : شركة الراجح للمنظفات الكيماوية 
Co. 

 Address: Nablus – Industrial areaالعنوان : نابلس – املنطقة الصناعية 
ص  سنتر  جاليريا  عمارة  نابلس  اتيرة  فراس   : التبليغ  عنوان 

ب 768 
Address for Services:   

( 462 )

 Trade Mark No.: 19859العالمة التجارية رقم : 19859 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 

العقارية  الوساطة  وهي  العقارية،  اخلدمات   : اجل  من 
وحيازة املمتلكات العقارية، تقاسم األسهم العقارية، 
والوحدات  العقارات  ملكية  وترتيب  إدارة  وهما، 
السكنية والشقق السكنية؛ االستثمار العقاري وإدارة 
العقارات، ايجار مشترك للعقارات املمتلكات العقارية 
و املمتلكات ، مبا في ذلك الوحدات السكنية والشقق. 

In Respect of: Real estate services, namely, 
real estate brokerage, real estate acquisition, 
real estate equity sharing, namely, managing 
and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real 
estate time sharing and leasing of real estate 
and real property, including condominiums 
and apartments. 

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 



2012/4/1283مجلة امللكية الصناعية

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 463 )

 Trade Mark No.: 19860العالمة التجارية رقم : 19860 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
مساكن  والشراب؛  الطعام  لتقدمي  خدمات   : اجل  من 

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

 ,In the name of: Sheraton Internationalبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, 
White Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 464

 Trade Mark No.: 19861العالمة التجارية رقم : 19861 

 In Class: 36في الصنف : 36 

Date: 26/10/2011التاريخ : 26/10/2011 

العقارية  الوساطة  وهي  العقارية،  اخلدمات   : اجل  من 
العقارية،  األسهم  تقاسم  العقارية،  املمتلكات  وحيازة 
وهما، إدارة وترتيب ملكية العقارات والوحدات السكنية 
والشقق السكنية؛ االستثمار العقاري وإدارة العقارات، 
ايجار مشترك للعقارات املمتلكات العقارية و املمتلكات 

، مبا في ذلك الوحدات السكنية والشقق. 

In Respect of: Real estate services, namely, 
real estate brokerage, real estate acquisition, 
real estate equity sharing, namely, managing 
and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real 
estate time sharing and leasing of real estate 
and real property, including condominiums 
and apartments. 

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 



2012/4/1284العـــدد الرابع 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 465 )

 Trade Mark No.: 19862العالمة التجارية رقم : 19862 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
مساكن  والشراب؛  الطعام  لتقدمي  خدمات   : اجل  من 

مؤقتة. 

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

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 

نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 466 )

 Trade Mark No.: 19863العالمة التجارية رقم : 19863 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
األعمال،  إدارة   ، األعمال  وإدارة  اإلعالن،   : اجل  من 

والوظائف املكتبية. 

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

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 

نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1285مجلة امللكية الصناعية

( 467 )

 Trade Mark No.: 19864العالمة التجارية رقم : 19864 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 

العقارية  الوساطة  وهي  العقارية،  اخلدمات   : اجل  من 
وحيازة املمتلكات العقارية، تقاسم األسهم العقارية، 
والوحدات  العقارات  ملكية  وترتيب  إدارة  وهما، 
السكنية والشقق السكنية؛ االستثمار العقاري وإدارة 
العقارات، ايجار مشترك للعقارات املمتلكات العقارية 
و املمتلكات ، مبا في ذلك الوحدات السكنية والشقق. 

In Respect of: Real estate services, namely, 
real estate brokerage, real estate acquisition, 
real estate equity sharing, namely, managing 
and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real 
estate time sharing and leasing of real estate 
and real property, including condominiums 
and apartments. 

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 468 )

 Trade Mark No.: 19865العالمة التجارية رقم : 19865 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 

ترتيب  ؛  البضائع  وتخزين  تغليف  النقل,   : اجل  من 
السفر. 

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



2012/4/1286العـــدد الرابع 

 ,In the name of: Sheraton Internationalبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, 
White Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 469 )

 Trade Mark No.: 19866العالمة التجارية رقم : 19866 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
مرافق  توفير  الليلية،  النوادي   ، الترفيه   : اجل  من 
وتوفير  التعليم)،  أو  (الترفيه  النادي  وخدمات  ترفيهية 
اخلدمات  وتوفير  املرقص،  وخدمات  الكاريوكي،  خدمات 

الترفيهية ألعاب لألطفال, النوادي الليلية. 

In Respect of: Entertainment; providing 
entertainment facilities; club services 
(entertainment or education); providing 
karaoke services; discotheque services; 
providing amusement arcade services; night 
clubs 

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 

نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1287مجلة امللكية الصناعية

( 470 )

 Trade Mark No.: 19867العالمة التجارية رقم : 19867 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
مساكن  والشراب؛  الطعام  لتقدمي  خدمات   : اجل  من 

مؤقتة. 

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

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 

نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 471 )

 Trade Mark No.: 19868العالمة التجارية رقم : 19868 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
 ، البيطرية  واخلدمات  الطبية،  اخلدمات   : اجل  من 
و  احليوانات،  أو  للبشر  باجلمال  والعناية  والنظافة 

خدمات الزراعة والبستنة والغابات. 

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services. 

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 

نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1288العـــدد الرابع 

( 472 )

 Trade Mark No.: 19869العالمة التجارية رقم : 19869 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
حلماية  أمنية  وخدمات  القانونية،  اخلدمات   : اجل  من 
واالجتماعية  الشخصية  واخلدمات  واألفراد،  املمتلكات 

املقدمة من قبل اآلخرين لتلبية احتياجات األفراد. 

In Respect of: Legal services; security services 
for the protection of property and individuals; 
personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals. 

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 

نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 473 )

 Trade Mark No.: 19870العالمة التجارية رقم : 19870 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
األعمال،  إدارة   ، األعمال  وإدارة  اإلعالن،   : اجل  من 

والوظائف املكتبية. 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions. 

 ,In the name of: Sheraton Internationalبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, 
White Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1289مجلة امللكية الصناعية

( 474 )

 Trade Mark No.: 19871العالمة التجارية رقم : 19871 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
العقارية  الوساطة  وهي  العقارية،  اخلدمات   : اجل  من 
وحيازة املمتلكات العقارية، تقاسم األسهم العقارية، 
والوحدات  العقارات  ملكية  وترتيب  إدارة  وهما، 
السكنية والشقق السكنية؛ االستثمار العقاري وإدارة 
العقارات، ايجار مشترك للعقارات املمتلكات العقارية 
و املمتلكات ، مبا في ذلك الوحدات السكنية والشقق. 

In Respect of: Real estate services, 
namely, real estate brokerage, real estate 
acquisition, real estate equity sharing, 
namely, managing and arranging for 
ownership of real estate, condominiums, 
apartments; real estate investment, real 
estate management, real estate time 
sharing and leasing of real estate and real 
property, including condominiums and 
apartments. 

 ,In the name of: Sheraton Internationalبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, 
White Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 475 )

 Trade Mark No.: 19872العالمة التجارية رقم : 19872 
 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
 In Respect of: Transport; packaging andمن اجل : النقل, تغليف وتخزين البضائع ؛ ترتيب السفر. 

storage of goods; travel arrangement. 
 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 

نيويورك  بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111 : العنوان 
10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   



2012/4/1290العـــدد الرابع 

( 476 )

 Trade Mark No.: 19873العالمة التجارية رقم : 19873 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
مرافق  توفير  الليلية،  النوادي   ، الترفيه   : اجل  من 
وتوفير  التعليم)،  أو  (الترفيه  النادي  وخدمات  ترفيهية 
اخلدمات  وتوفير  املرقص،  وخدمات  الكاريوكي،  خدمات 

الترفيهية ألعاب لألطفال, النوادي الليلية. 

In Respect of: Entertainment; providing 
entertainment facilities; club services 
(entertainment or education); providing 
karaoke services; discotheque services; 
providing amusement arcade services; night 
clubs 

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 

نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 477 )

 Trade Mark No.: 19874العالمة التجارية رقم : 19874 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
مساكن  والشراب؛  الطعام  لتقدمي  خدمات   : اجل  من 

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

 ,In the name of: Sheraton Internationalبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, 
White Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
   :Address for Servicesفاكس 2989761 



2012/4/1291مجلة امللكية الصناعية

( 478 )

 Trade Mark No.: 19875العالمة التجارية رقم : 19875 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
 ، البيطرية  واخلدمات  الطبية،  اخلدمات   : اجل  من 
و  احليوانات،  أو  للبشر  باجلمال  والعناية  والنظافة 

خدمات الزراعة والبستنة والغابات. 

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for 
human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. 

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 

نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 479 )

 Trade Mark No.: 19876العالمة التجارية رقم : 19876 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 
حلماية  أمنية  وخدمات  القانونية،  اخلدمات   : اجل  من 
واالجتماعية  الشخصية  واخلدمات  واألفراد،  املمتلكات 

املقدمة من قبل اآلخرين لتلبية احتياجات األفراد. 

In Respect of: Legal services; security 
services for the protection of property 
and individuals; personal and social 
services rendered by others to meet the 
needs of individuals. 

 ,In the name of: Sheraton Internationalبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 
Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, 
White Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1292العـــدد الرابع 

( 480 )

 Trade Mark No.: 19877العالمة التجارية رقم : 19877 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 

من  وغيرها  األقمشة  تبييض  مستحضرات   : اجل  من 
املواد التي تستخدم في غسيل املالبس، مستحضرات 
التنظيف والصقل والكشط وازالة االوساخ، الصابون، 
التجميل  مستحضرات  العطرية،  الزيوت  العطور، 
معاجني  الشعر،  (لوسيون)  غسول  (الكوزمتيك)، 

ومنظفات االسنان. 

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

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 481 )

 Trade Mark No.: 19878العالمة التجارية رقم : 19878 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 30/10/2011التاريخ : 30/10/2011 

 ، البيطرية  واخلدمات  الطبية،  اخلدمات   : اجل  من 
و  احليوانات،  أو  للبشر  باجلمال  والعناية  والنظافة 

خدمات الزراعة والبستنة والغابات. 

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services. 

 .In the name of: Sheraton International, Incبأسم : شيراتون إنترناشيونال، إنك. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1293مجلة امللكية الصناعية

( 482 )

 Trade Mark No.: 19879العالمة التجارية رقم : 19879 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

 In Respect of: Aluminum foilsمن اجل : ورق قصدير املنيوم فويل 

والصناعة  لالستيراد  الدولية  الهدف  شركة   : بأسم 
ذ.م.م (شركة رامي الصاحب وشريكه) 

In the name of: Al-Hadaf Intl Co. for 
Importing & Industry L.L. (Rami & Zaid 
Saheb) 

 Address: P.O. Box 921483 Amman 11192العنوان : ص.ب 921483 عمان 11192 االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

( 483 )

 Trade Mark No.: 19880العالمة التجارية رقم : 19880 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

من اجل : نايلون حلفظ الطعام واطباق وكاسات مصنوعة من 
الورق وبالستيك والورق والورق املروس واملطبوعات 

In Respect of: Nylon for reserving food and 
plates and cups made from paper and plastic and 
paper and letterhead and printed matter 

ذ.م.م  والصناعة  لالستيراد  الدولية  الهدف  شركة   : بأسم 
(شركة رامي الصاحب وشريكه) 

In the name of: Al-Hadaf Intl Co. for Importing 
& Industry L.L. (Rami & Zaid Saheb) 

 Address: P.O. Box 921483 Amman 11192 Jordanالعنوان : ص.ب 921483 عمان 11192 االردن 

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

Address for Services:   



2012/4/1294العـــدد الرابع 

( 484 )

 Trade Mark No.: 19881العالمة التجارية رقم : 19881 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

وحلوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
واخلضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد 
احملفوظة واجملففة واملطهية ، اجللي واملربيات وصلصات 
 ، األخرى  األلبان  ومنتجات  واحلليب  البيض   ، الفواكه 

الزيوت والشحوم املعدة لألكل 

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

والتجارة  للصناعة  االدنى  الشرق  شركة   : بأسم 
مساهمة خصوصية محدودة 

In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adna 
Lilsina’a wa Al Tijara Mosahima Khososiya 
Mahdoda 

 Address: Bait Eba, Nablus, the West Bankالعنوان : بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية 

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

Address for Services:   

( 485 )

 Trade Mark No.: 19882العالمة التجارية رقم : 19882 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 
 ، البيطرية  واخلدمات  الطبية،  اخلدمات   : اجل  من 
و  احليوانات،  أو  للبشر  باجلمال  والعناية  والنظافة 

خدمات الزراعة والبستنة والغابات. 

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services. 

 In the name of: Societe Des Hotels Meridienبأسم : سوسيتي ديز هوتيلز ميريدين 
 ، ماين  دو  أفينيو   ،  33  ، مونتبارنس  ماين  تور   : العنوان 

14إي. إيتاج ، 75015 باريس ـ فرنسا 

Address: TOUR MAINE MONTPARNASSE, 
33, avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1295مجلة امللكية الصناعية

( 486 )

 Trade Mark No.: 19883العالمة التجارية رقم : 19883 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

مساكن  والشراب؛  الطعام  لتقدمي  خدمات   : اجل  من 
مؤقتة 

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

بأسم : سوسيتي ديز هوتيلز ميريدين 
In the name of: Societe Des Hotels 
Meridien 

 ، ماين  دو  أفينيو   ،  33  ، مونتبارنس  ماين  تور   : العنوان 
14إي. إيتاج ، 75015 باريس ـ فرنسا 

Address: TOUR MAINE 
MONTPARNASSE, 33, avenue du 
Maine, 14è étage, 75015 PARIS 
– France 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 487 )

 Trade Mark No.: 19884العالمة التجارية رقم : 19884 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

األعمال،  إدارة   ، األعمال  وإدارة  اإلعالن،   : اجل  من 
والوظائف املكتبية. 

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

 In the name of: Societe Des Hotels Meridienبأسم : سوسيتي ديز هوتيلز ميريدين 

 ، ماين  دو  أفينيو   ،  33  ، مونتبارنس  ماين  تور   : العنوان 
14إي. إيتاج ، 75015 باريس ـ فرنسا 

Address: TOUR MAINE 
MONTPARNASSE, 33, avenue du Maine, 
14è étage, 75015 PARIS – France 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1296العـــدد الرابع 

( 488 )

 Trade Mark No.: 19885العالمة التجارية رقم : 19885 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

العقارية  الوساطة  وهي  العقارية،  اخلدمات   : اجل  من 
وحيازة املمتلكات العقارية، تقاسم األسهم العقارية، 
والوحدات  العقارات  ملكية  وترتيب  إدارة  وهما، 
السكنية والشقق السكنية؛ االستثمار العقاري وإدارة 
العقارات، ايجار مشترك للعقارات املمتلكات العقارية 
و املمتلكات ، مبا في ذلك الوحدات السكنية والشقق. 

In Respect of: Real estate services, namely, 
real estate brokerage, real estate acquisition, 
real estate equity sharing, namely, managing 
and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real 
estate time sharing and leasing of real estate 
and real property, including condominiums 
and apartments 

 In the name of: Societe Des Hotels Meridienبأسم : سوسيتي ديز هوتيلز ميريدين 

 ، ماين  دو  أفينيو   ،  33  ، مونتبارنس  ماين  تور   : العنوان 
14إي. إيتاج ، 75015 باريس ـ فرنسا 

Address: TOUR MAINE MONTPARNASSE, 
33, avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 489 )

 Trade Mark No.: 19886العالمة التجارية رقم : 19886 
 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 
ترتيب  ؛  البضائع  وتخزين  تغليف  النقل,   : اجل  من 

السفر. 

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

 In the name of: Societe Des Hotels Meridienبأسم : سوسيتي ديز هوتيلز ميريدين 
 ، ماين  دو  أفينيو   ،  33  ، مونتبارنس  ماين  تور   : العنوان 

14إي. إيتاج ، 75015 باريس ـ فرنسا 

Address: TOUR MAINE MONTPARNASSE, 
33, avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1297مجلة امللكية الصناعية

( 490 )

 Trade Mark No.: 19887العالمة التجارية رقم : 19887 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 
مرافق  توفير  الليلية،  النوادي   ، الترفيه   : اجل  من 
وتوفير  التعليم)،  أو  (الترفيه  النادي  وخدمات  ترفيهية 
اخلدمات  وتوفير  املرقص،  وخدمات  الكاريوكي،  خدمات 

الترفيهية ألعاب لألطفال, النوادي الليلية. 

In Respect of: Entertainment; providing 
entertainment facilities; club services 
(entertainment or education); providing 
karaoke services; discotheque services; 
providing amusement arcade services; night 
clubs 

 In the name of: Societe Des Hotels Meridienبأسم : سوسيتي ديز هوتيلز ميريدين 
 ، ماين  دو  أفينيو   ،  33  ، مونتبارنس  ماين  تور   : العنوان 

14إي. إيتاج ، 75015 باريس ـ فرنسا 

Address: TOUR MAINE 
MONTPARNASSE, 33, avenue du Maine, 
14è étage, 75015 PARIS – France 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 491 )

 Trade Mark No.: 19888العالمة التجارية رقم : 19888 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 
مساكن  والشراب؛  الطعام  لتقدمي  خدمات   : اجل  من 

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

 In the name of: Societe Des Hotelsبأسم : سوسيتي ديز هوتيلز ميريدين 
Meridien 

 ، ماين  دو  أفينيو   ،  33  ، مونتبارنس  ماين  تور   : العنوان 
14إي. إيتاج ، 75015 باريس ـ فرنسا 

Address: TOUR MAINE 
MONTPARNASSE, 33, avenue du 
Maine, 14è étage, 75015 PARIS 
– France 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1298العـــدد الرابع 

( 492 )

 Trade Mark No.: 19889العالمة التجارية رقم : 19889 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 
 ، البيطرية  واخلدمات  الطبية،  اخلدمات   : اجل  من 
و  احليوانات،  أو  للبشر  باجلمال  والعناية  والنظافة 

خدمات الزراعة والبستنة والغابات. 

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services. 

 In the name of: Societe Des Hotels Meridienبأسم : سوسيتي ديز هوتيلز ميريدين 
 ، ماين  دو  أفينيو   ،  33  ، مونتبارنس  ماين  تور   : العنوان 

14إي. إيتاج ، 75015 باريس ـ فرنسا 

Address: TOUR MAINE MONTPARNASSE, 
33, avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 493 )

 Trade Mark No.: 19890العالمة التجارية رقم : 19890 

 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

حلماية  أمنية  وخدمات  القانونية،  اخلدمات   : اجل  من 
واالجتماعية  الشخصية  واخلدمات  واألفراد،  املمتلكات 

املقدمة من قبل اآلخرين لتلبية احتياجات األفراد. 

In Respect of: Legal services; security services 
for the protection of property and individuals; 
personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals. 

 In the name of: Societe Des Hotels Meridienبأسم : سوسيتي ديز هوتيلز ميريدين 

 ، ماين  دو  أفينيو   ،  33  ، مونتبارنس  ماين  تور   : العنوان 
14إي. إيتاج ، 75015 باريس ـ فرنسا 

Address: TOUR MAINE MONTPARNASSE, 
33, avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   



2012/4/1299مجلة امللكية الصناعية

( 494 )

 Trade Mark No.: 19891العالمة التجارية رقم : 19891 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

من اجل : الدعاية، وكاالت االستيراد والتصدير، ترويج املبيعات 
السلع،  مظاهرة  جتارية،  او  فنية  معارض  تنظيم  لالخرين، 
خدمات  حاسوبية،  بيانات  قاعدة  في  املعلومات  تنظيم 
دراسات  املهنية،  االعمال  استشارات  العطاءات؛  تنظيم 
االدارية  االفراد  استشارات  التجارية،  واملعلومات  التسويق 

والتجارية، احملاسبة، االدارة الصناعية املساعدة 

In Respect of: advertising, import-export agencies, 
sales promotion for others, organising technical 
or commercialexhebitions, demonstration of 
goods, systematization of information into 
computer data base, bidding services, professional 
business consultancy, marketing studies, business 
information, personal management consultancy, 
accounting, commercial and industrial management 
assistance 

بأسم : شركة االبداع الفلسطيني لالستثمار 
In the name of: sharekat al ebdaa’ al falasteeni lel 
estithmaar 

 Address: ramallah_ al massyoonالعنوان : رام اهللا_ املاصيون 

التايجر_  عمارة  االرسال_  شارع  اهللا_  رام   : التبليغ  عنوان 
الطابق 7 

Address for Services:   

( 495 )

 Trade Mark No.: 19892العالمة التجارية رقم : 19892 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

التركيب،  خدمات  التصليح،  املباني،  انشاء   : اجل  من 
ووحداته،  الكمبيوتر  مكونات  وتصليح  وصيانة  تركيب 
وصيانة  تصليح  التنظيف،  خدمات  والزخرفة،  الدهان 
واخلاليا  واليخوت  للعربات  شاملة  خدمات  وتقدمي 

الوقودية. 

In Respect of: building construction, repair, 
instalation services, installation, maintenance 
and repair of computer hardware, painting and 
decorating, cleaning servicing of vehicles, 
yachts and fuel cells. 

بأسم : شركة مرسال للتوزيع واخلدمات اللوجستية 
In the name of: shareket mersal lel tawzee 
wal khadamat al logesteya 



2012/4/1300العـــدد الرابع 

 Address: ramallah_ al massyoonالعنوان : رام اهللا_ املاصيون 

عمارة  االرسال_  شارع  اهللا_  رام   : التبليغ  عنوان 
التايجر_ الطابق 7 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات  صيانة  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 496 )

 Trade Mark No.: 19893العالمة التجارية رقم : 19893 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

من اجل : تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه– الورق 
املقوى (الكرتون) واألصناف املصنوعة منه- املطبوعات- 
الصور  التجليد–  مواد  الكتب–  والدوريات–  اجلرائد 
(اخلاصة  اللصق  مواد  الكتابية–  األدوات  الفوتوغرافية– 
فرش  بالفنانني–  اخلاصة  األدوات  الكتابية)  باألدوات 
األثاث)–  املكاتب(عدا  ووازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين– 
(عدا  والتعليم–  التهذيب  في  تستخدم  التي  األدوات 
األجهزة)– ورق اللعب– حروف الطباعة والكليشات (وح 

الطباعة) احملارم الورقية– فوط أطفال. 

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

 In the name of: sharket farmer jacobبأسم : شركة فارمر جاكوب للصناعات الغذائية م.م 

 Address: jerecoالعنوان : اريحا 

رقم  جوال   470 ب  ص  حلم   بيت    : التبليغ  عنوان 
. 0544837969

 

Address for Services:    



2012/4/1301مجلة امللكية الصناعية

( 497 )

 Trade Mark No.: 19894العالمة التجارية رقم : 19894 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد– 
الفواكه  واملعلبة-  احملفوظة  اللحوم  اللحوم–  مستخرجات 
واخلضراوات احملفوظة واجملففة واملطهية– اجليالتني واملربيات– 
وشحوم  حيواني)–  وسمنة  (زبدة  واخمللالت-  احملفوظة  األغذية 
صاحلة للتغذية- الزيوت– زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية– زبدة 

نباتية– مارغرين. 

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

بأسم : شركة فارمر جاكوب للصناعات الغذائية م.م 
In the name of: sharket farmer jecop lilsinaat 
al ghithaiyeh 

 Address: jerichoالعنوان : اريحا -فلسطني -مقابل االستراحة 

عنوان التبليغ : بيت حلم  ص ب 470 جوال رقم 0544837969 .
Address for Services:    

( 498 )

 Trade Mark No.: 19895العالمة التجارية رقم : 19895 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 31/10/2011التاريخ : 31/10/2011 
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من اجل : تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه– الورق 
املقوى (الكرتون) واألصناف املصنوعة منه- املطبوعات- 
الصور  التجليد–  مواد  الكتب–  والدوريات–  اجلرائد 
(اخلاصة  اللصق  مواد  الكتابية–  األدوات  الفوتوغرافية– 
فرش  بالفنانني–  اخلاصة  األدوات  الكتابية)  باألدوات 
األثاث)–  املكاتب(عدا  ووازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين– 
(عدا  والتعليم–  التهذيب  في  تستخدم  التي  األدوات 
األجهزة)– ورق اللعب– حروف الطباعة والكليشات (وح 

الطباعة) احملارم الورقية– فوط أطفال. 

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

 In the name of: sharket farmer jacobبأسم : شركة فارمر جاكوب للصناعات الغذائية م.م 

 Address: jerecoالعنوان : اريحا 

رقم  جوال   470 ب  ص  حلم   بيت   : التبليغ  عنوان 
. 0544837969

 

Address for Services:    

( 499 )

 Trade Mark No.: 19896العالمة التجارية رقم : 19896 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

العقارية  الوساطة  وهي  العقارية،  اخلدمات   : اجل  من 
وحيازة املمتلكات العقارية، تقاسم األسهم العقارية، 
والوحدات  العقارات  ملكية  وترتيب  إدارة  وهما، 
السكنية والشقق السكنية؛ االستثمار العقاري وإدارة 
العقارات، ايجار مشترك للعقارات املمتلكات العقارية 
و املمتلكات ، مبا في ذلك الوحدات السكنية والشقق. 

In Respect of: Real estate services, namely, 
real estate brokerage, real estate acquisition, 
real estate equity sharing, namely, managing 
and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real 
estate time sharing and leasing of real estate 
and real property, including condominiums 
and apartments. 

 In the name of: Worldwide Franchiseبأسم : ورلدوايد فراتشيس سيستمز ، إنك. 
Systems, Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   
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( 500 )

 Trade Mark No.: 19897العالمة التجارية رقم : 19897 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 
من اجل : خدمات لتقدمي الطعام والشراب؛ مساكن مؤقتة. 

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

 In the name of: Worldwide Franchiseبأسم : ورلدوايد فراتشيس سيستمز ، إنك. 
Systems, Inc. 

نيويورك  بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111 : العنوان 
10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص,ب4472 البيرة -هاتف 2989760 فاكس 2989761 

( 501 )

 Trade Mark No.: 19898العالمة التجارية رقم : 19898 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 
العقارية  الوساطة  وهي  العقارية،  اخلدمات   : اجل  من 
وحيازة املمتلكات العقارية، تقاسم األسهم العقارية، 
والوحدات  العقارات  ملكية  وترتيب  إدارة  وهما، 
السكنية والشقق السكنية؛ االستثمار العقاري وإدارة 
العقارات، ايجار مشترك للعقارات املمتلكات العقارية 
و املمتلكات ، مبا في ذلك الوحدات السكنية والشقق. 

In Respect of: Real estate services, namely, 
real estate brokerage, real estate acquisition, 
real estate equity sharing, namely, managing 
and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real 
estate time sharing and leasing of real estate 
and real property, including condominiums 
and apartments. 

 In the name of: Worldwide Franchiseبأسم : ورلدوايد فراتشيس سيستمز ، إنك. 
Systems, Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 
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 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

واألزرق  األحمر  األلوان  على  تشتمل  العالمة  مالحظة: 
الغامق واألزرق الفاحت واألصفر 

  

( 502 )

 Trade Mark No.: 19899العالمة التجارية رقم : 19899 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

مساكن  والشراب؛  الطعام  لتقدمي  خدمات   : اجل  من 
مؤقتة. 

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

بأسم : ورلدوايد فراتشيس سيستمز ، إنك. 
In the name of: Worldwide Franchise 
Systems, Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, 
White Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

واألزرق  األحمر  األلوان  على  تشتمل  العالمة  مالحظة: 
الغامق واألزرق الفاحت واألصفر 

  

( 503 )

 Trade Mark No.: 19900العالمة التجارية رقم : 19900 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 
مساكن  والشراب؛  الطعام  لتقدمي  خدمات   : اجل  من 

مؤقتة. 

In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accommodation. 
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 In the name of: Starwood Hotels & Resortsبأسم : ستاروود هوتيلز آند ريزورتس ورلدوايد ، إنك. 
Worldwide, Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 504 )

 Trade Mark No.: 19901العالمة التجارية رقم : 19901 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 
العقارية  الوساطة  وهي  العقارية،  اخلدمات   : اجل  من 
وحيازة املمتلكات العقارية، تقاسم األسهم العقارية، 
والوحدات  العقارات  ملكية  وترتيب  إدارة  وهما، 
السكنية والشقق السكنية؛ االستثمار العقاري وإدارة 
العقارات، ايجار مشترك للعقارات املمتلكات العقارية 
و املمتلكات ، مبا في ذلك الوحدات السكنية والشقق. 

In Respect of: Real estate services, namely, 
real estate brokerage, real estate acquisition, 
real estate equity sharing, namely, managing 
and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real 
estate time sharing and leasing of real estate 
and real property, including condominiums 
and apartments. 

 In the name of: Starwood Hotels & Resortsبأسم : ستاروود هوتيلز آند ريزورتس ورلدوايد ، إنك. 
Worldwide, Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات   HOTELS باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 505 )

 Trade Mark No.: 19902العالمة التجارية رقم : 19902 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

مرافق  توفير  الليلية،  النوادي   ، الترفيه   : اجل  من 
وتوفير  التعليم)،  أو  (الترفيه  النادي  وخدمات  ترفيهية 
اخلدمات  وتوفير  املرقص،  وخدمات  الكاريوكي،  خدمات 

الترفيهية ألعاب لألطفال, النوادي الليلية. 

In Respect of: ُ ntertainment; providing 
entertainment facilities; club services 
(entertainment or education); providing 
karaoke services; discotheque services; 
providing amusement arcade services; night 
clubs. 

بأسم : ستاروود هوتيلز آند ريزورتس ورلدوايد ، إنك. 
In the name of: Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات   HOTELS باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 506 )

 Trade Mark No.: 19903العالمة التجارية رقم : 19903 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

مساكن  والشراب؛  الطعام  لتقدمي  خدمات   : اجل  من 
مؤقتة. 

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



2012/4/1307مجلة امللكية الصناعية

بأسم : ستاروود هوتيلز آند ريزورتس ورلدوايد ، إنك. 
In the name of: Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc. 

بالينز،  وايت   ، أفينيو  ويستشيستر   1111  : العنوان 
نيويورك 10604 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمة HOTELS ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 507 )

 Trade Mark No.: 19904العالمة التجارية رقم : 19904 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

الدم  أمراض  لعالج  صيدلية  مستحضرات   : اجل  من 
والسرطان. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for the treatment of blood diseases and 
cancer. 

بأسم : سلجني كوربوريشن 
In the name of: CELGENE 
CORPORATION 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس 
املتحدة  الواليات   ،07901 جيرسي  نيو  ساميت،  افنيو، 

االمريكية 

Address: A company incorporated in the 
State of Delaware at, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 508 )

 Trade Mark No.: 19905العالمة التجارية رقم : 19905 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 
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وألواح  الشوكوالطه  وحلوى  الشوكوالطه   : اجل  من 
احللوى  البوظة،  ومنتجات  البوظة  الشوكوالطه، 

املثلجة واجملمدة واحللوى التي يختم بها الطعام 

In Respect of: Chocolate, chocolate 
confectionery, chocolate bars; ice cream 
and ice cream products; chilled and frozen 
confectionery and desserts. 

 In the name of: Cadbury UK Limitedبأسم : كادبوري يو كيه مليتد 

العنوان : بورنفيل، بيرمينغهام، اململكة املتحدة 
Address: Bournville, Birmingham, United 
Kingdom 

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

Address for Services:   

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 
االستخدام  ذات   DAIRY,MILK,BUBBLY

العام مبعزل عن العالمة 

  

( 509 )

 Trade Mark No.: 19906العالمة التجارية رقم : 19906 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

والطبية،  الصيدلية  واملواد  املستحضرات   : اجل  من 
اللقاح. 

In Respect of: Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: ViiV Healthcare UK Limitedبأسم : فيف هيلثكير يو كيه مليتد 

ميدلسكس  برنتفورد،  رود،  وست  غريت   980 : العنوان 
تي دبليو8 9جي اس، اململكة املتحدة 

Address: 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, United Kingdom. 

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

Address for Services:   

( 510 )

 Trade Mark No.: 19907العالمة التجارية رقم : 19907 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 
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والطبية،  الصيدلية  واملواد  املستحضرات   : اجل  من 
اللقاح. 

In Respect of: Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: ViiV Healthcare UK Limitedبأسم : فيف هيلثكير يو كيه مليتد 

ميدلسكس  برنتفورد،  رود،  وست  غريت   980 : العنوان 
تي دبليو8 9جي اس، اململكة املتحدة 

Address: 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, United Kingdom. 

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

Address for Services:   

( 511 )

 Trade Mark No.: 19908العالمة التجارية رقم : 19908 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

والطبية،  الصيدلية  واملواد  املستحضرات   : اجل  من 
اللقاح. 

In Respect of: Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: ViiV Healthcare UK Limitedبأسم : فيف هيلثكير يو كيه مليتد 

ميدلسكس  برنتفورد،  رود،  وست  غريت   980 : العنوان 
تي دبليو8 9جي اس، اململكة املتحدة 

Address: 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, United Kingdom. 

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

Address for Services:   

( 512 )

 Trade Mark No.: 19909العالمة التجارية رقم : 19909 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

من اجل : املستحضرات واملواد الصيدلية والطبية، اللقاح. 
In Respect of: Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: ViiV Healthcare UK Limitedبأسم : فيف هيلثكير يو كيه مليتد 

العنوان : 980 غريت وست رود، برنتفورد، ميدلسكس تي دبليو8 9جي 
اس، اململكة املتحدة 

Address: 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, United Kingdom. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
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( 513 )

 Trade Mark No.: 19910العالمة التجارية رقم : 19910 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

 In Respect of: Pharmaceutical and medicinalمن اجل : املستحضرات واملواد الصيدلية والطبية، اللقاح. 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: ViiV Healthcare UK Limitedبأسم : فيف هيلثكير يو كيه مليتد 

تي  ميدلسكس  برنتفورد،  رود،  وست  غريت   980  : العنوان 
دبليو8 9جي اس، اململكة املتحدة 

Address: 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, United Kingdom. 

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

Address for Services:   

( 514 )

 Trade Mark No.: 19911العالمة التجارية رقم : 19911 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

من اجل : املستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري. 
In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
human use. 

 .In the name of: Merck Sharp & Dohme Corpبأسم : ميرك شارب اند دوم كورب. 

100- جرسي  نيو  ستايشن،  وايتهاوس  درايف،  ميرك  ون   : العنوان 
08889، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889-100, United States of America. 

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

Address for Services:   
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( 515 )

 Trade Mark No.: 19915العالمة التجارية رقم : 19915 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 02/11/2011 

لالستعمال  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
البشري. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for human use. 

بأسم : ميرك شارب اند دوم كورب. 
In the name of: Merck Sharp & Dohme 
Corp. 

نيو  ستايشن،  وايتهاوس  درايف،  ميرك  ون   : العنوان 
جرسي 08889-100، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey 08889-100, United 
States of America. 

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

Address for Services:   

( 516 )

 Trade Mark No.: 19916العالمة التجارية رقم : 19916 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 03/11/2011التاريخ : 03/11/2011 

النصائح  الوصفات,  العداد  صيدالنية  خدمات   : اجل  من 
الصيدالنية 

In Respect of: harmacists’ services to make up 
prescriptions, pharmacy advice 

بأسم : شركة جراند فارم لالستثمارات الصيدالنية 
In the name of: Sharikat Grand Pharm lilistithmarat 
Alsaydalaniya 

العنوان : الشرفا, شارع القدس, رام اهللا , الضفة الغربية 
Address: Al-Shurafah, Al-Quds Street, Ramallah, 
The West Bank 

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

Address for Services:   
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( 517 )

 Trade Mark No.: 19918العالمة التجارية رقم : 19918 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 03/11/2011التاريخ : 03/11/2011 

النبيذ,  البيرة),  (عدا  الكحولية  املشروبات   : اجل  من 
الفرنسية  التسمية  ذو  النبيذ  الفوار,  النبيذ 

الشامبانيا 

In Respect of: Alcoholic beverages (except 
beers); wines; sparkling wines; wines 
from the French Appellation of Origin 
“Champagne” 

 In the name of: MHCSبأسم : ام اتش سي اس 

 , ابيرناي   51200 تشامباني,  دي  افنيو   ,9  : العنوان 
فرنسا 

Address: 9, avenue de Champagne, 51200 
Epernay, France 

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

Address for Services:   

( 518 )

 Trade Mark No.: 19928العالمة التجارية رقم : 19928 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 03/11/2011التاريخ : 03/11/2011 

من اجل : اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث 
واالبحاث  التحاليل  خدمات  بها-  املتعلقة  والتصميم 
احلاسوبي  العتاد  وتطوير  تصميم  خدمات   ، الصناعية 

والبرمجيات احلاسوبية 

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

بأسم : الشركة احلديثة لالبحاث والتطوير التكنلوجي 
العادية العامة 

In the name of: AL SARIKET ALHADETHA 
LEL ABHATH WA TATWEER 
ALTCNOLOJI 

 Address: NABLUS - share’e al shwatre’eالعنوان : نابلس - شارع الشويترة 
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 Address for Services:   NABLUS - share’e alعنوان التبليغ : نابلس - شارع الشويترة 
shwatre’e 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
 Research & عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
ذات  واألرقام  الوصفية  Developmentوالرسومات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة

  

( 519 )

 Trade Mark No.: 19929العالمة التجارية رقم : 19929 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 

األصناف  تقليدها–  املدبوغة،  اجللود  تشمل   : اجل  من 
املصنوعة منها وير واردة ضمن فئات أخرى– اجللود اخلام 
واملظالت  الشماسي  واحلقائب-  الصناديق  والقشرة- 

والعصي- السياط وطقم اخليل والسروج. 

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials 
and not included in other classes; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips,harness and saddlery 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

ارض  بجانب  الرامة  ضاحية  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 

Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 

( 520 ) 

 Trade Mark No.: 19930العالمة التجارية رقم : 19930 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 
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الصيد–  وطيور  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
الفواكه  واملعلبة-  احملفوظة  اللحوم  اللحوم–  مستخرجات 
واملربيات–  اجليالتني  واملطهية–  واجملففة  احملفوظة  واخلضراوات 
(زبدة  األلبان  منتجات  من  ويره  اللنب  واخمللالت-  احملفوظة  األغذية 
وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف وشحوم صاحلة للتغذية- 

الزيوت– زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين. 

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

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

( 521 )

 Trade Mark No.: 19931العالمة التجارية رقم : 19931 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 
 In Respect of: vehicle tiresمن اجل : اطارات السيارات 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 
 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

ارض  بجانب  الرامة  ضاحية  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 

Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 

( 522 )

 Trade Mark No.: 19932العالمة التجارية رقم : 19932 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 

 In Respect of: vehicle tiresمن اجل : اطارات السيارات 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 
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( 523 )

 Trade Mark No.: 19933العالمة التجارية رقم : 19933 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 

النسائية  واملالبس  اخلارجية-  الرجالية  املالبس   : اجل  من 
املالبس  والسهرة-  العرائس  مالبس  اخلارجية–  البناتية 
الداخلية  املالبس  التريكو)-  عدا  (ا  الداخلية  النسائية 
أطفال  كيلوتات  القطنية،  الداخلية  والنسائية  الرجالية 
التريكو  (ابيات)-  شعبية  بسة  العباءات–   0 بالستيكية 
أنواعها  بكافة  والبناتية  الوالدية  األلبسة  أنواعه-  بكافة 
اجللدية  األحذية  أصنافها-  بكافة  اجلوارب  سنوات)-  (ون /10/ 
الطبية  واألحذية  والشباشب  أنواعها  بكافة  والبالستيكية 

املالبس واألحذية الرياضية. 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

( 524 )

 Trade Mark No.: 19934العالمة التجارية رقم : 19934 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 

وغيرها  األقمشة  بتبييض  اخلاصة  املستحضرات   : اجل  من 
ومستحضرات  املالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  املواد  من 
إزالة  مواد  األوساخ،  وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف 
الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون  الشحومات- 
الشعر-  ومحاليل  التزيني  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

معاجني األسنان واحلالقة- الشامبو. 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use;cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices 
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 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

عنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 
Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 

( 525 )

 Trade Mark No.: 19935العالمة التجارية رقم : 19935 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 

من  ويره  الشراب  والغازية-  املعدنية  املياه   : اجل  من 
املستحضرات لعمل املشروبات– عصير الفواكه واملشروبات 

التي أساسها عصير الفواكه– ماء الورد– ماء الزهر. 

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

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

( 526 )

 Trade Mark No.: 19936العالمة التجارية رقم : 19936 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 
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النسائية  واملالبس  اخلارجية-  الرجالية  املالبس   : اجل  من 
املالبس  والسهرة-  العرائس  مالبس  اخلارجية–  البناتية 
الداخلية  املالبس  التريكو)-  عدا  (ا  الداخلية  النسائية 
أطفال  كيلوتات  القطنية،  الداخلية  والنسائية  الرجالية 
التريكو  (ابيات)-  شعبية  بسة  العباءات–   0 بالستيكية 
أنواعها  بكافة  والبناتية  الوالدية  األلبسة  أنواعه-  بكافة 
اجللدية  األحذية  أصنافها-  بكافة  اجلوارب  سنوات)-  (ون /10/ 
الطبية  واألحذية  والشباشب  أنواعها  بكافة  والبالستيكية 

املالبس واألحذية الرياضية. 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

( 527 )

 Trade Mark No.: 19937العالمة التجارية رقم : 19937 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 

وغيرها  األقمشة  بتبييض  اخلاصة  املستحضرات   : اجل  من 
ومستحضرات  املالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  املواد  من 
إزالة  مواد  األوساخ،  وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف 
الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون  الشحومات- 
الشعر-  ومحاليل  التزيني  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

معاجني األسنان واحلالقة- الشامبو. 

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

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 
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( 528 )

 Trade Mark No.: 19938العالمة التجارية رقم : 19938 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 
من اجل : تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه– الورق املقوى 
اجلرائد  املطبوعات-  منه-  املصنوعة  واألصناف  (الكرتون) 
الفوتوغرافية–  الصور  التجليد–  مواد  الكتب–  والدوريات– 
الكتابية)  باألدوات  (اخلاصة  اللصق  مواد  الكتابية–  األدوات 
األدوات اخلاصة بالفنانني– فرش التلوين– اآلالت الكاتبة ووازم 
التهذيب  في  تستخدم  التي  األدوات  األثاث)–  املكاتب(عدا 
الطباعة  حروف  اللعب–  ورق  األجهزة)–  (عدا  والتعليم– 
أطفال.اقالم  فوط  الورقية–  احملارم  الطباعة)  والكليشات (وح 

بجميع االنواع 

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

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 
 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

( 529 )

 Trade Mark No.: 19939العالمة التجارية رقم : 19939 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 12/11/2011التاريخ : 12/11/2011 
وطيور  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
واملعلبة-  احملفوظة  اللحوم  اللحوم–  مستخرجات  الصيد– 
اجليالتني  واملطهية–  واجملففة  احملفوظة  واخلضراوات  الفواكه 
واملربيات– األغذية احملفوظة واخمللالت- اللنب ويره من منتجات 
األلبان (زبدة وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف وشحوم 
للتغذية–  صاحلة  مهدرجة  زيوت  الزيوت–  للتغذية-  صاحلة 

زبدة نباتية– مارغرين. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats 
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 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 
 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

( 530 )

 Trade Mark No.: 19940العالمة التجارية رقم : 19940 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 13/11/2011التاريخ : 13/11/2011 

خدمات  ؛  األعمال  إدارة  خدمات  ؛  اإلعالن  خدمات   : اجل  من 
ضبط األعمال ؛ خدمات أعمال املكاتب. 

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

 In the name of: GlobeMed Ltdبأسم : غلوب مد ليمتد 

العنوان : سن الفيل-حرش تابت ، شارع -64بناية كزاندجيان 
213 ، بيروت-لبنان 

Address: Sin El Fil- Horsch Tabet, Street 64, 
Kazandjian Bldg. 213, Beirut- Lebanon 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص,ب4472 البيرة -هاتف 2989760 فاكس 2989761 
واالزرق  الغامق  االزرق  اللون  على  تشتمل  العالمة   : مالحظة 

الفاحت واالبيض . 

  

( 531 )

 Trade Mark No.: 19941العالمة التجارية رقم : 19941 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 13/11/2011التاريخ : 13/11/2011 

؛  املالية  الشئون  خدمات  ؛  التأمني  خدمات   : اجل  من 
خدمات الشئون النقدية ؛ خدمات الشئون العقارية. 

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs. 

 In the name of: GlobeMed Ltdبأسم : غلوب مد ليمتد 

-64بناية  شارع   ، تابت  الفيل-حرش  سن   : العنوان 
كزاندجيان 213 ، بيروت-لبنان 

Address: Sin El Fil- Horsch Tabet, Street 64, 
Kazandjian Bldg. 213, Beirut- Lebanon 
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 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

الغامق  االزرق  اللون  على  تشتمل  العالمة   : مالحظة 
واالزرق الفاحت واالبيض . 

  

( 532 )

 Trade Mark No.: 19942العالمة التجارية رقم : 19942 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 13/11/2011التاريخ : 13/11/2011 

من اجل : اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية ، خدمات 
اخلدمات  احليوان،  أو  لإلنسان  واجلمال  بالصحة  العناية 
وغرس  البساتني  وزراعة  وفالحة  بالزراعة  املتعلقة 

الغابات. 

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygenic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services 

 In the name of: GlobeMed Ltdبأسم : غلوب مد ليمتد 

-64بناية  شارع   ، تابت  الفيل-حرش  سن   : العنوان 
كزاندجيان 213 ، بيروت-لبنان 

Address: Sin El Fil- Horsch Tabet, Street 64, 
Kazandjian Bldg. 213, Beirut- Lebanon 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 533 )

 Trade Mark No.: 19943العالمة التجارية رقم : 19943 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 14/11/2011التاريخ : 14/11/2011 
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من اجل : امللبوسات، لباس القدم، غطاء الرأس، وتشمل باليز 
الستر   ، اجللدية  القصيرة  الستر  الستر,   ، الباليز  شيرت،  تي 
عصابة  الطواقي،  اخلوذ،  املرايل،  املئزرات,  للريح،  املقاومة 
النقود،  أحزمة  (ملبوسات),  األحزمة  الذراع،  واقي  الرأس، 
لباس  الرياضية،  األلبسة  الشمس،  من  الواقية  الطواقي 
القدم للرياضة، احذية كرة القدم واخلشبات القائمة، احذية 
حفاضات  املشد،  للتزحلق،  املانعة  األحذية  اجهزة  التزحلق، 

األطفال املنسوجة 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear, 
including t-shirts, blouses, sweaters, anoraks, wind 
resistant jackets, aprons, caps, hats, headbands, 
braces, belts (clothing), money-belts, sun visors; 
sportswear, footwear for sports, football boots and 
studs, ski boots; non-slipping devices for shoes; 
corsetry; babies’ napkins of textile 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : رد بول جي ام بي اتش 

العنوان : ام برونني 1, 5330 فوخل ام سي , النمسا 
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 
Austria 

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

Address for Services:   

( 534 )

 Trade Mark No.: 19944العالمة التجارية رقم : 19944 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/11/2011التاريخ : 14/11/2011 

التابيوكا،  األرز،  السكر،  الكاكاو،  شاي،   ، القهوة   : اجل  من 
من  املصنوعة  واملأكوالت  املصنعة،الطحني  القهوة  الساغو، 
دبس  العسل،  البوظة،  واحللويات،  املعجنات   ، اخلبز  احلبوب، 
السكر، اخلميرة، ذرور اخلبز، امللح ، امللح الصالح لالستعمال، 
البهارات،  السلطة،  توابل  (التوابل)،  الصلصة  اخلل،  اخلردل، 
املثلجات، القهوة ، الشاي ، الكاكاو ومشروبات الشوكوالتة، 
لصنع  والكاكاو  القهوة  مستحضرات  املثلج،  الشاي 
املصنوعة  املأكوالت  الكحولية،  وغير  الكحولية  املشروبات 
الشوفان  رقائق  وتشمل  البشري،  لالستهالك  احلبوب  من 
الطعام،  نكهات  احلبوب،  من  املصنوعة  الرقائق  من  وغيرها 
الشوكوالتة،  الفاكهه،  بطعم  العلكة  الكاندي,  احللويات، 
خليط  بالليكير،  احملشوة  اللوز  حلوى  الشوكوالتة،  منتجات 
الفاكهه  الواح  العلكة,  الكحول،  على  احملتوية  الشوكوالتة 

و املوسلي 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ice cream; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, edible salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), dressings for salad; spices; 
ice; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks; iced 
tea; coffee and cocoa preparations for making 
alcoholic and non-alcoholic beverages; cereals for 
human consumption, including oat flakes and other 
cereal flakes; food flavourings; sweets, candy, fruit 
gums, chocolate, chocolate products, pralines with 
liqueur fillings; chocolate mixtures containing 
alcohol; chewing gums; fruit and muesli bars 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : رد بول جي ام بي اتش 



2012/4/1322العـــدد الرابع 

العنوان : ام برونني 1, 5330 فوخل ام سي , النمسا 
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 
Austria 

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

Address for Services:   

( 535 )

 Trade Mark No.: 19945العالمة التجارية رقم : 19945 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 14/11/2011التاريخ : 14/11/2011 

املشروبات  وتشمل  الكحولية  غير  املشروبات   : اجل  من 
من  املصنوعة  املشروبات  الطاقة،  مشروبات  املنعشة، 
(لالستعمال  التوتر  وزائدة  التواترية  واملشروبات  اللنب،  مصل 
القمح،  من  املصنوعة  البيرا   ، البيرا  الرياضيني)،  حلاجة  أو  و/ 
البيرا  و  الستاوت  املزر،  البرتر،  الشعير،  من  املصنوع  الليكير 
الشعير،  من  املصنوعة  الكحولية  غير  املشروبات  املعتقة، 
من  املصنوعة  املشروبات  الغازية،  واملياه  املعدنية  املياه 
واملستحضرات  الفاكهه وعصائر الفاكهه، الشراب، احملاليل 
املستعملة جلعل املشروبات مفورة، احلبوب واملساحيق املفورة 

للمشروبات واملشروبات غير الكحولية 

In Respect of: Non-alcoholic beverages 
including refreshing drinks, energy drinks, 
whey beverages, isotonic, hypertonic and 
hypotonic drinks (for use and/or as required 
by athletes); beer, malt beer, wheat beer, 
porter, ale, stout and lager; non alcoholic 
malt beverages; mineral water and aerated 
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, 
essences and other preparations for making 
beverages as well as effervescent tablets and 
effervescent powders for drinks and non-
alcoholic cocktails 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : رد بول جي ام بي اتش 

العنوان : ام برونني 1, 5330 فوخل ام سي , النمسا 
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 
Austria 

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

Address for Services:   



2012/4/1323مجلة امللكية الصناعية

( 536 )

 Trade Mark No.: 19946العالمة التجارية رقم : 19946 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 14/11/2011التاريخ : 14/11/2011 

من اجل : املشروبات الكحولية (عدا البيرا)، املشروبات 
املشروبات  وتشمل  واخمللوطة،  الساخنة  الكحولية 
الكحولية املزودة للطاقة، النبيذ املسخن و املشروبات 
الكحولية  املشروبات  احلليب،  على  احملتوية  اخمللوطة 
الروحية  املشروبات  النبيذ،  الشعير،  من  املصنوعة 
والليكير، املستحضرات الكحولية لصناعة املشروبات، 
املشروبات الروحية أو مشروبات النبيذ املركز واملشهيات، 

املشروبات احملتوية على النبيذ 

In Respect of: Alcoholic beverages (except 
beers); hot and mixed alcoholic drinks, 
including alcoholic energy drinks, mulled 
wine and mixed drinks containing milk; 
alcoholic malt beverages; wines, spirits and 
liqueurs; alcoholic preparations for making 
beverages; spirit or wine-based cocktails and 
aperitifs; beverages containing wine 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : رد بول جي ام بي اتش 

العنوان : ام برونني 1, 5330 فوخل ام سي , النمسا 
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 
See, Austria 

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

Address for Services:   

( 537 )

 Trade Mark No.: 19947العالمة التجارية رقم : 19947 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 14/11/2011التاريخ : 14/11/2011 



2012/4/1324العـــدد الرابع 

السيجار،  وتشمل  التبغ،  منتجات  التبغ،   : اجل  من 
التبغ  املمضوغ،  التبغ  املدخن،  التبغ  السجائر، 
الطبية)،  لألغراض  التبغ(ليس  بدائل  املستنشق، 
السيجار  حامل  التبغ،  قصدير  وخاصة  املدخنني  مواد 
منفضدة  والسجائر،  السيجار  علب  والسجائر، 
الغليون،  منظفات  الغليون،  قاعدة  املرطاب،  السجائر، 
القداحات،  الغليون،  علب  الغليون،  السيجار،  قاطع 
علب  السجائر،  ورق  السجائر،  للف  اجليب  معدات 

السجائر، مصافي السجائر، الكبريت 

In Respect of: Tobacco; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, smoking tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco 
substitutes (not for medicinal purposes); 
smokers’ articles namely tobacco tins, cigar 
and cigarette holders, cigar and cigarette 
cases, ashtrays, humidors, pipe stands, 
pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe 
bags, lighters, pocket equipment for rolling 
cigarettes, cigarette papers, cigarette cases, 
cigarette filters; matches 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : رد بول جي ام بي اتش 

العنوان : ام برونني 1, 5330 فوخل ام سي , النمسا 
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 
See, Austria 

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

Address for Services:   

( 538 )

 Trade Mark No.: 19948العالمة التجارية رقم : 19948 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 14/11/2011التاريخ : 14/11/2011 

خدمات  وتشمل  والشراب،  الطعام  تقدمي  خدمات   : اجل  من 
مطاعم  املنتقلة،  املطاعم  الكافيتريات،  املقاهي،  البارات، 
الوجبات اخلفيفة، املطاعم، املطاعم ذات اخلدمة الشخصية، 
وتشمل  املؤقتة  الترفيه  وسائل  والشراب،  الطعام  تزويد 
السياحية،  البيوت  العطل،  لقضاء  اخمليمات  املثاوي،  الفنادق، 
مثاوى  املؤقتة،  الترفيه  وسائل  حجوزات  الصغيرة،  الفنادق 
تأجير  اخليم،  و  احلانات  املتنقلة،  املباني  تأجير  احليوانات، 
الكراسي، املوائد، أغطية املائدة ، األواني الزجاجية و معدات 

البارات 

In Respect of: Services for providing food and 
drink, including bar services, cafes, cafeterias, 
canteens, snack bars, restaurants, self-service 
restaurants; food and drink catering; temporary 
accommodation including hotels, boarding 
houses, holiday camps, tourist homes, motels; 
temporary accommodation reservations; boarding 
for animals; rental of transportable buildings, 
bars and tents; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware and bar equipment 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : رد بول جي ام بي اتش 

العنوان : ام برونني 1, 5330 فوخل ام سي , النمسا 
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 
Austria 

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

Address for Services:   



2012/4/1325مجلة امللكية الصناعية

( 539 )

 Trade Mark No.: 19950العالمة التجارية رقم : 19950 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 14/11/2011التاريخ : 14/11/2011 

العطرية  والزيوت  والعطور  الصابون   : اجل  من 
ومستحضرات للعناية باجلسم واجلمال، مستحضرات 
الشمس،  من  احلماية  مستحضرات  بالشعر،  العناية 
مزيالت الروائح الكريهة ومضادات التعرق لالستعمال 

الشخصي. 

In Respect of: Soaps, perfumery, essential 
oils, preparations for body and beauty care; 
hair care preparations; suncare preparations; 
deodorants and anti-perspirants for personal 
use. 

 In the name of: Beiersdorf AGبأسم : بيرسدورف أي جي 

العنوان : اوناشتراس 48، 20253 هامبورغ، املانيا 
Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, 
Germany 

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

Address for Services:   

( 540 )

 Trade Mark No.: 19956العالمة التجارية رقم : 19956 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 16/11/2011التاريخ : 16/11/2011 



2012/4/1326العـــدد الرابع 

من اجل : املالبس الرجالية اخلارجية- واملالبس النسائية 
املالبس  والسهرة-  العرائس  مالبس  اخلارجية–  البناتية 
الداخلية  املالبس  التريكو)-  عدا  (ا  الداخلية  النسائية 
كيلوتات  القطنية،  الداخلية  والنسائية  الرجالية 
أطفال بالستيكية 0 العباءات– بسة شعبية (ابيات)- 
والبناتية  الوالدية  األلبسة  أنواعه-  بكافة  التريكو 
بكافة  اجلوارب  سنوات)-   /10/ (ون  أنواعها  بكافة 
بكافة  والبالستيكية  اجللدية  األحذية  أصنافها- 
أنواعها والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية 

الرياضية. 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

ارض  بجانب  الرامة  ضاحية  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 

Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 

( 541 )

 Trade Mark No.: 19961العالمة التجارية رقم : 19961 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 16/11/2011التاريخ : 16/11/2011 

األقمشة  بتبييض  اخلاصة  املستحضرات   : اجل  من 
املالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  املواد  من  وغيرها 
وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
بأنواعه  الصابون  الشحومات-  إزالة  مواد  األوساخ، 
وبرش الصابون- الروائح العطرية– الزيوت الطيارة- مواد 
واحلالقة-  األسنان  معاجني  الشعر-  ومحاليل  التزيني 

الشامبو. 

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

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

ارض  بجانب  الرامة  ضاحية  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 

Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 



2012/4/1327مجلة امللكية الصناعية

( 542 )

 Trade Mark No.: 19964العالمة التجارية رقم : 19964 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 16/11/2011التاريخ : 16/11/2011 
من اجل : املالبس الرجالية اخلارجية- واملالبس النسائية 
املالبس  والسهرة-  العرائس  مالبس  اخلارجية–  البناتية 
الداخلية  املالبس  التريكو)-  عدا  (ا  الداخلية  النسائية 
كيلوتات  القطنية،  الداخلية  والنسائية  الرجالية 
أطفال بالستيكية 0 العباءات– بسة شعبية (ابيات)- 
والبناتية  الوالدية  األلبسة  أنواعه-  بكافة  التريكو 
بكافة  اجلوارب  سنوات)-   /10/ (ون  أنواعها  بكافة 
بكافة  والبالستيكية  اجللدية  األحذية  أصنافها- 
أنواعها والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية 

الرياضية. 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 
 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

ارض  بجانب  الرامة  ضاحية  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 

Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 

( 543 )

 Trade Mark No.: 19966العالمة التجارية رقم : 19966 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 17/11/2011التاريخ : 17/11/2011 



2012/4/1328العـــدد الرابع 

نسائية،  رسمية  مالبس  اي  نسائية،  مالبس   : اجل  من 
بعد  مالبس  الكوكتيل؛  فساتني  للسهرة،  ثياب  اي 
سترات  جاكيتات،  سراويل،  تنانير،  قمصان،  اي،  الظهر، 
سراويل،  بلوزات،  اي  رسمية،  غير  مالبس  فضفاضة؛ 
جاكيتات؛  تنانير،  قصيرة،  سراويل  كم،  نص  قمصان 
العروس،  اشبينة  فساتني  الزفاف،  وفساتني  ثياب 
راقصة،  حفلة  وفساتني  ثياب  العروس،  والدة  فساتني 
للمناسبات  فساتني  جمال،  ملكة  مسابقة  فساتني 
اخلاصة، بذالت، بلوزات، اثواب للجزء العلوي من املالبس، 

إزَار واألغطية. 

In Respect of: Women’s clothing, namely 
formal women’s wear, namely, evening 
gowns, cocktail dresses; afternoon wear, 
namely, shirts, skirts, pants, jackets, 
blazers; casual wear, namely blouses, 
pants, t-shirts, shorts, skirts, jackets; 
bridal gowns and dresses, bride’s maids 
dresses, mother of the bride dresses, 
prom gowns and dresses, pageant dresses, 
special occasion dresses, suits, blouses, 
tops, wrap arounds, and wraps 

 In the name of: Jovani Fashion, Ltdبأسم : جوفاني فاشني، ليمتد 
العنوان : 1370 برودواي الطابق الرابع ، نيويورك , أن واي 

10018 ، الواليات املتحدة األمريكية 
Address: 1370 Broadway 4th floor, 
New York, NY 10018, United States of 
America (USA) 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 544 )

 Trade Mark No.: 19967العالمة التجارية رقم : 19967 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 17/11/2011التاريخ : 17/11/2011 

البيع  محالت  نسائية؛  ملالبس  باجلملة  التوزيع   : اجل  من 
بالتجزئة و املالبس النسائية؛ ومحالت املالبس بالتجزئة. 

In Respect of: Wholesale distributorship of 
women’s clothing; retail stores featuring women’s 
clothing; and retail clothing boutiques 

 In the name of: Jovani Fashion, Ltdبأسم : جوفاني فاشني، ليمتد 

العنوان : 1370 برودواي الطابق الرابع ، نيويورك , أن واي 10018 
، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1370 Broadway 4th floor, New York, NY 
10018, United States of America (USA) 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   



2012/4/1329مجلة امللكية الصناعية

( 545 )

 Trade Mark No.: 19968العالمة التجارية رقم : 19968 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 17/11/2011التاريخ : 17/11/2011 
غير  (األصناف  الصور  براويظ  املرايا–  األثاث–   : اجل  من 
واردة ضمن فئات أخرى) املصنوعة من اخلشب والفلني 
والغاب واخليزران- الصفصاف والقرون والعظم والعاج– 
وعظم احلوت– والصدف والكهرمان وم الآللئ والرخفة 
اللدائن  من  املواد  تلك  مقام  يقوم  وما  والسيلولويد 

(بالستيك). 

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

 :In the name ofبأسم : بالل يوسف عبد اهللا الشعراوي 
 Address: alkalelالعنوان : اخلليل 

اخلياط  -عمارة  التجاري  -املركز  نابلس   : التبليغ  عنوان 
-الطابق الثالث 

Address for Services:   

( 546 )

 Trade Mark No.: 19969العالمة التجارية رقم : 19969 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 17/11/2011التاريخ : 17/11/2011 

 In Respect of: Telecommunicationمن اجل : خدمات التصاالت . 
SERVICES 

 In the name of: sharekat superlink le alبأسم : شركة سوبر لينك لالتصاالت 
etesalat 

 Address: nablus - share al adel - amaretالعنوان : نابلس - شارع العدل - عمارة عبد الهادي - ط 4 
abdelhadi - tabek 4 

الهادي  عبد  عمارة   - العدل  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
- ط 4 

Address for Services:   nablus - share al adel 
- amaret abdelhadi - tabek 4 
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اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات  الدولي  لإلتصال  عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة. 

  

( 547 )

 Trade Mark No.: 19970العالمة التجارية رقم : 19970 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 17/11/2011التاريخ : 17/11/2011 

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
السجائر , السيجار الصغير , التبغ املستخدم في لف 
السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , تبغ املضغ , 
لغايات  (ليست  التبغ  بدائل   , االستنشاق ”الشم“  تبغ 
طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق السجائر واألنابيب 
السجائر  صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   ,
واملنفضات غير املصنوعة من مواد ثمينة , املسبوكة أو 
املغلفة بها , الغاليني , أدوات (عدة) اجليب للف السجائر 

, الوالعات , اعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); smokers` articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. 

 In the name of: Philip Morris Brands Sarlبأسم : فيليب موريس براندس سارل 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland 

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

Address for Services:   
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( 548 )

 Trade Mark No.: 19971العالمة التجارية رقم : 19971 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/11/2011التاريخ : 21/11/2011 

 In Respect of: DRINKS AND JUICESمن اجل : مشروبات وعصائر 

واملواد  االلبان  ملنتجات  اجلبريني  شركة   : بأسم 
الغذائية 

In the name of: SHAREKT AL JEBRINI 
LEMONTAJAT AL ALBAN WA 
ALMAWAD AL GITHAIAH 

 Address: AL KHALEEL -ALRAMEH -TELالعنوان : اخلليل -الرامة -تلفون :02-2259612 
-02-2259612 

عنوان التبليغ :  اخلليل تلفون  ٢٢٥٩٦١٢ ٠٢.
Address for Services:   

( 549 )

 Trade Mark No.: 19972العالمة التجارية رقم : 19972 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 22/11/2011التاريخ : 22/11/2011 

 In Respect of: PURPOSE OF SPICESمن اجل : بهارات اعشاب زعتر 
HERBS THYME 

 - .In the name of: Saleh khlaf and sons Coبأسم : شركة صالح خلف واوالده للعطارة والبهارات 

 Address: George AL-Saa street -ramallahالعنوان : رام اهللا -املنارة -شارع جورج الصاع 
-al-manara 
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 Address for Services:   George AL-Saa streetعنوان التبليغ : رام اهللا -املنارة -شارع جورج الصاع 
-ramallah -al-manara 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة 

  

( 550 )

 Trade Mark No.: 19974العالمة التجارية رقم : 19974 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 22/11/2011التاريخ : 22/11/2011 
والبيطرية,  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
املستحضرات الصحية لالغراض الطبية، مواد احلمية 
اللصوق   ، األطفال  أغذية   ، الطبي  لالستعمال  املعدة 
الطبية ومواد التضميد ، املواد اخلاصة بحشو األسنان 
والشمع الطبي ، املطهرات ، املستحضرات املستعملة 
في ابادة الهوام واحليوانات واحلشرات الضارة والفطريات 

واألعشاب الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides 

بأسم : سيغما-تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت 
اس.بي.ايه. 

In the name of: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 

 Address: Viale Shakespeare, 47 – 00144العنوان : فيالي شاكسبير, 47-00144 روما – ايطاليا 
ROMA – Italy 

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

Address for Services:   

( 551 )

 Trade Mark No.: 19975العالمة التجارية رقم : 19975 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 22/11/2011التاريخ : 22/11/2011 
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والبيطرية,  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
املستحضرات الصحية لالغراض الطبية، مواد احلمية 
اللصوق   ، األطفال  أغذية   ، الطبي  لالستعمال  املعدة 
الطبية ومواد التضميد ، املواد اخلاصة بحشو األسنان 
والشمع الطبي ، املطهرات ، املستحضرات املستعملة 
في ابادة الهوام واحليوانات واحلشرات الضارة والفطريات 

واألعشاب الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides 

بأسم : سيغما-تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت 
اس.بي.ايه. 

In the name of: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 

 Address: Viale Shakespeare, 47 – 00144العنوان : فيالي شاكسبير, 47-00144 روما – ايطاليا 
ROMA – Italy 

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

Address for Services:   

( 552 )

 Trade Mark No.: 19976العالمة التجارية رقم : 19976 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 23/11/2011التاريخ : 23/11/2011 

باجلسم  للعناية  ومستحضرات  الصابون   : اجل  من 
واجلمال. 

In Respect of: Soaps, preparations for body 
and beauty care. 

 In the name of: Beiersdorf AGبأسم : بيرسدورف أي جي 

العنوان : اوناشتراس 48، 20253 هامبورغ، املانيا 
Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, 
Germany 

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

Address for Services:   
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( 553 )

 Trade Mark No.: 19980العالمة التجارية رقم : 19980 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 23/11/2011التاريخ : 23/11/2011 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القهوة،   : اجل  من 
التابيوكا، الساجو، القهوة الصناعية او بدائل القهوة، 
اخلبز،  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق 
املثلجات،  واحللويات،  والكعك  والبسكويت  الفطائر 
البيكنج  اخلميرة،  والدبس،  األسود  العسل  العسل، 
باودر (مسحوق للخبيز)، امللح، اخلردل، اخلل، الصلصات 

(التوابل)، البهارات، الثلج. 

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

لالستيراد  الغذائية  للمواد  السيد  شركة   : بأسم 
والتصدير التجارية م.خ 

In the name of: Sharekat ALsayed LLmawad 
ALghthaeia WAlestirad wa altasdeer ALtjaria 
M.KH. 

العنوان : اخلليل - باب الزاوية - شارع العدل 
Address: Al- Khalil Bab Al - Zawiya, Al Adel 
St. 

عنوان التبليغ : اخلليل - باب الزاوية - شارع العدل 
Address for Services:   Al- Khalil Bab Al - 
Zawiya, Al Adel St. 

( 554 )

 Trade Mark No.: 19981العالمة التجارية رقم : 19981 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 24/11/2011التاريخ : 24/11/2011 
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املمتصة  والسراويل  املمتصة  احلفاضات   : اجل  من 
الورق  منتجات  السيليلزو,  و/او  الورق  من  املصنوعة 
املناشف  فيها  مبا  واملنزلي  الشخصي  لالستخدام 
الوجه  مناديل  التواليت,  ورق  الورقية,  املناديل  الورقية, 

ومنتجات الورق الناعم االخرى 

In Respect of: Disposable diapers and 
disposable pants made of paper and/or 
cellulose; paper products for personal 
and household use such as paper towels, 
paper napkins, toilet tissues, facial tissues 
and other soft paper products 

في  سانيي  اورونليري  توكيتيم  اونتيكس   : بأسم 
تيكاريت انونيم سيركيتي 

In the name of: ONTEX TUKETIM 
URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

نو:2,  كي  اس  اسينا  ماه.  ميركيز  ينيبوسنا   : العنوان 
باهسيليفلير, اسطنبول, تركيا 

Address: Yenibosna Merkez Mah. Asena 
Sk. No:2, Bahcelievler, Istanbul, Turkey 

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

Address for Services:   

( 555 )

 Trade Mark No.: 19982العالمة التجارية رقم : 19982 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 24/11/2011التاريخ : 24/11/2011 

واملواد  املستحضرات  العدوى,  مضادات   : اجل  من 
التنفسي,  اجلهاز  امراض  ملعاجلة  والطبية  الصيدالنية 
املستحضرات واملواد الصيدالنية والطبية لالستخدام 

البشري 

In Respect of: Anti-infective; pharmaceutical 
and medicinal preparations and substances 
for the treatment of respiratory diseases; 
pharmaceutical and medicinal preparations 
and substances for human use 

 .In the name of: LG Life Sciences, Ltdبأسم : ال جيه اليف سيانسيز, ال تي دي. 

سيؤول,  جونغنو-غو,  -2غا,  سينمونو   ,92  : العنوان 
جمهورية كوريا 

Address: 92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

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

Address for Services:   
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( 556 )

 Trade Mark No.: 19983العالمة التجارية رقم : 19983 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 24/11/2011التاريخ : 24/11/2011 

من اجل : أغطية الرأس ولباس القدم واألحذية بجميع 
أنواعها واملالبس اجلاهزة 

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

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

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

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

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

عنوان التبليغ : نابلس رفيديا -عمارة جوال -ط-3هاتف 
 09-2395167

Address for Services:   

( 557 )

 Trade Mark No.: 19984العالمة التجارية رقم : 19984 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 24/11/2011التاريخ : 24/11/2011 

بجميع  واألحذية  القدم  ولباس  الرأس  أغطية   : اجل  من 
أنواعها واملالبس اجلاهزة 

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

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

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

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

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

-ط-3هاتف -09 جوال  -عمارة  رفيديا  نابلس   : التبليغ  عنوان 
 2395167

Address for Services:   
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( 558 )

 Trade Mark No.: 19985العالمة التجارية رقم : 19985 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 27/11/2011التاريخ : 27/11/2011 
 In Respect of: orang juice concentratesمن اجل : عصير مركزات البرتقال 

بأسم : شركة جيبور الصناعية التجارية .
 

In the name of: sharikat jaipur alsenaeya 
altegareya 

 Address: hablah -galgilyaالعنوان : حبلة -قلقيلية -الشارع الرئيسي 
 Address for Services:   hablah -galgilyaعنوان التبليغ : حبلة -قلقيلية -الشارع الرئيسي 

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والعبارات   orange كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
مبعزل  العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

عن العالمة 

  

( 559 )

 Trade Mark No.: 19986العالمة التجارية رقم : 19986 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 27/11/2011التاريخ : 27/11/2011 

من اجل : االسرة او اواني الطبخ واحلاويات املواد الغراض 
القمامة  ناديق  املنزلي  لالستخام  احلاويات  التنظيف 

اكسسوارات احلمام سالل بالستيكية 

In Respect of: house hold or kitchen utensils 
and containers articles for cleaning purposes 
contaners for household kitchen and garden 
use garbage cans bathroom accessories 
plactic storage baskets 

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar 
liltijarah Al_ Dwaliah 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : العنوان 
البوليتكنيك 

Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladieh 

عنوان التبليغ : اخلليل / ضاحية البلدية طريق جامعة 
البوليتكنيك 

Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-
baladieh 
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( 560 )

 Trade Mark No.: 19987العالمة التجارية رقم : 19987 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 27/11/2011التاريخ : 27/11/2011 

كتل  ألواح،  شكل  املتخذة  (بالستيك)  اللدائن   –  : اجل  من 
وسياخ واملستخدمة في الصناعة– املواد التي تستخدم في 
ومنتجاتها–  واملينا  (اسبستوس)  والعزل  والسد  التغليف، 
من  مصنوعة  وقطع  املعدنيةاكواع  املرنةغير  املواسير 

البالستيك). 

In Respect of: plastics in extruded form for use 
in manufacture; packing, stopping and insulating 
materials;flexible pipes, not of metal elbow and 
fittings and parts made from plastic 

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar liltijarah 
Al_ Dwaliah 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : العنوان 
البوليتكنيك 

Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladieh 

 Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-baladiehعنوان التبليغ : اخلليل / ضاحية البلدية طريق جامعة البوليتكنيك 

( 561 )

 Trade Mark No.: 19988العالمة التجارية رقم : 19988 

 In Class: 20في الصنف : 20 
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 Date: 27/11/2011التاريخ : 27/11/2011 

 In Respect of: chairs and furniture made of plasticمن اجل : الكراسي وقطع االثاث املصنوعة من البالستيك 

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar liltijarah Al_ 
Dwaliah 

 Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladiehالعنوان : اخلليل / ضاحية البلدية طريق جامعة البوليتكنيك 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : التبليغ  عنوان 
البوليتكنيك 

Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-baladieh 

( 562 )

 Trade Mark No.: 19989العالمة التجارية رقم : 19989 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/11/2011التاريخ : 27/11/2011 
 In Respect of: Flakes made from corn flowerمن اجل : رقائق مصنوعة من سميد الذرة 

 In the name of: SHAREKET SALAH ALTEJARYHبأسم : شركة صالح التجارية لصناعة املواد الغذائية وتوزيعها 
LISINAT ALMWAD ALGHTHAEYH 
WATAWZIAHA 

 Address: ALKHALEEL HALHOLالعنوان : اخلليل – حلحول واد قبون 
عنوان التبليغ : اخلليل – حلحول واد قبون 

Address for Services:   ALKHALEEL HALHOL 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام كلمة شيبس chips وعبارة مسلي 
عن  مبعزل  العام  االستخدام  ذات  الوصفية  والرسومات  ذرة 

العالمة 

  

( 563 )

 Trade Mark No.: 19990العالمة التجارية رقم : 19990 
 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 27/11/2011التاريخ : 27/11/2011 
 In Respect of: all goods of class 29من اجل : كل ما يشمل الصنف 29 

بأسم : حمزة محمود محمد حمادة 
In the name of: Hmza Mahmud 
Mohammed Hamada 

العنوان : غزة – التفاح – شارع املشاهرة 
Address: Gaza – eltofah - Elmshahra 
street 

عنوان التبليغ : ابو دقة -رام اهللا عمارة الباسل ط3 ت 
 059769884

Address for Services:   

( 564 )

 Trade Mark No.: 19993العالمة التجارية رقم : 19993 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 28/11/2011التاريخ : 28/11/2011 

من اجل : شعالة كهربائية لفحم االرجيلة 
In Respect of: electric heater for charcoal 
shisha 

بأسم : محمد موسى محمد فايز النتشة 
In the name of: mohammad mousa mohammad 
fayez mousa al natsheh 

حديقة  مقابل  مجنونة  ابو  خلة  اخلليل   : العنوان 
السالم 

Address: hebron khalt abu majnona 

عنوان التبليغ : اخلليل خلة ابو مجنونة مقابل حديقة 
السالم 

Address for Services:   hebron khalt abu 
majnona 

( 565 )

 Trade Mark No.: 19994العالمة التجارية رقم : 19994 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 28/11/2011التاريخ : 28/11/2011 
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من اجل : املصنوعات الزجاجية والفخارية اخلاصة باالراجيل 
In Respect of: ceramiks and glass materials for 
shisha 

بأسم : محمد موسى محمد فايز النتشة 
In the name of: mohammad mousa mohammad 
fayez mousa al natsheh 

 Address: hebron khalt abu majnonaالعنوان : اخلليل خلة ابو مجنونة مقابل حديقة السالم 

حديقة  مقابل  مجنونة  ابو  خلة  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
السالم 

Address for Services:   hebron khalt abu majnona 

( 566 )

 Trade Mark No.: 19996العالمة التجارية رقم : 19996 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 28/11/2011التاريخ : 28/11/2011 

 In Respect of: aluminum foilمن اجل : رقائق االملنيوم 

بأسم : محمد موسى محمد فايز النتشة 
In the name of: mohammad mousa mohammad 
fayez mousa al natsheh 

حديقة  مقابل  مجنونة  ابو  خلة  اخلليل   : العنوان 
السالم 

Address: hebron khalt abu majnona 

عنوان التبليغ : اخلليل خلة ابو مجنونة مقابل حديقة 
السالم 

Address for Services:   hebron khalt abu 
majnona 

( 567 )

 Trade Mark No.: 19997العالمة التجارية رقم : 19997 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 28/11/2011التاريخ : 28/11/2011 
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 In Respect of: coalمن اجل : الفحم 

بأسم : محمد موسى محمد فايز النتشة 
In the name of: mohammad mousa mohammad 
fayez mousa al natsheh 

حديقة  مقابل  مجنونة  ابو  خلة  اخلليل   : العنوان 
السالم 

Address: hebron khalt abu majnona 

عنوان التبليغ : اخلليل خلة ابو مجنونة مقابل حديقة 
السالم 

Address for Services:   hebron khalt abu 
majnona 

( 568 )

 Trade Mark No.: 20002العالمة التجارية رقم : 20002 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 30/11/2011التاريخ : 30/11/2011 

الكهربائية,  املكثفات  املساحية,  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
االلكترونية,  االشارات  ناقالت  الكمبيوترات,  البطاريات, 
التحليل  وحدات  الكهربائية,  املفاتيح  الشمسية,  البطاريات 

الكهربائي, صناديق املكثفات, االسالك والكوابل الكهربائية 

In Respect of: Surveying apparatus and instruments; 
electric accumulators; batteries; computers; 
transmitters of electronic signals; solar batteries; 
electric switches; electrolysis unit; accumulator 
boxes; electric cables 

بأسم : هانيرجي هولدينغ غروب ال تي دي. 
In the name of: HANERGY HOLDING GROUP 
LTD. 

يانكسي  ستريت,  فيفث  اوف  نو.59   ,148 روم   : العنوان 
انداستريال ديفيلومبانت ديستريكت, بكني 101407, الصني 

Address: ROOM 148, NO.59 OF FIFTH STREET, 
YANXI INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
DISTRICT, HUAIROU DISTRICT, BEIJING 
101407, CHINA 

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

Address for Services:   

( 569 )

 Trade Mark No.: 20003العالمة التجارية رقم : 20003 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 30/11/2011التاريخ : 30/11/2011 
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الوقود,  معاجلة  الطاقة,  انتاج  املواد,  معاجلة   : اجل  من 
معاجلة وعمل الكاشف الكيميائي, جتميع املواد حسب 
ازالة  املنسوجات,  قصر  املعادن,  طلي  لالخرين,  الطلب 

التلوث من املواد اخلطرة, تاجير املولدات, سبك املعادن 

In Respect of: Metal treating; production of 
energy; fuel processing; chemistry reagent 
processing and handling; custom assembling 
of materials for others; metal plating; fabric 
bleaching; decontamination of hazardous 
materials; rental of generators; metal casting 

بأسم : هانيرجي هولدينغ غروب ال تي دي. 
In the name of: HANERGY HOLDING 
GROUP LTD. 

العنوان : روم 148, نو.59 اوف فيفث ستريت, يانكسي 
 ,101407 بكني  ديستريكت,  ديفيلومبانت  انداستريال 

الصني 

Address: ROOM 148, NO.59 OF FIFTH 
STREET, YANXI INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT DISTRICT, HUAIROU 
DISTRICT, BEIJING 101407, CHINA 

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

Address for Services:   

( 570 )

 Trade Mark No.: 20005العالمة التجارية رقم : 20005 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 30/11/2011التاريخ : 30/11/2011 

النسائية  واملالبس  اخلارجية-  الرجالية  املالبس   : اجل  من 
املالبس  والسهرة-  العرائس  مالبس  اخلارجية–  البناتية 
الداخلية  املالبس  التريكو)-  عدا  (ا  الداخلية  النسائية 
أطفال  كيلوتات  القطنية،  الداخلية  والنسائية  الرجالية 
التريكو  (ابيات)-  شعبية  بسة  العباءات–   0 بالستيكية 
أنواعها  بكافة  والبناتية  الوالدية  األلبسة  أنواعه-  بكافة 
اجللدية  األحذية  أصنافها-  بكافة  اجلوارب  سنوات)-  (ون /10/ 
الطبية  واألحذية  والشباشب  أنواعها  بكافة  والبالستيكية 

املالبس واألحذية الرياضية. 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear 

بأسم : فضل نظمي حنفي أبو شامة 
In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABU 
SHAMA 

العنوان : اخلليل - احلاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر 
Address: HERBON - ALHAWOOZ ALAWAL -
022254473 

عنوان التبليغ : اخلليل - احلاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر 
Address for Services:   HERBON - ALHAWOOZ 
ALAWAL -022254473 
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( 571 )

 Trade Mark No.: 20006العالمة التجارية رقم : 20006 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/12/2011التاريخ : 01/12/2011 

 In Respect of: Qahwa Mathonaمن اجل : قهوة مطحونه 

بأسم : عبد الرحمن محمود محمد حثناوي 
In the name of: abed alrahman mahmod 
mohamad hithnawe 

 Address: jeninالعنوان : جنني شارع فيصل بن احلثناوي 

 Address for Services:   jeninعنوان التبليغ : جنني شارع فيصل بن احلثناوي 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة 

  

( 572 )

 Trade Mark No.: 20007العالمة التجارية رقم : 20007 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 04/12/2011التاريخ : 04/12/2011 
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من اجل : ادارة األ نشطة التجارية؛ خدمات البيع باجلملة 
وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد  والتجزئة 
وغيرها  واملشروبات  املأكوالت  وباألخص؛  البضائع  توزيع 

من املنتجات ذات العالقة. 

In Respect of: Management of commercial 
activities; wholesale and retail services, 
supply of goods and Marketing services and 
goods distribution activities Namely; food 
and drink and other related Goods 

 In the name of: Mahmoud Fahed Saed Saifبأسم : محمود فهد سعد سيف 

 Address: rammallhالعنوان : رام اهللا 

عنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ 
ط6. 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
الشاورما  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
والرسومات الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن 

العالمة 

  

( 573 )

 Trade Mark No.: 20008العالمة التجارية رقم : 20008 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 04/12/2011التاريخ : 04/12/2011 

تقدمي  خدمات  الفنادق  و  املطاعم  خدمات   : اجل  من 
االغذية  وتقدمي  اعداد  خدمات  واملشروبات،  املأكوالت 

واحللويات واملشروبات 

In Respect of: Restaurant Services and 
hotel services for providing food and drink, 
services of preparation and providing food 
and drinks and desserts 

 In the name of: Mahmoud Fahed Saed Saifبأسم : محمود فهدسعد سيف 

 Address: rammallhالعنوان : رام اهللا 

عنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ 
ط6. 

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
الشاورما  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
والرسومات الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن 

العالمة 
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( 574)

 Trade Mark No.: 20009العالمة التجارية رقم : 20009 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 04/12/2011التاريخ : 04/12/2011 
 In Respect of: to the registrar of trade marksمن اجل : اجهزة ملحقة باحلاسوب 

 In the name of: mahmoud ibrahem imterبأسم : محمود ابراهيم امطير 
 Address: ramallah_almaared street _ziadahالعنوان : رام اهللا _شارع املعرض _عمارة زيادة_ط2- 

building_-2th floor 
 Address for Services:   ramallah_almaared streetعنوان التبليغ : رام اهللا _شارع املعرض _عمارة زيادة_ط2- 

_ziadah building_-2th floor 

( 575 )

 Trade Mark No.: 20030العالمة التجارية رقم : 20030 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 05/12/2011التاريخ : 05/12/2011 

 .In Respect of: Restaurant servicesمن اجل : خدمات املطاعم. 

 .In the name of: Taco Bell Corpبأسم : تاكو بل كوربوريشن 

العنوان : شركة من كاليفورنيا، وعنوانها 1 غلن بل واي، 
إيرفني، كاليفورنيا 92618، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a California corporation, located at 
1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, 
United States of America 

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

Address for Services:   

( 576 )



2012/4/1347مجلة امللكية الصناعية

 Trade Mark No.: 20035العالمة التجارية رقم : 20035 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 05/12/2011التاريخ : 05/12/2011 

من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص، خالصات 
الهالم  املطبوخة،  أو  اجملففة  واخلضار  الفواكه  اللحم، 
االلبان،  منتوجات  من  وغيره  واحلليب  البيض  واملربى، 

الزيوت والشحوم الصاحلة لالكل، املعلبات واخمللل 

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

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

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

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

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

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات  دجاج  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 577 )

 Trade Mark No.: 20036العالمة التجارية رقم : 20036 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/12/2011التاريخ : 05/12/2011 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا 
املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  ومماثالت  والساغو 
واحللوى  واملعجنات  والكعك  والبسكويت  اخلبز  احلبوب،  من 
امللح  اخلبز،  ومسحوق  اخلميرة  والدبس،  العسل  واملثلجات، 
واخلردل والفلفل واخلل والصلصة والبهارات والتوابل، اجلليد. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flour, and 
preparations made form cereals; bread, biscuits, 
cakes, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard, 
pepper, vinegar, sauces, spices; ice. 

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك. 
In the name of: Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc. 

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

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

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

Address for Services:   
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حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام كلمة دجاج ذات االستخدام العام 

مبعزل عن العالمة 

  

( 578 )

 Trade Mark No.: 20037العالمة التجارية رقم : 20037 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 05/12/2011التاريخ : 05/12/2011 

 .In Respect of: Restaurant servicesمن اجل : خدمات املطاعم. 

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

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

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

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

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات  دجاج  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

 ( 579 )

 Trade Mark No.: 20038العالمة التجارية رقم : 20038 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 05/12/2011التاريخ : 05/12/2011 
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من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص، خالصات 
الهالم  املطبوخة،  أو  اجملففة  واخلضار  الفواكه  اللحم، 
االلبان،  منتوجات  من  وغيره  واحلليب  البيض  واملربى، 

الزيوت والشحوم الصاحلة لالكل، املعلبات واخمللل. 

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

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

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

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

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

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات  دجاج  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 580 )

 Trade Mark No.: 20039العالمة التجارية رقم : 20039 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/12/2011التاريخ : 05/12/2011 

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
الدقيق  القهوة،  ومماثالت  والساغو  والتابيوكا 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، اخلبز والبسكويت 
والكعك واملعجنات واحللوى واملثلجات، العسل والدبس، 
واخلل  والفلفل  واخلردل  امللح  اخلبز،  ومسحوق  اخلميرة 

والصلصة والبهارات والتوابل، اجلليد. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour, 
and preparations made form cereals; bread, 
biscuits, cakes, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, 
spices; ice. 

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

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

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

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

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات  دجاج  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 581 )

 Trade Mark No.: 20040العالمة التجارية رقم : 20040 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 05/12/2011التاريخ : 05/12/2011 

 .In Respect of: Restaurant servicesمن اجل : خدمات املطاعم. 

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

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

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

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

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات  دجاج  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

 ( 582 )

 Trade Mark No.: 20044العالمة التجارية رقم : 20044 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 06/12/2011التاريخ : 06/12/2011 

ومستحضرات   ، الشخصية  النظافة  منتجات   : اجل  من 
التجميل ، واملدرجة في فئة 3 ؛ سوائل التدليك ، منشطات، 
زيوت   ، القدرة  لبناء  واخلارجي  الداخلي  لالستخدام  ومواد 
اجلنسي،  النشاط  إلطالة  مواد   ، النشوة  كرميات  التدليك، 
؛  األساسية  والزيوت  العطور  الطبي؛  لالستخدام  ليس 

مستحضرات الشعر. 

In Respect of: Personal hygiene products; 
cosmetics, included in class 3; massage fluids, 
aphrodisiacs, substances for internal and external 
use to build up potency, massage oils, orgasm 
creams, substances to prolong the sexual act; not 
for medical use; perfumery; essential oils; hair 
lotions. 

 .In the name of: COR S.a.r.1بأسم : كور إس. آي. آر. إل. 

 ، لوكسمبورغ   2530 شتادت  هنري  ريو   ،  4  : العنوان 
لوكسمبورغ 

Address: 4, rue Henri Schnadt 2530 Luxembourg, 
Luxembourg 



2012/4/1351مجلة امللكية الصناعية

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 583 )

 Trade Mark No.: 20045العالمة التجارية رقم : 20045 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 06/12/2011التاريخ : 06/12/2011 

من اجل : املنتجات الصيدالنية ملحقات طبية جنسية، 
واملدرجة في فئة 5 ؛ سوائل للتدليك ، ومواد التشحيم 
لبناء  واخلارجي  الداخلي  لالستخدام  ومواد  ،منشطات 
الهالمية  واملواد  والكرميات  التدليك  وزيوت   ، القدرة 
أنسل، كرميات النشوة ، مواد إلطالة النشاط اجلنسي 

لالستخدام الطبي. 

In Respect of: Pharmaceutical products; 
medical sexual auxiliaries, included in class 
5; massage fluids, lubricants, aphrodisiacs, 
substances for internal and external use to 
build up potency, massage oils, glide creams 
and gels, orgasm creams, substances to 
prolong the sexual act, for medical use. 

 .In the name of: COR S.a.r.1بأسم : كور إس. آي. آر. إل. 

 ، لوكسمبورغ   2530 شتادت  هنري  ريو   ،  4  : العنوان 
لوكسمبورغ 

Address: 4, rue Henri Schnadt 2530 
Luxembourg, Luxembourg 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 584 )

 Trade Mark No.: 20046العالمة التجارية رقم : 20046 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 06/12/2011التاريخ : 06/12/2011 

املعدنية  واملياه  الشعير)  (شراب  البيرة   : اجل  من 
 ، الكحولية  غير  املشروبات  من  وغيرها  والغازية 
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ، 

شراب ومستحضرات أخرى لعمل املشروبات 

In Respect of: Beer (malt drink), mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages 

بأسم : شركة رمي للمياه املعدنية الطبيعية ش.م.ل. 
In the name of: Rim Natural Spring Mineral 
Water s.a.l. 



2012/4/1352العـــدد الرابع 

الطابق  نيهاكو,  بناية  انطلياس,  اوتوستراد   : العنوان 
االول, لبنان 

Address: Antelias Highway, Nihako Bldg, 1st 
Floor, Lebanon 

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

Address for Services:   

( 585 )

 Trade Mark No.: 20047العالمة التجارية رقم : 20047 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 06/12/2011التاريخ : 06/12/2011 

من اجل : املستحضرات الصيدلية والبيطرية, املستحضرات 
لالستعمال  املعدة  احلمية  مواد  الطبية،  لالغراض  الصحية 
التضميد  ومواد  الطبية  اللصوق   ، األطفال  أغذية   ، الطبي 
املطهرات   ، الطبي  والشمع  األسنان  بحشو  اخلاصة  املواد   ،
واحليوانات  الهوام  ابادة  في  املستعملة  املستحضرات   ،

واحلشرات الضارة والفطريات واألعشاب الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides 

ريونيت  فارماكيوتيشي  انداستريه  سيغما-تاو   : بأسم 
اس.بي.ايه. 

In the name of: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 

 Address: Viale Shakespeare, 47 – 00144 ROMAالعنوان : فيالي شاكسبير, 47-00144 روما – ايطاليا 
– Italy 

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

Address for Services:   



2012/4/1353مجلة امللكية الصناعية

( 586 )

 Trade Mark No.: 20048العالمة التجارية رقم : 20048 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 07/12/2011التاريخ : 07/12/2011 

الكبلي,  بالتلفزيون  البث  االتصاالت,  خدمات   : اجل  من 
بالتلفزيون, نقل الرسائل و الصور عبر  بالراديو, البث  اإلذاعة 
(خدمات  االلكترونية  النشرات  لوحات  خدمات  احلاسوب, 
اتصاالت), البريد االلكتروني, وكاالت األنباء, البث عبر الراديو, 
تأجير معدات االتصال, البث او اإلرسال عبر األقمار الصناعية, 
االجتماعات عن بعد, خدمات التلفونات, توفير قنوات اتصال 
للخدمات التلفزيونية, البث عبر التلفون, توفير حجرات عبر 
االنترنت, خدمات النداء اآللي (عبر الراديو او التلفون او وسائل 

االتصال االلكترونية األخرى). 

In Respect of: Telecommunications, cable television 
broadcasting, Broadcasting (radio-), Broadcasting 
(television-), computer aided transmission of 
messages and images, Electronic bulletin board 
services }telecommunication servicer{,Mail 
(Electronic-),News agencies, Radio broadcasting, 
Rental of telecommunication equipment, 
satellite transmission, Teleconferencing services 
broadcasting , Telephone services, Teleshopping 
services (Providing telecommunication 
channels for-), Television broadcasting, 
Chartrooms (providing internet), paging services 
(radio,telephone,or other means of electronic 
communication). 

 In the name of: Ghassan Altaher Ben Jeddoبأسم : غسان الطاهر بن جدو 

الطابق  الرحاب-  بناية  ابراهيم-  السلطان  بيروت-   : العنوان 
األول 

Address: Beirut, Sultan Ibrahm, Alrehab Building, 
1st floor. 

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

Address for Services:   



2012/4/1354العـــدد الرابع 

( 587 )

 Trade Mark No.: 20049العالمة التجارية رقم : 20049 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 07/12/2011التاريخ : 07/12/2011 

الترفيه  التدريب,  التهذيب,  و  التعليم  خدمات   : اجل  من 
املؤمترات,  ادارة  و  تنظيم  الثقافية,  و  الرياضية  االنشطة 
تنظيم  الندوات,  ادارة  و  تنظيم  االجتماعات,  ادارة  و  تنظيم 
اجلمال,  مسابقات  تنظيم  (تدريب),  العمل  ورشات  ادارة  و 
تسجيل  اعادة  الرياضية,  املباريات  تنظيم  الكتب,  نشر 
و  التربية  عن  معلومات  الفيديو,  اشرطة  اعداد  الصوت, 
االفالم,  انتاج  البيئة,  معلومات  مجال  في  ابحاث  التعليم, 
تعليمات  تدريبية),  او  تعليمية  (نصائح  املهني  التوجيه 
صناعة  ستديوهات  بامليكروفلم,  التصوير  البدنية,  الرياضة 
التقارير  تقدمي  احلية,  التمثيليات  عرض  السينمائية,  االفالم 
العروض  انتاج  التلفزيون,  و  الراديو  برامج  انتاج  املصورة, 
املسرحية, انتاج افالم الفيديو, توفير املطبوعات االلكترونية 
الكتب  نشر  الكتب,  نشر  للتنزيل),  القابلة  غير   ) الفورية 
خدمات  بالراديو,  الترفيه  الفورية,  االلكترونية  الصحف  و 
مراسلي االنباء,خدمات كتابة السيناريو و البرامج االذاعية و 
التلفزيونية, ترجمة االفالم, تنظيم املعارض لغايات ثقافية او 
اشرطة  تسجيل  التلفزيون,  الراديو و  اجهزة  تأجير  تعليمية, 

الفيديو, التوجيه املهني (نصائح تعليمية او تدريبية). 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities, 
Arranging and conducting of conferences, 
Arranging and conducting of symposiums, 
Arranging and conducting of workshops 
(training),Arranging of beauty contests, books 
(Publication of-), Competitions (Organization of 
sports-),Dubbing, Editing (Videotape-),Education 
information, Environment information 
(research in the filed of-),film production, 
Guidance (Vocational-)(education or training 
advice),Gymnastic instruction, microfilming, 
Movie studio, Performances (Presentation of 
live-),Photographic reporting, Production of radio 
and television programmes, Production of shows, 
Production (Videotape film),Providing on-line 
electronic publications (not downloadable),Public
ation of books, publication of electronic books and 
journals on-line, radio entertainment, Reporters 
services (News-),Scriptwriting services, Subtitling 
Exhibitions (organization of-) for cultural or 
educational Purposes, radio and television sets 
(Rental of-) Videotaping, Vocational guidance 
(education or training advice). 

 In the name of: Ghassan Altaher Ben Jeddoبأسم : غسان الطاهر بن جدو 

الطابق  الرحاب-  بناية  ابراهيم-  السلطان  بيروت-   : العنوان 
األول 

Address: Beirut, Sultan Ibrahm, Alrehab Building, 
1st floor. 

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

Address for Services:   



2012/4/1355مجلة امللكية الصناعية

( 588 )

 Trade Mark No.: 20050العالمة التجارية رقم : 20050 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 07/12/2011التاريخ : 07/12/2011 

توجيه  و  ادارة  و  االعالن  و  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
على  موقع  حجز  املكتبي,  النشاط  تفعيل  و  االعمال 
نسخ  االعالن,  و  الدعاية  مواد  نشر  االنترنت,  شبكة 
االخبار  و  املعلومات  التجارية,  االنباء  وكاالت  الوثائق, 
عن االعمال, خدمات العروض لغايات الدعاية و االعالن, 
احلاسوب,  شبكات  على  املباشرة  الدعاية  و  االعالن 
عرض  اخلارجي,  االعالن  و  الدعاية  الرأي,  استطالعات 
بالتجزئة,  البيع  لغاية  اتصاالت  وسائل  على  السلع 
االعالن,  و  الدعاية  نصوص  نشر  النصوص,  معاجلة 
النصوص  كتابة  التجارية,  االعالنات  بالراديو,  االعالن 
االعالنية. ادارة عرض اعمال فناني التمثيل, ادارة اعمال 
فناني التمثيل,خدمات اعداد مناذج الدعاية و االعالن او 
املعلومات  او  االخبار  اقتطاع  خدمات  املبيعات,  ترويج 
الصحف  اشتراكات  تنظيم  الصحف,  في  املهمة 
شبكات  على  املباشرة  الدعاية  و  االعالن  (لالخرين), 
احلاسوب, الدعاية و االعالن اخلارجي, الدعاية و االعالن, 
تأجير املساحات االعالنية, تأجير وقت للدعاية و االعالن 
التلفزيون,  عبر  االعالن  و  الدعاية  االعالم,  وسائل  في 

كتابة نصوص الدعاية و االعالن. 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; reservation website; advertising 
matter (dissemination of-);document 
reproduction; information agencies 
(commercial);information (Business); layout 
services for advertising purpose, on-line 
advertising a computer network, Opinion 
polling, outdoor advertising, presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes, processing (word), publication 
of publicity texts, publicity, publicity text 
(writing of-),Artists (Business management 
of performing-),Business management of 
performing artists, modeling for advertising 
or sales promotion, News clipping services, 
Newspaper subscriptions (Arranging-)}for 
others{,Rental of advertising space, Rental 
of advertising time on communication 
media, television advertising, Text (writing 
of publicity) 

 In the name of: Ghassan Altaher Ben Jeddoبأسم : غسان الطاهر بن جدو 

الرحاب-  بناية  ابراهيم-  السلطان  بيروت-   : العنوان 
الطابق األول 

Address: Beirut, Sultan Ibrahm, Alrehab 
Building, 1st floor. 

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

Address for Services:   



2012/4/1356العـــدد الرابع 

( 589 )

 Trade Mark No.: 20051العالمة التجارية رقم : 20051 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 07/12/2011التاريخ : 07/12/2011 

من اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات- االيواء املؤقت. 
In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation. 

 In the name of: fadi adnan adeeb jaberبأسم : فادي عدنان اديب جبر 

-ب  ص  -االردن  الغبار  -دير  الشاكرين  -شارع  عمان   : العنوان 
-1779 -1182 عمان -االردن فاكس 0096265933032 

Address: amman 

عنوان التبليغ :  احملامي نادر عمرو – رام اهللا- املصيون –شارع 
الوثري – صندوق االستثمار الفلسطيني .

 

Address for Services:   

( 590 )

 Trade Mark No.: 20052العالمة التجارية رقم : 20052 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 07/12/2011التاريخ : 07/12/2011 

 In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت 

بأسم : شركة اليك لالتصال والدعاية واالعالن 
In the name of: shariket like llitisal wa di ayeh 
wal ilan 

العنوان : نابلس_شارع العدل عمارة ابوكميل سعد الدين ط 
9 تلفون 092377566 

Address: nablus share aladel amart abu kameel 
saed aldeen tabeq 9 tel 092377566 

سعد  ابوكميل  عمارة  العدل  نابلس_شارع   : التبليغ  عنوان 
الدين ط 9 تلفون 092377566 

Address for Services:   nablus share aladel amart 
abu kameel saed aldeen tabeq 9 tel 092377566 



2012/4/1357مجلة امللكية الصناعية

( 591 )

 Trade Mark No.: 20053العالمة التجارية رقم : 20053 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 07/12/2011التاريخ : 07/12/2011 

من اجل : الدعاية واالعالن وادارة توجيه االعمال وتفعيل 
النشاط املكتبي 

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

بأسم : شركة اليك لالتصال والدعاية واالعالن 
In the name of: shariket like llitisal wa di 
ayeh wal ilan 

سعد  ابوكميل  عمارة  العدل  نابلس_شارع   : العنوان 
الدين ط 9 تلفون 092377566 

Address: nablus share aladel amart abu 
kameel saed aldeen tabeq 9 tel 092377566 

ابوكميل  عمارة  العدل  نابلس_شارع   : التبليغ  عنوان 
سعد الدين ط 9 تلفون 092377566 

Address for Services:   nablus share aladel 
amart abu kameel saed aldeen tabeq 9 tel 
092377566 

( 592 )

 Trade Mark No.: 20054العالمة التجارية رقم : 20054 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 07/12/2011التاريخ : 07/12/2011 

 In Respect of: trade service officeمن اجل : مكتب خدمات جتارية 

بأسم : شركة نور انترناشونال للخدمات التجارية 
In the name of: sharekat noor international 
llkhadamat altegarea 

 Address: al khalil almanara circleالعنوان : اخلليل دوار املنارة مجمع الرشاد 

عنوان التبليغ : اخلليل دوار املنارة مجمع الرشاد 
Address for Services:   al khalil almanara 
circle 



2012/4/1358العـــدد الرابع 

( 593 )

 Trade Mark No.: 20124العالمة التجارية رقم : 20124 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 11/12/2011التاريخ : 11/12/2011 

من اجل : املنيوم حلفظ الطعام 
In Respect of: ALUMINUM FOIL FOR SAVING 
FOOD 

بأسم : الشركة االلفية لالستثمار 
In the name of: SHARIKT AL ALFIAH 
LELESTETHMAR 

االنصار  مسجد  بجانب  السالم  شارع  اخلليل   : العنوان 
ت:2227629 

Address: AL KHALIL SHARE AL SALAM 

عنوان التبليغ : اخلليل شارع السالم بجانب مسجد االنصار 
ت:2227629 

Address for Services:   AL KHALIL SHARE AL 
SALAM 

( 594 )

 Trade Mark No.: 20125العالمة التجارية رقم : 20125 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 11/12/2011التاريخ : 11/12/2011 

 In Respect of: PAPER TISUEمن اجل : احملارم 

بأسم : الشركة االلفية لالستثمار 
In the name of: SHARIKT AL ALFIAH 
LELESTETHMAR 

العنوان : اخلليل شارع السالم بجانب مسجد االنصار 
ت:2227629 

Address: AL KHALIL SHARE AL SALAM 

مسجد  بجانب  السالم  شارع  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
االنصار ت:2227629 

Address for Services:   AL KHALIL SHARE 
AL SALAM 



2012/4/1359مجلة امللكية الصناعية

( 595 )

 Trade Mark No.: 20127العالمة التجارية رقم : 20127 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 11/12/2011التاريخ : 11/12/2011 
 In Respect of: SOFT TISSUEمن اجل : احملارم 

 In the name of: SHARIKT AL ALFIAHبأسم : الشركة االلفية لالستثمار 
LELESTETHMAR 

العنوان : اخلليل شارع السالم بجانب مسجد االنصار 
ت:2227629 

Address: AL KHALIL SHARE AL SALAM 

مسجد  بجانب  السالم  شارع  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
االنصار ت:2227629 

Address for Services:   AL KHALIL SHARE 
AL SALAM 

( 596 )

 Trade Mark No.: 20128العالمة التجارية رقم : 20128 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 11/12/2011التاريخ : 11/12/2011 
 In Respect of: Eletesalatمن اجل : االتصاالت 

 In the name of: sharekat El-etesalat elkalawyiaبأسم : شركة االتصاالت اخللوية الفلسطنية 
Elfilistenia 

 Address: Al-Balou’ - Al Beirehالعنوان : البلوع - البيرة 
 Address for Services:   Al-Balou’ - Al Beirehعنوان التبليغ : البلوع - البيرة 



2012/4/1360العـــدد الرابع 

( 597 )

 Trade Mark No.: 20130العالمة التجارية رقم : 20130 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

األصناف  تقليدها–  املدبوغة،  اجللود  تشمل   : اجل  من 
املصنوعة منها وير واردة ضمن فئات أخرى– اجللود اخلام 
واملظالت  الشماسي  واحلقائب-  الصناديق  والقشرة- 

والعصي- السياط وطقم اخليل والسروج. 

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips,harness 
and saddlery 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

ارض  بجانب  الرامة  ضاحية  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 

Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 

( 598 )

 Trade Mark No.: 20131العالمة التجارية رقم : 20131 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 
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من اجل : املالبس الرجالية اخلارجية- واملالبس النسائية 
املالبس  والسهرة-  العرائس  مالبس  اخلارجية–  البناتية 
الداخلية  املالبس  التريكو)-  عدا  (ا  الداخلية  النسائية 
كيلوتات  القطنية،  الداخلية  والنسائية  الرجالية 
أطفال بالستيكية 0 العباءات– بسة شعبية (ابيات)- 
والبناتية  الوالدية  األلبسة  أنواعه-  بكافة  التريكو 
بكافة  اجلوارب  سنوات)-   /10/ (ون  أنواعها  بكافة 
بكافة  والبالستيكية  اجللدية  األحذية  أصنافها- 
أنواعها والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية 

الرياضية. 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

ارض  بجانب  الرامة  ضاحية  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 

Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 

( 599 )

 Trade Mark No.: 20133العالمة التجارية رقم : 20133 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

من اجل : املالبس الرجالية اخلارجية- واملالبس النسائية 
املالبس  والسهرة-  العرائس  مالبس  اخلارجية–  البناتية 
الداخلية  املالبس  التريكو)-  عدا  (ا  الداخلية  النسائية 
كيلوتات  القطنية،  الداخلية  والنسائية  الرجالية 
أطفال بالستيكية 0 العباءات– بسة شعبية (ابيات)- 
والبناتية  الوالدية  األلبسة  أنواعه-  بكافة  التريكو 
بكافة  اجلوارب  سنوات)-   /10/ (ون  أنواعها  بكافة 
بكافة  والبالستيكية  اجللدية  األحذية  أصنافها- 
أنواعها والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية 

الرياضية. 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

ارض  بجانب  الرامة  ضاحية  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 

Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 



2012/4/1362العـــدد الرابع 

( 600 )

 Trade Mark No.: 20135العالمة التجارية رقم : 20135 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

من اجل : وتشمل أجهزة اإلنارة- جهزة التدفئة وتوليد 
فران  الطهي–  أجهزة  والتهوية-  التجفيف  البخار– 
الصحية-  والتركيبات  املياه  توزيع  جهزة  وكهرباء-  غاز 

التبريد– برادات منزلية وصناعية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

ارض  بجانب  الرامة  ضاحية  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 

Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 

( 601 )

 Trade Mark No.: 20136العالمة التجارية رقم : 20136 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

األصناف  تقليدها–  املدبوغة،  اجللود  تشمل   : اجل  من 
املصنوعة منها وير واردة ضمن فئات أخرى– اجللود اخلام 
واملظالت  الشماسي  واحلقائب-  الصناديق  والقشرة- 

والعصي- السياط وطقم اخليل والسروج. 

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips,harness 
and saddlery 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

ارض  بجانب  الرامة  ضاحية  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املعارض 

Address for Services:   Alkhali dahyat al 
ramah 



2012/4/1363مجلة امللكية الصناعية

( 602 )

 Trade Mark No.: 20137العالمة التجارية رقم : 20137 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 
 In Respect of: heating and cooling equipmentمن اجل : اجهزة التدفئة والتبريد 
 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 
 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

( 603)

 Trade Mark No.: 20138العالمة التجارية رقم : 20138 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 
 In Respect of: aluminum profileمن اجل : بروفيالت املنيوم 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 
 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

( 604 )

 Trade Mark No.: 20139العالمة التجارية رقم : 20139 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

 In Respect of: aluminum profileمن اجل : بروفيالت املنيوم 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 



2012/4/1364العـــدد الرابع 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

( 605 )

 Trade Mark No.: 20140العالمة التجارية رقم : 20140 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

من اجل : وتشمل أجهزة اإلنارة- جهزة التدفئة وتوليد 
فران  الطهي–  أجهزة  والتهوية-  التجفيف  البخار– 
الصحية-  والتركيبات  املياه  توزيع  جهزة  وكهرباء-  غاز 

التبريد– برادات منزلية وصناعية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

( 606 )

 Trade Mark No.: 20141العالمة التجارية رقم : 20141 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

من اجل : مواد التزيني ومحاليل الشعر- الشامبو. 
In Respect of: essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices 

 In the name of: Sharikat kanby llistithmarبأسم : شركة كانبي لالستثمار 

 Address: Alkhali dahyat al ramahالعنوان : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 

 Address for Services:   Alkhali dahyat al ramahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض 



2012/4/1365مجلة امللكية الصناعية

( 607 )

 Trade Mark No.: 20142العالمة التجارية رقم : 20142 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

 In Respect of: Cosmeticsمن اجل : مواد التجميل 

 In the name of: Bayer Consumer Care AGبأسم : باير كونسيومر كير آ ج 

العنوان : بيتر مريان ستريت 84 ، 4052 بال ، سويسرا 
Address: Peter Merian Str. 84, 4052 Basel 
,Switzerland 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 608 )

 Trade Mark No.: 20143العالمة التجارية رقم : 20143 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مواد صيدالنية. 

 In the name of: Bayer Consumer Care AGبأسم : باير كونسيومر كير آ ج 

العنوان : بيتر مريان ستريت 84 ، 4052 بال ، سويسرا 
Address: Peter Merian Str. 84, 4052 Basel 
,Switzerland 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

 ( 609)

 Trade Mark No.: 20144العالمة التجارية رقم : 20144 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 



2012/4/1366العـــدد الرابع 

 In Respect of: Cosmeticsمن اجل : مواد التجميل 

 In the name of: Bayer Consumer Care AGبأسم : باير كونسيومر كير آ ج 

العنوان : بيتر مريان ستريت 84 ، 4052 بال ، سويسرا 
Address: Peter Merian Str. 84, 4052 Basel 
,Switzerland 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 610 )

 Trade Mark No.: 20145العالمة التجارية رقم : 20145 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مواد صيدالنية. 

 In the name of: Bayer Consumer Care AGبأسم : باير كونسيومر كير آ ج 

العنوان : بيتر مريان ستريت 84 ، 4052 بال ، سويسرا 
Address: Peter Merian Str. 84, 4052 Basel 
,Switzerland 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 611 )

 Trade Mark No.: 20146العالمة التجارية رقم : 20146 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

 In Respect of: Cosmeticsمن اجل : مواد التجميل 

 In the name of: Bayer Consumer Care AGبأسم : باير كونسيومر كير آ ج 

العنوان : بيتر مريان ستريت 84 ، 4052 بال ، سويسرا 
Address: Peter Merian Str. 84, 4052 Basel 
,Switzerland 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   
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( 612 )

 Trade Mark No.: 20147العالمة التجارية رقم : 20147 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مواد صيدالنية. 

 In the name of: Bayer Consumer Care AGبأسم : باير كونسيومر كير آ ج 

العنوان : بيتر مريان ستريت 84 ، 4052 بال ، سويسرا 
Address: Peter Merian Str. 84, 4052 Basel 
,Switzerland 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 613 )

 Trade Mark No.: 20148العالمة التجارية رقم : 20148 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

 In Respect of: Cosmeticsمن اجل : مواد التجميل 

 In the name of: Bayer Consumer Care AGبأسم : باير كونسيومر كير آ ج 

 Address: Peter Merian Str. 84, 4052 Basel ,Switzerlandالعنوان : بيتر مريان ستريت 84 ، 4052 بال ، سويسرا 

فاكس   2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
 2989761

Address for Services:   

( 614 )

 Trade Mark No.: 20149العالمة التجارية رقم : 20149 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 
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 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مواد صيدالنية. 

 In the name of: Bayer Consumer Care AGبأسم : باير كونسيومر كير آ ج 

العنوان : بيتر مريان ستريت 84 ، 4052 بال ، سويسرا 
Address: Peter Merian Str. 84, 4052 Basel 
,Switzerland 

 2989760 -هاتف  البيرة  ص,ب4472   : التبليغ  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

( 615 )

 Trade Mark No.: 20150العالمة التجارية رقم : 20150 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 
 , In Respect of: cleaning materials , liquid clearمن اجل : مواد تنظيف ، سائل جلي ، صابون 

soap 
 In the name of: JIHAD ABED AL WAHAB ALI BREEKبأسم : جهاد عبد الوهاب علي بريك 

 Address: NABLUS - ROJEEB -ALMANTQAالعنوان : نابلس - روجيب - املنطقة الصناعية 
ALSINA YEH 

قرب  الساقية  شارع  بريك _نابلس_  هشام   : التبليغ  عنوان 
الديوان العربي (البلور )سابقا 

Address for Services:   

( 616 )

 Trade Mark No.: 20152العالمة التجارية رقم : 20152 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/12/2011التاريخ : 12/12/2011 

 In Respect of: cleaning materials ,liquid clear , soapمن اجل : مواد تنظيف ، سائل جلي ، صابون . 

 In the name of: JIHAD ABED AL WAHAB ALI BREEKبأسم : جهاد عبد الوهاب علي بريك 

 Address: NABLUS - ROJEEB -ALMANTQA ALSINA YEHالعنوان : نابلس - روجيب - املنطقة الصناعية 

قرب  الساقية  شارع  بريك _نابلس_  هشام   : التبليغ  عنوان 
الديوان العربي (البلور )سابقا 

Address for Services:   



2012/4/1369مجلة امللكية الصناعية

( 617 )

 Trade Mark No.: 20155العالمة التجارية رقم : 20155 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : احلبيبات البالستيكية التي يتم استخدامها 
في الصناعة 

In Respect of: Plastic granules that are used 
in industry 

بأسم : شركة زمزم للصناعات البالستيكية 
In the name of: sharikat zamzam lilsina’at al 
plastitekiah 

 Address: al khalil beit kahilالعنوان : اخلليل اول طريق بيت كاحل 

 Address for Services:   al khalil beit kahilعنوان التبليغ : اخلليل اول طريق بيت كاحل 

( 618 )

 Trade Mark No.: 20156العالمة التجارية رقم : 20156 
 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 
من اجل : احلبيبات البالستيكية التي يتم استخدامها 

في الصناعة 

In Respect of: Plastic granules that are used 
in industry 

 In the name of: sharikat zamzam lilsina’at alبأسم : شركة زمزم للصناعات البالستيكية 
plastitekiah 

 Address: al khalil beit kahilالعنوان : اخلليل اول طريق بيت كاحل 
 Address for Services:   al khalil beit kahilعنوان التبليغ : اخلليل اول طريق بيت كاحل 



2012/4/1370العـــدد الرابع 

( 619 )

 Trade Mark No.: 20157العالمة التجارية رقم : 20157 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : احلبيبات البالستيكية التي يتم استخدامها 
في الصناعة 

In Respect of: Plastic granules that are used 
in industry 

بأسم : شركة زمزم للصناعات البالستيكية 
In the name of: sharikat zamzam lilsina’at al 
plastitekiah 

 Address: al khalil beit kahilالعنوان : اخلليل اول طريق بيت كاحل 

 Address for Services:   al khalil beit kahilعنوان التبليغ : اخلليل اول طريق بيت كاحل 

( 620 )

 Trade Mark No.: 20158العالمة التجارية رقم : 20158 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : احلبيبات البالستيكية التي يتم استخدامها 
في الصناعة 

In Respect of: Plastic granules that are used 
in industry 

بأسم : شركة زمزم للصناعات البالستيكية 
In the name of: sharikat zamzam lilsina’at al 
plastitekiah 

 Address: al khalil beit kahilالعنوان : اخلليل اول طريق بيت كاحل 

 Address for Services:   al khalil beit kahilعنوان التبليغ : اخلليل اول طريق بيت كاحل 



2012/4/1371مجلة امللكية الصناعية

( 621 )

 Trade Mark No.: 20159العالمة التجارية رقم : 20159 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : احلبيبات البالستيكية التي يتم استخدامها 
في الصناعة 

In Respect of: Plastic granules that are used 
in industry 

بأسم : شركة زمزم للصناعات البالستيكية 
In the name of: sharikat zamzam lilsina’at al 
plastitekiah 

 Address: al khalil beit kahilالعنوان : اخلليل اول طريق بيت كاحل 

 Address for Services:   al khalil beit kahilعنوان التبليغ : اخلليل اول طريق بيت كاحل 

( 622 )

 Trade Mark No.: 20160العالمة التجارية رقم : 20160 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : احلبيبات البالستيكية التي يتم استخدامها 
في الصناعة 

In Respect of: Plastic granules that are used 
in industry 

بأسم : شركة زمزم للصناعات البالستيكية 
In the name of: sharikat zamzam lilsina’at al 
plastitekiah 

 Address: al khalil beit kahilالعنوان : اخلليل اول طريق بيت كاحل 

 Address for Services:   al khalil beit kahilعنوان التبليغ : اخلليل اول طريق بيت كاحل 



2012/4/1372العـــدد الرابع 

( 623 )

 Trade Mark No.: 20161العالمة التجارية رقم : 20161 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : احلبيبات البالستيكية التي يتم استخدامها 
في الصناعة 

In Respect of: Plastic granules that are used 
in industry 

بأسم : شركة زمزم للصناعات البالستيكية 
In the name of: sharikat zamzam lilsina’at al 
plastitekiah 

 Address: al khalil beit kahilالعنوان : اخلليل اول طريق بيت كاحل 

 Address for Services:   al khalil beit kahilعنوان التبليغ : اخلليل اول طريق بيت كاحل 

( 624 )

 Trade Mark No.: 20162العالمة التجارية رقم : 20162 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

الفئة  هذه  وتتعلق  املهنية  واألعمال  اإلعالن   : اجل  من 
باخلدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات. 

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

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar 
liltijarah Al_ Dwaliah 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : العنوان 
البوليتكنيك 

Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladieh 

عنوان التبليغ : اخلليل / ضاحية البلدية طريق جامعة 
البوليتكنيك 

Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-
baladieh 
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( 625 )

 Trade Mark No.: 20163العالمة التجارية رقم : 20163 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : األدوات واألوعية املنزلية الصغيرة – األمشاط 
التي  املواد  التلوين)–  فرش  (عدا  الفرش  واإلسفنج– 
التي  واملواد  األدوات  الفرش–  صناعة  في  تستعمل 
املصنوعات  الفوالذ–  صوف  التنظيف–  في  تستخدم 
فئات  في  واردة  (غير  والفخار  والصيني  الزجاجية 
أخرى)- األدوات واألوعية املنزلية الصغيرة املصنوعة من 
املصنوعة  املقالي–  اجلرادل–  املطبخ–  (واني  البالستيك 
األجهزة  (بالستيك)–  واللدائن  واألملنيوم  احلديد  من 
الصغيرة للفرم والسحق والكبس ويرها (عدا التي يتم 

تشغيلها باحملركات والكهرباء. 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or 
coated therewith); combs and sponges; 
brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in 
other classes 

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar 
liltijarah Al_ Dwaliah 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : العنوان 
البوليتكنيك 

Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladieh 

عنوان التبليغ : اخلليل / ضاحية البلدية طريق جامعة 
البوليتكنيك 

Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-
baladieh 

( 626 )

 Trade Mark No.: 20164العالمة التجارية رقم : 20164 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 
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غير  (األصناف  الصور  براويظ  املرايا–  األثاث–   : اجل  من 
واردة ضمن فئات أخرى) املصنوعة من اخلشب والفلني 
والغاب واخليزران- الصفصاف والقرون والعظم والعاج– 
وعظم احلوت– والصدف والكهرمان وم الآللئ والرخفة 
مفروشات  املواد من  مقام تلك  يقوم  والسيلولويد وما 

مصنوعة اللدائن بالستيك . 

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

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar 
liltijarah Al_ Dwaliah 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : العنوان 
البوليتكنيك 

Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladieh 

عنوان التبليغ : اخلليل / ضاحية البلدية طريق جامعة 
البوليتكنيك 

Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-
baladieh 

( 627 )

 Trade Mark No.: 20165العالمة التجارية رقم : 20165 

 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

الطبيعية  األحجار  البناء–  مواد  على   : اجل  من 
واجلص  (املونة)  واملالط  واجلير  واإلسمنت  واالصطناعية 
الفخار  من  املصنوعة  املواسير  احلصى–  (اجلبصني) 
الطرق–  إنشاء  في  تستخدم  التي  املواد  واإلسمنت– 
املتنقلة–  املباني  (القار)  والقطران  والزفت  اإلسفلت 
األخشاب  املداخن–  قدور  احلجر،  من  املصنوعة  اآلثار 
نصف املشغولة (العتب– األلواح اخلشبية السميكة– 
ذلك  (ثال  البناء  زجاج  اخلشب–  قشرة  ويرها  اللوحات 

بالط األرضية– البالط الزجاجي). 

In Respect of: Building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, 
not of metal 

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar 
liltijarah Al_ Dwaliah 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : العنوان 
البوليتكنيك 

Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladieh 

عنوان التبليغ : اخلليل / ضاحية البلدية طريق جامعة 
البوليتكنيك 

Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-
baladieh 



2012/4/1375مجلة امللكية الصناعية

( 628 )

 Trade Mark No.: 20166العالمة التجارية رقم : 20166 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : اللدائن (بالستيك) املتخذة شكل ألواح، كتل وسياخ 
واملستخدمة في الصناعة– املواد التي تستخدم في التغليف، 
املواسير  ومنتجاتها–  واملينا  (اسبستوس)  والعزل  والسد 
تستخدم  بالستيكيه  خام  مواد  وحبيبات  املعدنية  غير  املرنة 

للصناعة. 

In Respect of: plastics in extruded form for use 
in manufacture; packing, stopping and insulating 
materialflexible pipes, not of metal Plastic granules 
that are used in industry 

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar liltijarah Al_ 
Dwaliah 

 Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladiehالعنوان : اخلليل / ضاحية البلدية طريق جامعة البوليتكنيك 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : التبليغ  عنوان 
البوليتكنيك 

Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-
baladieh 

( 629 )

 Trade Mark No.: 20167العالمة التجارية رقم : 20167 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : وتشمل أجهزة اإلنارة- جهزة التدفئة وتوليد البخار– 
جهزة  وكهرباء-  غاز  فران  الطهي–  أجهزة  والتهوية-  التجفيف 
منزلية  برادات  التبريد–  الصحية-  والتركيبات  املياه  توزيع 

وصناعية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar liltijarah Al_ 
Dwaliah 

 Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladiehالعنوان : اخلليل / ضاحية البلدية طريق جامعة البوليتكنيك 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : التبليغ  عنوان 
البوليتكنيك 

Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-
baladieh 
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( 630 )

 Trade Mark No.: 20168العالمة التجارية رقم : 20168 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : اآلالت وعدد اآلالت– احملركات (عدا محركات العربات 
اخلاصة  (عدا  اآلالت–  وسيور  وصالت  األرض)  على  تسير  التي 
الزراعية  واألدوات  اآلالت  األرض)  على  تسير  التي  بالعربات 
العدد التي تعمل  احلواضن)  التفريغ (أجهزة  أجهزة  الكبيرة– 
للمطبخ–  كهربائية  ميكانيكية  أجهزة  كهربائي–  مبحرك 
أجهزة طحن وخلط األغذية عصارات الفواكه– مطاحن النب 
الكهربائيه ,الغساالت ومضخات املاء واملضخات الكهربائية 

اخملتلفة 

In Respect of: Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated;incubators for eggs water pumps 
and other electric pumps 

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar liltijarah 
Al_ Dwaliah 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : العنوان 
البوليتكنيك 

Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladieh 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : التبليغ  عنوان 
البوليتكنيك 

Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-
baladieh 

( 631 )

 Trade Mark No.: 20169العالمة التجارية رقم : 20169 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 
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من اجل : – مواد البناء املصبوبة واملدلفنة– القضبان وغيرها 
احلديدية–  الطرق  في  تستخدم  التي  املعدنية  املواد  من 
احلبال  العربات)–  بجر  اخلاصة  السالسل  (عدا  السالسل 
بضاعة  يتعلق  ما  الكهربائية)  (غير  واألسالك  املعدنية 
اخلزائن  املعدنية–  والتركيبات  واألنابيب  املواسير  األقفال– 

والصناديق – خزانات املاء املعدنية– 

In Respect of: metal building materials;transportable 
buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks;non-electric cables and wires of common 
metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal metal fittings; 
miniral water tanks 

بأسم : شركة أعالي البحار للتجارة الدولية 
In the name of: Sharikat Aaley albihar liltijarah 
Al_ Dwaliah 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : العنوان 
البوليتكنيك 

Address: Al-khalil / Dahiet Al-baladieh 

جامعة  طريق  البلدية  ضاحية   / اخلليل   : التبليغ  عنوان 
البوليتكنيك 

Address for Services:   Al-khalil / Dahiet Al-
baladieh 

632 ))

 Trade Mark No.: 20170العالمة التجارية رقم : 20170 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : املطاعم وخدمات تقدمي الطعام والشراب 
In Respect of: Restaurant and providing of food 
and drink services 

بأسم : شركة مطاعم الكرم العربي ذ.م.م 
In the name of: Alkaram Al Arabi Restaurants 
limited Company 

العنوان : الصويفية، ص . ب 102، عمان 11953، األردن 
Address: Sewaifiya, P.O.Box 102, Amman 11953, 
Jordan 

الضفة  ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
   :Address for Servicesالغربية ص.ب. 182 

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  شاورما  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 633 )

 Trade Mark No.: 20171العالمة التجارية رقم : 20171 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه– الورق املقوى 
اجلرائد  املطبوعات-  منه-  املصنوعة  واألصناف  (الكرتون) 
الفوتوغرافية–  الصور  التجليد–  مواد  الكتب–  والدوريات– 
الكتابية)  باألدوات  (اخلاصة  اللصق  مواد  الكتابية–  األدوات 
 – الورقية–  احملارم  التلوين–  فرش  بالفنانني–  اخلاصة  األدوات 

فوط أطفال. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials printing blocks .baby 
diapers paper toilet 

 In the name of: haitham mahmoud moh hamadaبأسم : هيثم محمود محمد حمادة 

 Address: gaza aladarag ard al alamyالعنوان : غزة –الدرج ارض العلمي 0599799912 

 Address for Services:   gaza aladarag ard al alamyعنوان التبليغ : غزة –الدرج ارض العلمي 0599799912 

( 634 )

 Trade Mark No.: 20173العالمة التجارية رقم : 20173 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

 In Respect of: shoes ,colthesمن اجل : االحذية واملالبس 

بأسم : فضل نظمي حنفي أبو شامة 
In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABU 
SHAMA 

العنوان : اخلليل - احلاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر 
Address: HERBON - ALHAWOOZ ALAWAL -
022254473 

ديوان  بالقرب من  احلاووز األول  اخلليل -  التبليغ :  عنوان 
أل بدر 

Address for Services:   HERBON - ALHAWOOZ 
ALAWAL -022254473 
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( 635 )

 Trade Mark No.: 20174العالمة التجارية رقم : 20174 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

الوالعات،  التبغ،  منتجات  التبغ،  السجائر،   : اجل  من 
الكبريت، لوازم املدخنني 

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers’ 
articles. 

بأسم : بريتش أميريكان توباكو (براندز) اينك. 
In the name of: British American Tobacco 
(Brands) Inc. 

ويلمنغتون،  سوت 300،  رود،  سنترفيل   2711 : العنوان 
ديالوير 19808، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United States 
of America 

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

Address for Services:   

( 636 )

 Trade Mark No.: 20175العالمة التجارية رقم : 20175 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

الكبريت،  الوالعات،  التبغ،  منتجات  التبغ،  السجائر،   : اجل  من 
لوازم املدخنني 

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers’ articles. 

بأسم : بريتش أميريكان توباكو (براندز) اينك. 
In the name of: British American Tobacco (Brands) 
Inc. 

ديالوير  ويلمنغتون،   ،300 سوت  رود،  سنترفيل   2711  : العنوان 
19808، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United States of 
America 

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

Address for Services:   
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( 637 )

 Trade Mark No.: 20176العالمة التجارية رقم : 20176 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : الصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات 
مستحضرات  االسنان،  منظفات  واجلمال،  باجلسم  العناية 

للعناية ولتنظيف ولصبغ ولتصليح ولتمويج الشعر. 

In Respect of: Soaps, perfumery, essential oils, 
preparations for body and beauty care; dentifrices; 
preparations for caring, cleaning, tinting, dyeing, 
fixing and permanent waving of hair. 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

العنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 
Germany 

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

Address for Services:   

( 638 )

 Trade Mark No.: 20177العالمة التجارية رقم : 20177 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 
من اجل : الصابون والعطور والزيوت االساسية ومستحضرات 
والصبغ  والتنظيف  العناية  ومستحضرات  التجميل 
وكرميات  الشعر  وجتعيد  وتصليح  والتصفيف  والتبييض 

الشعر وشامبوهات الشعر 

In Respect of: Soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair preparations for caring, 
cleaning, dyeing, tinting, bleaching, styling, 
fixing and perming, hair lotions and hair 
shampoos. 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 
 ,Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorfالعنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 

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

رام اهللا 
Address for Services:   
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( 639 )

 Trade Mark No.: 20178العالمة التجارية رقم : 20178 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل 
والفرك  والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل، 
العطرية  والزيوت  العطور  الصابون،  والكشط، 
منظفات  الشعر،  كرميات  التجميل،  ومستحضرات 

االسنان 

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

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

العنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 
Germany 

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

Address for Services:   

( 640 )

 Trade Mark No.: 20179العالمة التجارية رقم : 20179 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

واجلمال،  باجلسم  العناية  مستحضرات   : اجل  من 
ولتبييض  ولصبغ  ولتنظيف  للعناية  مستحضرات 
ولتصفيف وجتعيد الشعر، كرميات الشعر والشامبوهات 

الغراض جتميلية. 

In Respect of: Body and beauty care 
preparations; preparations for caring, 
cleaning, tinting, dyeing bleaching, setting 
and perming hair, hair lotions and shampoos 
for cosmetical purposes. 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

العنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 
Germany 

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

Address for Services:   



2012/4/1382العـــدد الرابع 

( 641 )

 Trade Mark No.: 20180العالمة التجارية رقم : 20180 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

العطرية  والزيوت  والعطور  الصابون   : اجل  من 
ومستحضرات العناية باجلسم واجلمال وكرميات جتميلية 
الروائح  ومزيالت  صلب  او  سائل  شكل  على  للبشرة 
لالستحمام  جتميلي  وجيل  الشخصي  لالستعمال 
ومستحضرات  االستحمام  رغوة  ومستحضرات 
الشعر  ومبعاجلة  بالشعر  بالعناية  املتعلقة  التجميل 
غير  الفم  وغسول  الطبية  غير  االسنان  ومنظفات 

الطبي. 

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

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

العنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 
Germany 

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

Address for Services:   

( 642 )

 Trade Mark No.: 20181العالمة التجارية رقم : 20181 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : الصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات 
على  للبشرة  جتميلية  وكرميات  واجلمال  باجلسم  العناية 
شكل سائل او صلب ومزيالت الروائح لالستعمال الشخصي 
االستحمام  رغوة  ومستحضرات  لالستحمام  جتميلي  وجيل 
ومستحضرات التجميل املتعلقة بالعناية بالشعر ومبعاجلة 
غير  الفم  وغسول  الطبية  غير  االسنان  ومنظفات  الشعر 

الطبي. 

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

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 



2012/4/1383مجلة امللكية الصناعية

العنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 
Germany 

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

Address for Services:   

( 643 )

 Trade Mark No.: 20182العالمة التجارية رقم : 20182 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

العطرية  والزيوت  العطور  الصابون،   : اجل  من 
للعناية  ومستحضرات  التجميل  ومستحضرات 
ولتقوية  ولتبييض  ولصبغ  ولتلوين  ولتنظيف 
ولتصفيف ولتمويج الشعر وكرميات الشعر، منظفات 

االسنان 

In Respect of: Soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, preparations for caring, 
cleaning, coloring, tinting, bleaching, 
strengthening, styling and waving of hair, 
hair lotions; dentifrices. 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

العنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 
Germany 

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

Address for Services:   

( 644 )

 Trade Mark No.: 20183العالمة التجارية رقم : 20183 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 
من اجل : الصابون والعطور والزيوت العطرية، مستحضرات 
الشعر  كرميات  خصوصا  واجلمال  باجلسم  العناية 
للعناية  مستحضرات  بالشعر،  العناية  ومستحضرات 
ولتمويج  والصالح  ولتبييض  ولتلوين  ولصبغ  ولتنظيف 

الشعر 

In Respect of: Soaps, perfumery, essential 
oils; preparations for body and beauty care 
especially hair lotions, hair care preparations; 
preparations for caring, cleaning, tinting, 
colouring, bleaching, fixing and permanent 
waving of the hair 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 



2012/4/1384العـــدد الرابع 

 ,Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorfالعنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

( 645 )

 Trade Mark No.: 20184العالمة التجارية رقم : 20184 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : العناية بالصحة واجلمال لالنسان. 
In Respect of: Hygienic and beauty care for 
human beings. 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

 Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germanyالعنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 

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

Address for Services:   

( 646 )

 Trade Mark No.: 20185العالمة التجارية رقم : 20185 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

الطبي،  الفم  وغسول  الطبي  األسنان  معجون   : اجل  من 
مستحضرات كيماوية للصحة، املطهرات 

In Respect of: Medicated toothpaste and 
mouthwashes; chemical preparations for hygiene; 
disinfectants. 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

 Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germanyالعنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 



2012/4/1385مجلة امللكية الصناعية

( 647 )

 Trade Mark No.: 20186العالمة التجارية رقم : 20186 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : الصابون، العطور والزيوت العطرية ومستحضرات 
الشخصي  لالستعمال  الروائح  ومزيالت  التجميل 
ومستحضرات كيماوية للعناية بالشعر ومعاجلته ومعاجني 
االسنان غير الطبية وغسول الفم ومستحضرات التجميل 

لالستحمام ورغوة االستحمام 

In Respect of: Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, deodorants for personal use, chemical 
hair care and treatment preparations, non-
medicated toothpastes and mouthwashes, cosmetic 
bath and shower foam 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

العنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 
Germany 

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

Address for Services:   

( 648 )

 Trade Mark No.: 20187العالمة التجارية رقم : 20187 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : العناية بالصحة واجلمال لالنسان. 
In Respect of: Hygienic and beauty care for 
human beings 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

العنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Address: Henkelstrasse 67, 40589 
Dusseldorf, Germany 

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

Address for Services:   



2012/4/1386العـــدد الرابع 

( 649 )

 Trade Mark No.: 20188العالمة التجارية رقم : 20188 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

من اجل : معجون األسنان الطبي وغسول الفم الطبي، 
مستحضرات كيماوية للصحة، املطهرات 

In Respect of: Medicated toothpaste and 
mouthwashes; chemical preparations for 
hygiene; disinfectants. 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

العنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Address: Henkelstrasse 67, 40589 
Dusseldorf, Germany 

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

Address for Services:   

( 650 )

 Trade Mark No.: 20189العالمة التجارية رقم : 20189 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2011التاريخ : 13/12/2011 

العطرية  والزيوت  العطور  الصابون،   : اجل  من 
لالستعمال  الروائح  ومزيالت  التجميل  ومستحضرات 
بالشعر  للعناية  كيماوية  ومستحضرات  الشخصي 
وغسول  الطبية  غير  االسنان  ومعاجني  ومعاجلته 
ورغوة  لالستحمام  التجميل  ومستحضرات  الفم 

االستحمام 

In Respect of: Soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, deodorants for personal 
use, chemical hair care and treatment 
preparations, non-medicated toothpastes 
and mouthwashes, cosmetic bath and 
shower foam. 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

العنوان : هينكلشتراس 67، 40589 داسلدورف، املانيا 
Address: Henkelstrasse 67, 40589 
Dusseldorf, Germany 

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

Address for Services:   



2012/4/1387مجلة امللكية الصناعية

( 651 )

 Trade Mark No.: 20190العالمة التجارية رقم : 20190 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/12/2011التاريخ : 14/12/2011 
من اجل : الكاكاو, الشوكالتة, املشروبات اساسها الكاكاو و/

او الشوكالتة واملستحضرات لصنع تلك املشروبات, منتجات 
اخملابز, الفطائر, احللويات, مبا فيها, اخلبز, الرصك, البسكويت 
املعجنات,  الكعك,  الويفر,  الوفل,  مقبالت),  او  (كحلويات 
احلبوب (باستثناء الذرة), املستحضرات املصنوعة من احلبوب 

(باستثناء الذرة) 

In Respect of: Cocoa, chocolate, beverages 
made with cocoa and/or chocolate and 
preparations for making such beverages; 
bakery, pastry and confectionery products, 
namely bread, rusks, biscuits (sweet or 
savory), waffles, wafers, cakes, pastries; 
cereal bars (except corn); cereal preparations 
(except corn) 

 In the name of: Kraft Foods Global Brandsبأسم : كرافت فودس غلوبال براندس ال ال سي 
LLC 

العنوان : ثري ليكس درايف, نورثفيلد, الينويز 60093, الواليات 
املتحدة االمريكية 

Address: Three Lakes Drive, Northfield, 
Illinois 60093, U.S.A. 

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

Address for Services:   

( 652 )

 Trade Mark No.: 20191العالمة التجارية رقم : 20191 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/12/2011التاريخ : 14/12/2011 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا 
واملستحضرات  الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو 
واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  املصنوعة 
 ، اخلبازة  ومسحوق  اخلميرة  السكر،  ودبس  العسل   ، املثلجة 

امللح واخلردل واخلل الصلصات (التوابل) ، البهارات، الثلج 

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

بأسم : شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية 
In the name of: Sharikat Matahen Bon Al-Rasheed 
Mosahima Khososiyah 

 Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bankالعنوان : ص ب: 49 قلقيلية, الضفة الغربية 

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

Address for Services:   



2012/4/1388العـــدد الرابع 

( 653 )

 Trade Mark No.: 20192العالمة التجارية رقم : 20192 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/12/2011التاريخ : 14/12/2011 

املثلجات   - غذائية  مقبالت   - واحللويات  الفطائر   : اجل  من 
حبوب   - والبسكويت  واملغطسات  الشوكوالته   - البوظة   –

شوكوالته ملبسة - السكاكر -العلكة 

In Respect of: Pastries, sweets, appetizers, ices, 
ice cream, chocolate, chocolate-coated products, 
biscuits, enrobed chocolates, candies and chewing 
gum 

 .In the name of: Golf Muller Co. Ltdبأسم : شركة جولف مولر احملدودة املسؤولية 

 Address: P.O. Box: 8651 – Halab – Syriaالعنوان : ص . ب 8651 – حلب – اجلمهورية العربية السورية 

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

Address for Services:   

((654

 Trade Mark No.: 20193العالمة التجارية رقم : 20193 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 15/12/2011التاريخ : 15/12/2011 

 In Respect of: jelloمن اجل : اجللي 

 In the name of: safwat ahmad issa al jawadiبأسم : صفوت احمد عيسى اجلودي 

داوود  مدرسة  من  بالقرب  كاحل  بيت  اخلليل   : العنوان 
العطاونة 

Address: al khalil bet kahel 

عنوان التبليغ : اخلليل بيت كاحل بالقرب من مدرسة 
داوود العطاونة 

Address for Services:   al khalil bet kahel 
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( 655 )

 Trade Mark No.: 20194العالمة التجارية رقم : 20194 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 19/12/2011التاريخ : 19/12/2011 

من اجل : البيرة (اجلعة والبيرة السوداء)- املياه املعدنية 
لعمل  املستحضرات  من  ويره  الشراب  والغازية- 
أساسها  التي  واملشروبات  الفواكه  عصير  املشروبات– 

عصير الفواكه– ماء الورد– ماء الزهر. 

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

بأسم : رائد عبد اهللا محمد كرجة 
In the name of: raed abdellah mohamad 
karajeh 

 Address: al khalil halhoolالعنوان : اخلليل حلحول اول طريق زبود 

 Address for Services:   al khalil halhoolعنوان التبليغ : اخلليل حلحول اول طريق زبود 

( 656 )

 Trade Mark No.: 20195العالمة التجارية رقم : 20195 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 19/12/2011التاريخ : 19/12/2011 

والتابيوكا  واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  النب   : اجل  من 
والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة- الدقيق واملستحضرات 
واحللويات–  والفطائر  والكعك  اخلبز  احلبوب–  من  املصنوعة 
اخلميرة ومسحوق اخلبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية– 
عسل  البوظة-  الثلج–  املثلجات–  على  والطحينة-  احلالوة 
النحل والعسل األسود- على امللح– اخلردل– الفلفل– التوابل– 
والبسكويت–  واملغطسات  الشوكوالته  الصلصة-  اخلل– 
الراحة–  العلكة–  السكاكر–  ملبسة-  شوكوالته  حبوب 

مصاص األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان. 

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

بأسم : رائد عبد اهللا محمد كرجة 
In the name of: raed abdellah mohamad 
karajeh 

 Address: al khalil halhoolالعنوان : اخلليل حلحول اول طريق زبود 

 Address for Services:   al khalil halhoolعنوان التبليغ : اخلليل حلحول اول طريق زبود 



2012/4/1390العـــدد الرابع 

( 657 )

 Trade Mark No.: 20196العالمة التجارية رقم : 20196 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 19/12/2011التاريخ : 19/12/2011 

وطيور  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
احملفوظة  اللحوم  اللحوم–  مستخرجات  الصيد– 
واجملففة  احملفوظة  واخلضراوات  الفواكه  واملعلبة- 
احملفوظة  األغذية  واملربيات–  اجليالتني  واملطهية– 
وسمنة  (زبدة  األلبان  منتجات  من  ويره  اللنب  واخمللالت- 
صاحلة  وشحوم  مجفف  وحليب  جبنة  حيواني)– 
للتغذية- الزيوت– زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية– زبدة 

نباتية– مارغرين. 

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

بأسم : رائد عبد اهللا محمد كرجة 
In the name of: raed abdellah mohamad 
karajeh 

 Address: al khalil halhoolالعنوان : اخلليل حلحول اول طريق زبود 

 Address for Services:   al khalil halhoolعنوان التبليغ : اخلليل حلحول اول طريق زبود 

( 658 )

 Trade Mark No.: 20198العالمة التجارية رقم : 20198 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 19/12/2011التاريخ : 19/12/2011 

لوازم  الكبريت،  الوالعات،  التبغ،  منتجات  التبغ،  السجائر،   : اجل  من 
املدخنني 

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers’ articles. 

بأسم : بريتش أميريكان توباكو (براندز) مليتد 
In the name of: British American Tobacco (Brands) 
Limited 

جي،  سي2ار 2بي  دبليو  لندن  بليس،  متبل   4 هاوس،  غلوب   : العنوان 
اململكة املتحدة 

Address: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, United Kingdom 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 



2012/4/1391مجلة امللكية الصناعية

( 659 )

 Trade Mark No.: 20199العالمة التجارية رقم : 20199 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 19/12/2011التاريخ : 19/12/2011 

من اجل : اخلدمات الترفيهية؛ االنتاج، االعداد، العرض، توزيع 
وتأجير البرامج التلفزيونية واإلذاعية واألفالم، األفالم املتحركة 
والتسجيالت الصوتية والفيديو سواء كانت من خالل وسائل 
اإلعالم التفاعلية او غيرها، من بينها شبكة اإلنترنت؛ وإنتاج 
مجال  في  التلفزيوني  اإلنتاج  املباشرة،  الترفيه  خدمات 
تنظيم،  املوسيقى،  تضم  التي  التلفزيونية  البرامج  الترفيه؛ 
االختبارات،  األلعاب،  املنافسات،  املسابقات،  وتقدمي  إنتاج 
املتجولة،  واملعارض  العروض،  الرياضية،  الفعاليات  املعارض، 
العروض  املوسيقية،  احلفالت  املسرحية،  العروض  األحداث، 
احلية واملناسبات التي يشارك فيها اجلمهور؛ وتنظيم األلعاب 
املقدمة  اخلدمات  جميع  ؛  والتعليم  الترفيه  ؛  التفاعلية 
من  وغيرها  العاملية  الكمبيوتر  شبكة  عبر  أيضا  املذكورة 
وتوفير  اإلنترنت؛  ذلك  في  مبا  (التفاعلية)،  االتصال  شبكات 
خدمة الروابط عن طريق اإلنترنت التي تضم بوابة األخبار و 
روابط القصص األخبار واملقاالت في مجال األحداث اجلارية ؛ 

توفير روابط االنترنت في مجال الترفيه؛ 

In Respect of: Entertainment services; production, 
preparation, exhibition, distribution and rental of 
television and radio programs and of films, animated 
films and sound and video recordings whether or 
not through interactive media, among which the 
internet; production of live entertainment features, 
the production of television entertainment features; 
tv programming featuring music; organization, 
production and presentation of competitions, 
contests, games, quizzes, exhibitions, sporting 
events, shows, road shows, staged events, theatrical 
performances, concerts, live performances and 
audience participation events; organization of 
interactive games; entertainment and education; 
all aforementioned services also rendered via a 
global computer network and other (interactive) 
communication networks, including the internet; 
providing an internet news portal featuring links 
to news stories and articles in the field of current 
events; providing an internet website portal in the 
field of entertainment; 

بأسم : فياكم انترناشيونال .اي ان سي (ديالوار كوربوراشن) 
In the name of: (Viacom International Inc. 
(Delaware Corporation 

العنوان : 1515 برود واي، نيويورك، نيويورك 10036 
Address: 1515Broadway, New York, New York 
10036 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 



2012/4/1392العـــدد الرابع 

( 660 )

 Trade Mark No.: 20200العالمة التجارية رقم : 20200 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 20/12/2011التاريخ : 20/12/2011 

 In Respect of: paper tissueمن اجل : محارم 

بأسم : شركة اللحام الصناعية التجارية 
In the name of: sharikat al laham al senaieh 
al tegaria 

 Address: hebron suriefالعنوان : اخلليل صوريف ت 0599579985 

 Address for Services:   hebron suriefعنوان التبليغ : اخلليل صوريف ت 0599579985 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة 

  

( 661 )

 Trade Mark No.: 20201العالمة التجارية رقم : 20201 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 20/12/2011التاريخ : 20/12/2011 

 In Respect of: paper tissueمن اجل : محارم 

بأسم : شركة اللحام الصناعية التجارية 
In the name of: sharikat al laham al senaieh al 
tegaria 

 Address: hebron suriefالعنوان : اخلليل صوريف ت 0599579985 

 Address for Services:   hebron suriefعنوان التبليغ : اخلليل صوريف ت 0599579985 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  



2012/4/1393مجلة امللكية الصناعية

( 662 )

 Trade Mark No.: 20202العالمة التجارية رقم : 20202 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 20/12/2011التاريخ : 20/12/2011 

من اجل : اخلدمات العلمية 
In Respect of: Scientific and technological 
services 

األثاث  و  املوازين  و  القبانات  اصناعات  نيروخ  شركة   : بأسم 
املعدني م.خ.م 

In the name of: Nieroukh Scales Metallic Furniture 
Co.LTD 

 Address: Hebron/Wad ALHaria P.O Box(439)العنوان : اخلليل/شارع وادي الهرية ص.ب(439) 

عنوان التبليغ : اخلليل/شارع وادي الهرية ص.ب(439) 
Address for Services:   Hebron/Wad ALHaria P.O 
Box(439) 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 663 )

 Trade Mark No.: 20208العالمة التجارية رقم : 20208 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

ا  والتابيوك  واالرز  والسكر  والشايوالكاكاو  القهوة   : اجل  من 
من  املصنوعة  واملستحضرات  والدقيق  القهوة  ومماثالت  والساغو 
احلبوب واخلبز والبسكويت والكعك واحللوى والرشوش املستعملة 
وامللح  اخلبز  ومسحوق  واخلميرة  والدبس  والعسل  لتجميدها 

واخلردل والفلفل واخلل والصلصة والبهارات والتوابل واجلليد . 

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

بأسم : شركة املوارد الوطنية لالستثمار 
In the name of: SHARIKAT AL MAWARED AL 
WATANIAH LILESTETHMAR 

العنوان : اخلليل - وادي ابو اكتيله -تلفون :02-2250662 
Address: AL KHALIL -WADI ABU EKTELAH- 
TEL:02-2250662 

اجلورة  راس  اخلليل-   / اجلنيدي  صالح  احملامي   : التبليغ  عنوان 
– مقابل جامع الشعراوي / تلفون ٣٣١٧٤٢٢-٠٢ 

Address for Services:   



2012/4/1394العـــدد الرابع 

( 664 )

 Trade Mark No.: 20210العالمة التجارية رقم : 20210 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

 In Respect of: paper tissueمن اجل : محارم 

بأسم : شركة اللحام الصناعية التجارية 
In the name of: sharikat al laham al senaieh 
al tegaria 

 Address: hebron suriefالعنوان : اخلليل صوريف ت 0599579985 

 Address for Services:   hebron suriefعنوان التبليغ : اخلليل صوريف ت 0599579985 

( 665 )

 Trade Mark No.: 20211العالمة التجارية رقم : 20211 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

 In Respect of: paper tissueمن اجل : محارم 

بأسم : شركة اللحام الصناعية التجارية 
In the name of: sharikat al laham al senaieh 
al tegaria 

 Address: hebron suriefالعنوان : اخلليل صوريف ت 0599579985 

 Address for Services:   hebron suriefعنوان التبليغ : اخلليل صوريف ت 0599579985 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة 

  



2012/4/1395مجلة امللكية الصناعية

( 666 )

 Trade Mark No.: 20212العالمة التجارية رقم : 20212 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ ادوات املدخنني 
In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : ستاريوز توباكو انك 
In the name of: STARBUZZ TOBACCO 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 

( 667 )

 Trade Mark No.: 20213العالمة التجارية رقم : 20213 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 
والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : ستاريوز توباكو انك 
In the name of: STARBUZZ TOBACCO 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 



2012/4/1396العـــدد الرابع 

( 668 )

 Trade Mark No.: 20214العالمة التجارية رقم : 20214 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 
والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ 
articles; matches 

 In the name of: STARBUZZ TOBACCOبأسم : ستاريوز توباكو انك 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE 
ANAHEIM CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 

( 669 )

 Trade Mark No.: 20215العالمة التجارية رقم : 20215 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 
والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : ستاريوز توباكو انك 
In the name of: STARBUZZ TOBACCO 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 



2012/4/1397مجلة امللكية الصناعية

( 670 )

 Trade Mark No.: 20216العالمة التجارية رقم : 20216 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 
من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 

والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 
In Respect of: Tobacco; smokers’ 
articles; matches 

 In the name of: STARBUZZ TOBACCOبأسم : ستاريوز توباكو انك 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE 
ANAHEIM CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 

( 671 )

 Trade Mark No.: 20217العالمة التجارية رقم : 20217 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 
من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 

والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 
In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

 In the name of: STARBUZZ TOBACCOبأسم : ستاريوز توباكو انك 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE 
ANAHEIM CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 



2012/4/1398العـــدد الرابع 

( 672 )

 Trade Mark No.: 20218العالمة التجارية رقم : 20218 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 
والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : ستاريوز توباكو انك 
In the name of: STARBUZZ TOBACCO 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 

( 673 )

 Trade Mark No.: 20219العالمة التجارية رقم : 20219 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 
والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : ستاريوز توباكو انك 
In the name of: STARBUZZ TOBACCO 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 



2012/4/1399مجلة امللكية الصناعية

( 674 )

 Trade Mark No.: 20220العالمة التجارية رقم : 20220 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 
من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 

والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 
In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

 In the name of: STARBUZZ TOBACCOبأسم : ستاريوز توباكو انك 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE 
ANAHEIM CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 

( 675 )

 Trade Mark No.: 20221العالمة التجارية رقم : 20221 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 
والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : ستاريوز توباكو انك 
In the name of: STARBUZZ TOBACCO 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 



2012/4/1400العـــدد الرابع 

( 676 )

 Trade Mark No.: 20222العالمة التجارية رقم : 20222 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 
من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 

والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 
In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

 In the name of: STARBUZZ TOBACCOبأسم : ستاريوز توباكو انك 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE 
ANAHEIM CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 

( 677 ) 

 Trade Mark No.: 20223العالمة التجارية رقم : 20223 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 
والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : ستاريوز توباكو انك 
In the name of: STARBUZZ TOBACCO 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 



2012/4/1401مجلة امللكية الصناعية

( 678 )

 Trade Mark No.: 20224العالمة التجارية رقم : 20224 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 
من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 

والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

 In the name of: STARBUZZ TOBACCOبأسم : ستاريوز توباكو انك 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 

( 679 )

 Trade Mark No.: 20227العالمة التجارية رقم : 20227 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 
والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : ستاريوز توباكو انك 
In the name of: STARBUZZ TOBACCO 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 



2012/4/1402العـــدد الرابع 

( 680 )

 Trade Mark No.: 20231العالمة التجارية رقم : 20231 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 
والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : ستاريوز توباكو انك 
In the name of: STARBUZZ TOBACCO 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE 
ANAHEIM CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 3

( 681 )

 Trade Mark No.: 20232العالمة التجارية رقم : 20232 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 21/12/2011التاريخ : 21/12/2011 

من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 
والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

بأسم : ستاريوز توباكو انك 
In the name of: STARBUZZ TOBACCO 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 



2012/4/1403مجلة امللكية الصناعية

( 682 )

 Trade Mark No.: 20241العالمة التجارية رقم : 20241 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 26/12/2011التاريخ : 26/12/2011 

 ,In Respect of: cosmeticsمن اجل : مواد التجميل 

بأسم : شركة كارولينا ملواد التجميل 
In the name of: sharikat Karolina limawad al 
tagmeel 

 Address: Al khalil doraالعنوان : اخلليل اول دورا 

 Address for Services:   Al khalil doraعنوان التبليغ : اخلليل اول دورا 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمة cosmeticsذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 683 )

 Trade Mark No.: 20242العالمة التجارية رقم : 20242 
 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 26/12/2011التاريخ : 26/12/2011 
من اجل : الدهانات[البويات] والورنيش والالكيه،مواد الوقاية 
التلوين  ،مواد  التلف  من  اخلشب  حفظ  ومواد  الصدأ  من 
،مواد تثبيت األلوان ،راتنجات طبيعية خام، معادن في شكل 
رقائق أو مسحوق الستحدام الدهانني وفنيي الدكور وعمال 

الطباعة والفنانني. 

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

 In the name of: Kapci Coatingsبأسم : كابسي كوتنجز 
 Address: Port Said Industrial Zone,Egyptالعنوان : ميناء سعيد،املنطقة الصناعية،مصر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس،جاليريا سنتر 
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( 684 )

 Trade Mark No.: 20243العالمة التجارية رقم : 20243 

 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 26/12/2011التاريخ : 26/12/2011 

والالكيه،مواد  والورنيش  الدهانات[البويات]   : اجل  من 
الوقاية من الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التلف ،مواد 
خام،  طبيعية  ،راتنجات  األلوان  تثبيت  ،مواد  التلوين 
معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستحدام الدهانني 

وفنيي الدكور وعمال الطباعة والفنانني. 

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

 In the name of: Kapci Coatingsبأسم : شركة كابسي للدهانات 

 Address: Port Said Industrial Zone, Egyptالعنوان : ميناء سعيد،املنطقة الصناعية،مصر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس،جاليريا سنتر 

( 685 )

 Trade Mark No.: 20244العالمة التجارية رقم : 20244 

 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 26/12/2011التاريخ : 26/12/2011 

والالكيه،مواد  والورنيش  الدهانات[البويات]   : اجل  من 
الوقاية من الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التلف ،مواد 
خام،  طبيعية  ،راتنجات  األلوان  تثبيت  ،مواد  التلوين 
معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستحدام الدهانني 

وفنيي الدكور وعمال الطباعة والفنانني. 

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

 In the name of: Kapci Coatingsبأسم : شركة كابسي للدهانات 

 Address: Port Said Industrial Zone, Egyptالعنوان : ميناء سعيد،املنطقة الصناعية،مصر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس،جاليريا سنتر 
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مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
الدهانات  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
COATINGذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

( 686 )

 Trade Mark No.: 20245العالمة التجارية رقم : 20245 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 26/12/2011التاريخ : 26/12/2011 
من اجل : التبغ اخلام واملصنوع– وات التدخني- الكبريت 

والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر). 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches 

 In the name of: STARBUZZ TOBACCOبأسم : ستاريوز توباكو انك 
INC 

كاليفورنيا 92801  اناهيم  افنيو  دبليو   2116 : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE ANAHEIM 
CA 92801 U-SA- 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت ص ب 33 

( 687 )

 Trade Mark No.: 20260العالمة التجارية رقم : 20260 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 27/12/2011التاريخ : 27/12/2011 

الفئة  هذه  وتتعلق  املهنية  واألعمال  اإلعالن   : اجل  من 
باخلدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات. 

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

 In the name of: Sharikat Ishtar llintag alfannyبأسم : شركة عشتار لالنتاج الفني 

 Address: Al khalil ein saraالعنوان : اخلليل عني سارة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل دوار ابن رشد عمارة تبارك 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام عبارة Grative Productionsذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة. 
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(1)
تصحيح عنوان املالك الوارد في طلب العالمة رقم ١٧٣٣٦ يالصنف٣  .لتصبح كالتالي :                

٢٧١١ سنترفيل رود، سوت ٤٠٠، ويلمنغتون، ديالوير 
١٩٨٠٨، الواليات املتحدة االمريكية

 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 2711
19808, UNITED STATES OF AMERICA

(2)
تصحيح عنوان املالك الوارد في طلب العالمة رقم 17337 يالصنف5 .

                   : لتصبح كالتالي

 ٢٧١١ سنترفيل رود، سوت ٤٠٠، ويلمنغتون، 
ديالوير ١٩٨٠٨، الواليات املتحدة االمريكية

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA

(3)
تصحيح عنوان املالك الوارد في طلب العالمة رقم ١٧٣٣٨ يالصنف١٠  .

: لتصبح كالتالي

ويلمنغتون،   ،٤٠٠ سوت  رود،  سنترفيل   ٢٧١١  
ديالوير ١٩٨٠٨، الواليات املتحدة االمريكية

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA

العالمات التي مت تغيير شكل العالمة 

( 1 )

مت تغيير شكل العالمه Baby Soft بيبي سوفت لصاحبها إبراهيم موسى خليل الطوباسي رقم اللعالمة (١٣٢٠٨ 
) لتصبح بالشكل التالي 

(2 )
مت تغيير شكل العالمه JEWELS جويلز لصاحبها مارس، إنكوربوريتد رقم العالمة (١٣٠٧٠) لتصبح بالشكل التالي
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( 3 )
مت تغيير شكل العالمه persian tombac متباك عجمي ممتاز لصاحبها شركة شحروري للتمباك العجمي 

املساهمة اخلصوصية احملدودة رقم العالمة )2218( لتصبح بالشكل التالي

( 4 )

مت تغيير شكل العالمه persian tombac+ logo متباك عجمي ممتاز+ شعار لصاحبها 
شركة شحروري للتمباك العجمي املساهمة اخلصوصية احملدودة رقم العالمة (2217 ) 

لتصبح بالشكل التالي 

( 5 )
 مت تغيير شكل العالمه BROADWAY برودوي لصاحبها دوبيك ال تي دي عالمة رقم  (٧٥١) 

لتصبح بالشكل التالي

تغيير واضافة في العالمه التجاريه رقم 18007

اجراء تغيير للعالمه التجاريه رقم  18007 في الصنف (35) والصادر بها شهادة تسجيل 
بتاريخ 10/01/2012 واستناداً الى املاده (24) من قانون العالمات التجاريه ، بحيث يصبح لون 

القلب ملون باللون االحمر واالخضر   :
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العالمات التجارية التى مت تغيير اسم املالك 

رقم رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

االسم اجلديد االسم االصلى 

غالكسوسميثكالين ال ال سي سميثكالين بيتشام كوربوريشن 02/11/2010 1183 1. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3185 2. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3186 3. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3187 4. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3188 5. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3189 6. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3190 7. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3191 8. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3192 9. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3193 10. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3194 11. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3195 12. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3196 13. 

كارتير انترناشيونال اي جي كارتير انترناشيونال ان في 28/09/2010 3197 14. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 5526 15. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 5529 16. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 5531 17. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 5532 18. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 5533 19. 
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سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 5534 20. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 5535 21. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 5536 22. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 5537 23. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 5538 24. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 5540 25. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 5546 26. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5549 27. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5550 28. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5551 29. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5552 30. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5553 31. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5554 32. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5555 33. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5556 34. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5557 35. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5558 36. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5559 37. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5560 38. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5561 39. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5562 40. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5563 41. 
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شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5564 42. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5565 43. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5566 44. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5567 45. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5568 46. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5569 47. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5570 48. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 5571 49. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 31/10/2010 5656 50. 

شركة الثريا لإلتصاالت الفضائية 19/08/2010 5720 51. 
(شركة مساهمة خاصة ) 

شركة الثريا لإلتصاالت 

شركة الثريا لإلتصاالت الفضائية 19/08/2010 5721 52. 
(شركة مساهمة خاصة ) 

شركة الثريا لإلتصاالت 

شركة الثريا لإلتصاالت الفضائية 19/08/2010 5722 53. 
(شركة مساهمة خاصة ) 

شركة الثريا لإلتصاالت 

شركة الثريا لإلتصاالت الفضائية 19/08/2010 5723 54. 
(شركة مساهمة خاصة ) 

شركة الثريا لإلتصاالت 

شركة الثريا لإلتصاالت الفضائية 19/08/2010 5724 55. 
(شركة مساهمة خاصة ) 

شركة الثريا لإلتصاالت 

شركة الثريا لإلتصاالت الفضائية 19/08/2010 5725 56. 
(شركة مساهمة خاصة ) 

شركة الثريا لإلتصاالت 

الشركة العربية الدمناركية 02/08/2010 6173 57. 
الصناعية 

إثمار للتزويد 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 6227 58. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيشام بي ل سي 27/10/2010 6228 59. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيشام بي ل سي 31/10/2010 6229 60. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 6230 61. 

افسني بانيري اي جي افسني بانيراي ان في 26/08/2010 7453 62. 
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سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 7821 63. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7823 64. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7824 65. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كلني بيشام بي ل سي 27/10/2010 7825 66. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 7974 67. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7975 68. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 7976 69. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7977 70. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كلني بيشام بي ل سي 26/10/2010 7978 71. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كلني بيشام بي ل سي 26/10/2010 7979 72. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كلني بيشام بي ل سي 26/10/2010 7980 73. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كلني بيشام بي ل سي 26/10/2010 7981 74. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7982 75. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7983 76. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7984 77. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كلني بيشام بي ل سي 26/10/2010 7985 78. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7986 79. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 7987 80. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7988 81. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 7989 82. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 7990 83. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7991 84. 
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سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7992 85. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7993 86. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7994 87. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 7995 88. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8004 89. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8005 90. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8006 91. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8007 92. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8008 93. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي ال سي 02/11/2010 8009 94. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 8010 95. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8011 96. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي ال سي 02/11/2010 8012 97. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 8013 98. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8014 99. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 8015 100. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي ال سي 02/11/2010 8016 101. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8098 102. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي ال سي 02/11/2010 8099 103. 

غالكسوسميثكالين ال ال سي سميثكالين بيتشام كوربوريشن 02/11/2010 8141 104. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8164 105. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8165 106. 
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سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8368 107. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 8369 108. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 8370 109. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 8371 110. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 8372 111. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 8373 112. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 8374 113. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 26/10/2010 8375 114. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 8377 115. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 8378 116. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8379 117. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي ال سي 02/11/2010 8380 118. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8381 119. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 8479 120. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8480 121. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8481 122. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8482 123. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8483 124. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8484 125. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8485 126. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8486 127. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 8487 128. 
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سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8488 129. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8489 130. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8490 131. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 27/10/2010 8491 132. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 8495 133. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 8496 134. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 8498 135. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 8536 136. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 8537 137. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 8538 138. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 8539 139. 

شركة سبارتن احلديثة للصناعة شركة سبارتن الكيماوية 07/11/2010 8540 140. 

سميثكالين ييتشام مليتد سميث كالين بييجام بي ال سي 31/10/2010 8987 141. 

سي اوه ان-واي انك. سي ان اف انك. 01/12/2010 9743 142. 

سي اوه ان-واي انك. سي ان اف انك. 01/12/2010 9748 143. 

سي اوه ان-واي انك. سي ان اف انك. 01/12/2010 9749 144. 

سي اوه ان-واي انك. سي ان اف انك. 01/12/2010 9750 145. 

لويزين بالسني سناك-وورلد 10/11/2010 9760 146. 
بيتيليجونغ جي ام بي اتش 

لورينز سناك-وورلد هولدينغ جي ام بي اتش 

هيرو إيه جي هيرو 09/08/2010 10038 147. 

هيرو إيه جي هيرو 09/08/2010 10039 148. 

قيسدا كوربوريشن بينق كوربوريشن 28/09/2010 10183 149. 

انهيوسيرا-بوش انبيف اس.ايه. انبيف اس.ايه 03/11/2010 11741 150. 
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انهيوسيرا-بوش انبيف اس.ايه. انبيف اس.ايه 03/11/2010 11742 151. 

انهيوسيرا-بوش انبيف اس.ايه. انبيف اس.ايه 03/11/2010 11745 152. 

انهيوسيرا-بوش انبيف اس.ايه. انبيف اس.ايه 03/11/2010 11746 153. 

غالكسوسميثكالين ال ال سي سميثكالين بيتشام كوربوريشن 02/11/2010 12371 154. 

غالكسوسميثكالين ال ال سي سميثكالين بيتشام كوربوريشن 02/11/2010 12372 155. 

غالكسوسميثكالين ال ال سي سميثكالين بيتشام كوربوريشن 02/11/2010 13268 156. 

لويزين بالسني سناك-وورلد 10/11/2010 13574 157. 
بيتيليجونغ جي ام بي اتش 

لورينز سناك-وورلد هولدينغ جي ام بي اتش 

غالكسوسميثكالين ال ال سي سميثكالين بيتشام كوربوريشن 02/11/2010 13729 158. 

غالكسوسميثكالين ال ال سي سميثكالين بيتشام كوربوريشن 02/11/2010 13730 159. 

شركة مرجان لتعبئة املياه 11/08/2010 15296 160. 
الصحية 

شركة مرجان لتكنولوجيا املياه 

سميثكالين ييتشام مليتد سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 01/11/2010 15862 161. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 15/06/2011 556 162. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 25/09/2011 556 163. 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1842 164. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1842 165. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1845 166. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1845 167. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1846 168. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1846 169. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1847 170. 
سبورت 

بوما اس اي 
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بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1847 171. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1848 172. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1848 173. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1849 174. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1849 175. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1850 176. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1850 177. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1851 178. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1851 179. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1876 180. 
سبورت 

بوما اس اي 

بوما ايه . جي رودولف دسلر 27/12/2011 1876 181. 
سبورت 

بوما اس اي 

شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية شركة العوجان الصناعية (ذ م م ) 22/09/2011 2043 182. 
مساهمة مقفلة. 

ابوت هيلثكير بروداكتس بي.في. سولفي فارماسيتيكالز، بي. في. 07/02/2011 3349 183. 

ابوت هيلثكير بروداكتس بي.في. سولفي فارماسيوتيكلز بي في 08/02/2011 3351 184. 

ابوت هيلثكير بروداكتس بي.في. سولفاي فارماسوتيكالز بي.في. 07/02/2011 3353 185. 

ابوت هيلثكير بروداكتس بي.في. سولفي فارمكيتيكلس 08/02/2011 3354 186. 

ابوت هيلثكير بروداكتس بي.في. سولفي فارمسيوتكالس بي في 07/02/2011 3355 187. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3455 188. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3459 189. 
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وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3460 190. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3461 191. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3462 192. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3463 193. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3464 194. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3465 195. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3466 196. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3468 197. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3469 198. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3470 199. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3471 200. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3472 201. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3473 202. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3474 203. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3475 204. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3476 205. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3624 206. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3626 207. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3627 208. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3628 209. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3629 210. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 3630 211. 
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ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 25/09/2011 3910 212. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 15/06/2011 3910 213. 

ابوت هيلثكير بروداكتس بي.في. سولفي فارماسيوتيكلز بي .في .، 07/02/2011 4691 214. 

دايفرسي، انك جونسندفيرسي، اي ان سي 14/04/2011 4999 215. 

جونسون دايفرسي , انك (ادلوار 19/07/2011 5000 216. 
كوربوشني) 

دايفرسي، انك (اديالوير كوربوريشن) 

دايفرسي، انك جونسندفيرسي، اي ان سي 14/04/2011 5307 217. 

دايفرسي، انك جونسندفيرسي، اي ان سي 18/04/2011 5308 218. 

شركة الدخان والسجائر الدولية 26/07/2011 5310 219. 
املساهمة العامة احملدودة 

شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 

شركة الدخان والسجائر الدولية 26/07/2011 5311 220. 
املساهمة العامة احملدودة 

شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 

جاليتاس يونايتد بيسكيتس، 04/10/2011 5472 221. 
اس.ايه 

كرافت فودز جاليتاس، أس إيه 

سميث كالين بييشام مليتد سميث كالين بييشام بي ال سي 26/07/2011 5526 222. 

سميث كالين بييشام مليتد سميث كالين بييشام بي ال سي 26/07/2011 5531 223. 

سميث كالين بييشام مليتد سميث كالين بييشام بي ال سي 26/07/2011 5532 224. 

سميث كالين بييشام مليتد سميث كالين بييشام بي ال سي 26/07/2011 5533 225. 

سميث كالين بييشام مليتد سميث كالين بييشام بي ال سي 26/07/2011 5534 226. 

سميث كالين بييشام مليتد سميث كالين بييشام بي ال سي 26/07/2011 5535 227. 

سميث كالين بييشام مليتد سميث كالين بييشام بي ال سي 26/07/2011 5536 228. 

سولفي فارماسيوتيكلز ماركتينج 06/03/2011 5539 229. 
اند ليونسنج ايه جي 

ابوت بروداكتس اوبيريشنز ايه جي 

سولفي فارماسيوتيكلز ماركتينج 06/03/2011 5539 230. 
اند ليونسنج ايه جي 

ابوت بروداكتس اوبيريشنز ايه جي 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 6012 231. 
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وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 6404 232. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 6422 233. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 6427 234. 

شركة الدخان والسجائر الدولية 26/07/2011 6469 235. 
املساهمة العامة احملدودة. 

شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 

شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 26/07/2011 6469 236. 

شركة الدخان والسجائر الدولية 26/07/2011 6470 237. 
املساهمة العامة احملدودة. 

شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 

شركة الدخان والسجائر الدولية 26/07/2011 6470 238. 
املساهمة العامة احملدودة. 

شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 6486 239. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 6487 240. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 6576 241. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 6577 242. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 6828 243. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 6830 244. 

سولفي فارماسيوتيكلز ماركتينج 06/03/2011 7163 245. 
اند ليونسنج ايه جي 

ابوت بروداكتس اوبيريشنز ايه جي 

سولفي فارماسيوتيكلز ماركتينج 06/03/2011 7163 246. 
اند ليونسنج ايه جي 

ابوت بروداكتس اوبيريشنز ايه جي 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 7480 247. 

ميتاغ بروبرتيز ل ل سي مايتاغ انترناشونال، انك. 17/10/2011 7576 248. 

ميتاغ بروبرتيز ل ل سي مايتاغ انترناشونال، انك. 17/10/2011 7576 249. 

ميتاغ بروبرتيز ل ل سي مايتاغ انترناشونال، انك. 17/10/2011 7577 250. 

ميتاغ بروبرتيز ل ل سي مايتاغ انترناشونال، انك. 17/10/2011 7577 251. 
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وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 8084 252. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 8277 253. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 8508 254. 

شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية شركة العوجان الصناعية (ذ.م.م) 22/09/2011 8775 255. 
مساهمة مقفلة. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 9151 256. 

اولكر غيدا سانايي في تيكاريت 07/09/2011 9168 257. 
ايه. اس. 

اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 

اولكر غيدا سانا يي في تيكاريت 07/09/2011 9177 258. 
ايه. اس. 

اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 

اولكر غيدا سانا يي في تيكاريت 07/09/2011 9179 259. 
ايه. اس. 

اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 

اولكر غيدا سانايي في تيكاريت 07/09/2011 9180 260. 
ايه. اس. 

اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 

اولكر غيدا سانايي في تيكاريت 07/09/2011 9182 261. 
ايه. اس. 

اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 

دو فيت بي.في. جي اتش دي ويت ان زونون بي في 27/09/2011 9186 262. 

شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية شركة العوجان الصناعية (ذ م م ) 22/09/2011 9438 263. 
مساهمة مقفلة. 

شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية شركة العوجان الصناعية (ذ م م ) 22/09/2011 9439 264. 
مساهمة مقفلة. 

شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية شركة العوجان الصناعية (ذ م م ) 22/09/2011 9440 265. 
مساهمة مقفلة. 

شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية شركة العوجان الصناعية (ذ م م ) 22/09/2011 9441 266. 
مساهمة مقفلة. 

شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية شركة العوجان الصناعية (ذ م م ) 22/09/2011 9442 267. 
مساهمة مقفلة. 

شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية شركة العوجان الصناعية (ذ م م ) 22/09/2011 9443 268. 
مساهمة مقفلة. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 9477 269. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 9598 270. 
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شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية شركة العوجان الصناعية (ذ م م) 22/09/2011 9640 271. 
مساهمة مقفلة. 

ابوت هيلثكير بروداكتس بي.في. سولفي فارما سيوتيكالز بي .في.، 08/02/2011 9735 272. 

ابوت هيلثكير بروداكتس بي.في. سولفي فارماسيوتيكلز بي .في .، 07/02/2011 9767 273. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 9971 274. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 10032 275. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 10033 276. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 10034 277. 

دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد وولويرشس بي إل سي 15/12/2010 10176 278. 

دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد وولويرشس بي إل سي 15/12/2010 10176 279. 

دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد وولويرشس بي ال سي 15/12/2010 10177 280. 

دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد وولويرشس بي ال سي 19/12/2010 10177 281. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 10249 282. 

ري/ماكس ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي 04/07/2011 10257 283. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 04/07/2011 10257 284. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 19/12/2010 10257 285. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 04/07/2011 10258 286. 

ري/ماكس ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي 04/07/2011 10258 287. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 19/12/2010 10258 288. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 19/12/2010 10259 289. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 04/07/2011 10259 290. 

ري/ماكس ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي 04/07/2011 10259 291. 
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ري/ماكس ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي 04/07/2011 10260 292. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 19/12/2010 10260 293. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 04/07/2011 10260 294. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 19/12/2010 10261 295. 

ري/ماكس ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي 04/07/2011 10261 296. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 04/07/2011 10261 297. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 19/12/2010 10262 298. 

ري/ماكس ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي 04/07/2011 10262 299. 

ري/ماكس انترناشونال ، ال ال سي ري/ماكس انترناشونال ، انك 04/07/2011 10262 300. 

ويث ش.م.م وييث 22/03/2011 10365 301. 

ويث ش.م.م وييث 22/03/2011 10369 302. 

ويث ش.م.م وييث 22/03/2011 10370 303. 

ويث ش.م.م وييث 22/03/2011 10480 304. 

ويث ش.م.م وييث 22/03/2011 10482 305. 

اكيجيت تيكستايل 04/07/2011 10646 306. 
كونفيكسيون في ماغاز اسيليك 

سانايي تيكاريت انونيم شيركيتي 

اكتيجيت ماغازاسيليك انونيم شيركتي 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 10958 307. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 11445 308. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 11447 309. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 11448 310. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 11449 311. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 11451 312. 
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وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 11452 313. 

ابوت بيولوجيكالز بي.في. سولفيه بيولوجيكالز بي .في. 06/03/2011 11590 314. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 12133 315. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 12277 316. 

ابوت بروداكتس ايه بي سولفيه فارما اكتيبوالج 06/03/2011 12431 317. 

ابوت بروداكتس ايه بي سولفيه فارما اكتيبوالج 06/03/2011 12432 318. 

ابوت هيلثكير بروداكتس بي.في. سولفاي فارماسوتيكالز بي.في. 07/02/2011 12560 319. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 12600 320. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 12641 321. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 12642 322. 

دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد وولويرثس بي ال سي 19/12/2010 13033 323. 

دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد وولويرثس بي ال سي 15/12/2010 13033 324. 

دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد وولويرثس بي ال سي 15/12/2010 13035 325. 

دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد وولويرثس بي ال سي 19/12/2010 13035 326. 

ويث ش.م.م واييت 03/04/2011 13040 327. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 13041 328. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 13042 329. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 13043 330. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 13044 331. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 15/06/2011 13860 332. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 25/09/2011 13860 333. 

ابوت بيولوجيكالز بي.في. سولفيه بيولوجيكالز بي .في. 06/03/2011 13872 334. 
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ابوت بيولوجيكالز بي.في. سولفيه بيولوجيكالز بي .في. 06/03/2011 13873 335. 

ابوت بيولوجيكالز بي.في. سولفيه بيولوجيكالز بي .في. 06/03/2011 13874 336. 

سانوفي سانوفي-افينتيس 26/10/2011 15289 337. 

وييث، ش.م.م وييث 15/12/2011 15329 338. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 15/06/2011 15904 339. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 25/09/2011 15904 340. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 15/06/2011 15905 341. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 25/09/2011 15905 342. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 15/06/2011 15906 343. 

ويال جي ام بي اتش ويال اكتيينغيسيلشافت 25/09/2011 15906 344. 
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العالمات التجارية التى مت تغيير عنوان املالك 

العنوان اجلديد العنوان االصلى تاريخ سند التحويل رقم العالمة رقم مسلسل

 .1 487 21/11/2010
كيوسنز هاوس ، بيرد هول لني ، 

ستوكبورت ، تشيشير اس كي ٣ ٠ 
اكس ان 

مانشستر بيزينيس بارك، ٣٥٠٠ افياتور ويه، 
مانشستر، ام ٢٢ ٥ تي جني اجنلترا 

 .2 491 21/11/2010
كيوسنز هاوس ، بيرد هول لني ، 

ستوكبورت ، تشيشير اس كي ٣ ٠ 
اكس ان 

مانشستر بيزينيس بارك، ٣٥٠٠ افياتور ويه، 
مانشستر، ام ٢٢ ٥ تي جني اجنلترا 

 .3 493 21/11/2010
كيوسنز هاوس ، بيرد هول لني ، 

ستوكبورت ، تشيشير اس كي ٣ ٠ 
اكس ان 

مانشستر بيزينيس بارك، ٣٥٠٠ افياتور ويه، 
مانشستر، ام ٢٢ ٥ تي جني اجنلترا 

 .4 1183 02/11/2010
بينسلفانيا كوربوريشن ١٥٠٠ سبرجن 
غاردن ستريت فيالدلفيا ، بيسلفانيا 

الواليات املتحدة 

ون فالانكلني بالزا ٢٠٠ نورث سكستينث 
ستريت، فيالدلفيا، بنسيلفينيا ١٩١٠٢ ، الواليات 

املتحدة االمريكية 

ايه ان ايتاليان كومباني ٢٧ فيا فيليبو 13/10/2010 2055 5. 
توراتي, ٢٠١٢١ ميالن ايطاليا : 

سيستو سان جيوفاني (ام اي) فيا ساشيتي، ٢٠ 
بوست كود ٢٠٠٩٩ 

ايه ان ايتاليان كومباني ٢٧ فيا فيليبو 13/10/2010 2057 6. 
توراتي, ٢٠١٢١ ميالن ايطاليا : 

سيستو سان جيوفاني (ام اي) فيا ساشيتي، ٢٠ 
بوست كود ٢٠٠٩٩ 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3185 7. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3186 8. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3187 9. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3188 10. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3189 11. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3190 12. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3191 13. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3192 14. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3193 15. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 
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تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3194 16. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3195 17. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3196 18. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 28/09/2010 3197 19. 
الهولندية 

هينتاربيرغشتراسه ٢٢،بوستفاخ ٦١، ٦٣١٢ 
شتاينهاوسني،سويسرا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 5526 20. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 5529 21. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 5531 22. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 5532 23. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 5533 24. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 27/10/2010 5534 25. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 5535 26. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 01/11/2010 5536 27. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونكورت برينتفورد 31/10/2010 5537 28. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونكورت برينتفورد 31/10/2010 5538 29. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونكورت برينتفورد 26/10/2010 5540 30. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونكورت برينتفورد 26/10/2010 5546 31. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

تشارلوفيغ ٣٣، كوراكاو ، جزر االنتيل 26/08/2010 7453 32. 
الهولندية 

هنيتربرغشتيراسي ٢٢،٦٣١٢ شتاينهاوسن، 
سويسرا 
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نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 27/10/2010 7821 33. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 7823 34. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 7824 35. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونكورت برينتفورد 27/10/2010 7825 36. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .37 7974 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .38 7975 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .39 7976 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .40 7977 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونكورت برينتفورد 26/10/2010 7978 41. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونكورت برينتفورد 26/10/2010 7979 42. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونكورت برينتفورد 26/10/2010 7980 43. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونكورت برينتفورد 26/10/2010 7981 44. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .45 7982 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .46 7983 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .47 7984 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 
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نيو هوريزونكورت برينتفورد 26/10/2010 7985 48. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .49 7986 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .50 7987 31/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .51 7988 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .52 7989 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .53 7990 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .54 7991 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .55 7992 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .56 7993 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .57 7994 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .58 7995 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

بريطانيا 01/11/2010 8004 59. 
980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 

تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 01/11/2010 8005 60. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 01/11/2010 8006 61. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 
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نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 01/11/2010 8007 62. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 01/11/2010 8008 63. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 02/11/2010 8009 64. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 31/10/2010 8010 65. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 27/10/2010 8011 66. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 02/11/2010 8012 67. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 31/10/2010 8013 68. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 27/10/2010 8014 69. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 31/10/2010 8015 70. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 02/11/2010 8016 71. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 01/11/2010 8098 72. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 02/11/2010 8099 73. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

الواليات املتحدة االمريكيه 02/11/2010 8141 74. 
ون فرانكلني بالزا ٢٠٠ نورث سكستينث ستريت، 
فالديلفيا، بنسيلفينيا ١٩١٠٢، الواليات املتحدة 

االمريكية 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 27/10/2010 8164 75. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 27/10/2010 8165 76. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 
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نيو هوريزونكورت برينتفورد 01/11/2010 8368 77. 
ميدليسيكس تي و٨ ٩اي بي و اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 8369 78. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 8370 79. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 26/10/2010 8371 80. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .81 8372 26/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .82 8373 31/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .83 8375 26/10/2010
ابرتيش كمباني ،نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 31/10/2010 8377 84. 
سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .85 8378 31/10/2010
ابرتيش كمباني ،نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .86 8379 01/11/2010
ابرتيش كمباني ،نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .87 8380 02/11/2010
ابرتيش كمباني، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .88 8381 27/10/2010
ابرتيش كمباني، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس ، تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلند 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .89 8479 31/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .90 8480 01/11/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 
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 .91 8481 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .92 8482 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .93 8483 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .94 8484 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .95 8485 01/11/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .96 8486 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .97 8487 01/11/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .98 8488 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .99 8489 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .100 8490 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .101 8491 27/10/2010
ابرتيش كمباني ، نيو هوريزونز كورت، 

برنتفورد ، ميدل سيكس تي دبليو ٨ ٩ 
إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

نيو هوريزونز كورت، برنتفورد ، ميدل 31/10/2010 8987 102. 
سيكس تي دبليو ٨ ٩ إي بي، اجنلترا 

980 جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس 
تي دبليو٨ ٩جي اس، اجنلترا 

 .103 9743 01/12/2010
3240 هيلفيو افينيو ، بالو التو ، 

كاليفورنيا ٩٤٣٠٤ الواليات املتحدة 
االمريكية 

2855 كامبس درايف، سان ماتيو، كاليفورنيا 
٩٤٤٠٣، الواليات املتحدة االمريكية 
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 .104 9748 01/12/2010
3240 هيلفيو افينيو ، بالو التو ، 

كاليفورنيا ٩٤٣٠٤ الواليات املتحدة 
االمريكية 

2855 كامبس درايف، سان ماتيو، كاليفورنيا 
٩٤٤٠٣، الواليات املتحدة االمريكية 

 .105 9749 01/12/2010
3240 هيلفيو افينيو ، بالو التو ، 

كاليفورنيا ٩٤٣٠٤ ، الواليات املتحدة 
االمريكية 

2855 كامبس درايف، سان ماتيو، كاليفورنيا 
٩٤٤٠٣، الواليات املتحدة االمريكية 

3240 هيلفيو افينيو ، بالو التو ، 01/12/2010 9750 106. 
كاليفورنيا ٩٤٣٠٤ 

2855 كامبس درايف، سان ماتيو، كاليفورنيا 
٩٤٤٠٣، الواليات املتحدة االمريكية 

157، شان-لينغ روود، جويشان 28/09/2010 10183 107. 
هسيتنغ، توايانغ كنتي، تايوان، الصني 

157، طريق شان-لينغ، شان-تينغ تسون 
غويشان هسيانغ، مقاطعة تايوان، تايوان، الصني 

 .108 10257 20/10/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر، كولورادو 
٨٠٢٣٧، الواليات املتحدة االمريكية 

 .109 10258 20/10/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر، كولورادو 
٨٠٢٣٧، الواليات املتحدة االمريكية 

 .110 10259 20/10/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر، كولورادو 
٨٠٢٣٧، الواليات املتحدة االمريكية 

 .111 10260 20/10/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر، كولورادو 
٨٠٢٣٧، الواليات املتحدة االمريكية 

 .112 10261 20/10/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر، كولورادو 
٨٠٢٣٧، الواليات املتحدة االمريكية 

 .113 10262 20/10/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر، كولورادو 
٨٠٢٣٧، الواليات املتحدة االمريكية 

 .114 11886 10/10/2010
رقم ١. تشيكهينج رود، زانغوان 

ديستريكت، شيان سيتي، هيبي 
بروفينس، جمهورية الصني الشعبية 

رقم ١ اخلاص طريق دونغفينغ، ووهان االقتصادية 
ومنطقة تطوير التكنولوجيا، ووهان، هوبي، 

جمهورية الصني الشعبية. 

 .115 11887 10/10/2010
رقم ١. تشيكهينج رود، زانغوان 

ديستريكت، شيان سيتي، هيبي 
بروفينس، جمهورية الصني الشعبية 

رقم ١ اخلاص طريق دونغفينغ، ووهان االقتصادية 
ومنطقة تطوير التكنولوجيا، ووهان، هوبي، 

جمهورية الصني الشعبية. 

يونيون وركس ، غوور ستريت ، ويلينهيل 20/12/2010 506 116. 
، ستافوردشير ، اجنلترا 

اسسا ابلوي ليمتد، شارع املدرسة، ويلينهول، 
ويست ميدالنس دبليو في ١٣ ٣ بي دبليون 

إجنلترا. 
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برلينز الي ٦٥، ٦٤٢٧٤ دارميشتاد، املانيا 25/09/2011 556 117. 
سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش 

امي تونيس 

برلينز الي ٦٥، ٦٤٢٧٤ دارميشتاد، املانيا 15/06/2011 556 118. 
سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش 

امي تونيس 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1842 119. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1842 120. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1845 121. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1845 122. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1846 123. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1846 124. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1847 125. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1847 126. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1848 127. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1848 128. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1849 129. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1849 130. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1850 131. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1850 132. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1851 133. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1851 134. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1876 135. 

بوما ون ويه،٩١٠٧٤-دي هيرزوجينيورتش، املانيا. ويرزبورجر شارع ١٣ املانيا 27/12/2011 1876 136. 

1أي سانت جيمس ستريت، لندن، اس 01/11/2011 2020 137. 
دبليو١اي ١اي اف، اململكة املتحدة 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

 .138 2376 26/05/2011
نورث ستاند اوفيسيز، ستاديوم وي، هور 

ويتش، بي ال٦ ٦اس دبليو بولتون، يونايتد 
كنج دوم 

فورث فلور، ١٢/١١ بال ميل، لندن اس دبليو ون 
واي ٥ ال يو، يونايتد كنج دم. 

 .139 2523 26/05/2011
نورث ستاند اوفيسيز، ستاديوم وي، هور 

ويتش، بي ال٦ ٦اس دبليو بولتون، يونايتد 
كنج دوم 

فورث فلور، ١٢/١١ بال ميل، لندن اس دبليو ون 
واي ٥ ال يو، يونايتد كنج دم. 
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1 ايه جامز ستريت لندن،اس دبليو ون 01/11/2011 3566 140. 
ايه اف ،يونايتد كينجدم 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

1 ايه جامز ستريت لندن،اس دبليو ون 01/11/2011 3567 141. 
ايه اف ،يونايتد كينجدم 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

بيرلينر الي ٦٥ ٦٤٢٧٤ دارمستار 25/09/2011 3910 142. 
سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش 

امي تونيس 

بيرلينر الي ٦٥ ٦٤٢٧٤ دارمستار 15/06/2011 3910 143. 
سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش 

امي تونيس 

1 ايه جامز ستريت لندن،اس دبليو ون 01/11/2011 3913 144. 
ايه اف ،يونايتد كينجدم 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

1 ايه جامز ستريت لندن،اس دبليو ون 01/11/2011 3914 145. 
ايه اف ،يونايتد كينجدم 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

بينينغرشتراس ٩٤، ٤١٢٣ اولشويل ١، 06/03/2011 5539 146. 
سويسرا 

هيغينهيميرماتويغ ١٢٧، ٤١٢٣ الشويل، 
سويسرا 

بينينغرشتراس ٩٤، ٤١٢٣ اولشويل ١، 06/03/2011 5539 147. 
سويسرا 

هيغينهيميرماتويغ ١٢٧، ٤١٢٣ الشويل، 
سويسرا 

بينينغرشتراس ٩٤، ٤١٢٣ اولشويل ١، 06/03/2011 7163 148. 
سويسرا 

هيغينهيميرماتويغ ١٢٧، ٤١٢٣ الشويل، 
سويسرا 

بينينغرشتراس ٩٤، ٤١٢٣ اولشويل ١، 06/03/2011 7163 149. 
سويسرا 

هيغينهيميرماتويغ ١٢٧، ٤١٢٣ الشويل، 
سويسرا 

403 ويست فورث ستريت نيوتون، اياوا 17/10/2011 7576 150. 
٠٠٣٩٥٠٢٠٨، الواليات املتحدة االمريكية 

500 رينيسانس درايف، سويت ١٠١، سانت 
جوزيف، ٤٩٠٨٥ ، الواليات املتحدة االمريكية 

403 ويست فورث ستريت نيوتون، اياوا 17/10/2011 7576 151. 
٠٠٣٩٥٠٢٠٨، الواليات املتحدة االمريكية 

500 رينيسانس درايف، سويت ١٠١، سانت 
جوزيف، ٤٩٠٨٥ ، الواليات املتحدة االمريكية 

403 ويست فورث ستريت نيوتون، اياوا 17/10/2011 7577 152. 
٠٠٣٩٥٠٢٠٨، الواليات املتحدة االمريكية 

500 رينيسانس درايف، سويت ١٠١، سانت 
جوزيف، ٤٩٠٨٥ ، الواليات املتحدة االمريكية 

403 ويست فورث ستريت نيوتون، اياوا 17/10/2011 7577 153. 
٠٠٣٩٥٠٢٠٨، الواليات املتحدة االمريكية 

500 رينيسانس درايف، سويت ١٠١، سانت 
جوزيف، ٤٩٠٨٥ ، الواليات املتحدة االمريكية 

1 ايه جامز ستريت لندن دبليو اس ون 01/11/2011 7813 154. 
ايه يونايتد كينجدم 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

شارع ١أ .شارع جامس, لندن, اس دبليو١ 01/11/2011 8937 155. 
أي ١ اي اف اململكة املتحدة 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

كانالديجك زد او ٩٠ ٥٧٠٥ بي اي 27/09/2011 9186 156. 
هيلموند هولندا 

جيرستديجك ١٧، اندسترييتيريت زيود_اوست 
برابنت ان ار. ٩٠٨١، ٥٧٠٤ ار جي هيلموند، ذا 

نيذرالندز 
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ويلد ستريت ويلينهول ويست ميدالنس 06/02/2011 9642 157. 
دبليو١٣ ١ال اي اململكة املتحدة 

اسسا ابلوي،شارع املدرسة،ويلينهول، ويست 
ميدالندس دبليو في ١٣ ٣بي دبليو، اجنلترا 

1 ايه جامز ستريت لندن،اس دبليو ون 01/11/2011 10096 158. 
ايه اف ، اجنلند 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

 .159 10176 15/12/2010
وولريرث هاوس ، ٢٤٢-٢٤٦ ماريليبون 

رود، لندن ان دبليو ١،٦ جي ال ، اململكة 
املتحدة 

هيل هاوس، ١ ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي ٤ 
ايه ٣تي ار، اململكة املتحدة 

 .160 10176 15/12/2010
وولريرث هاوس ، ٢٤٢-٢٤٦ ماريليبون 

رود، لندن ان دبليو ١،٦ جي ال ، اململكة 
املتحدة 

هيل هاوس، ١ ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي ٤ 
ايه ٣تي ار، اململكة املتحدة 

 .161 10177 15/12/2010
وولريرث هاوس ، ٢٤٢-٢٤٦ ماريليبون 

رود، لندن ان دبليو ١،٦ جي ال ، اململكة 
املتحدة 

هيل هاوس، ١ ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي ٤ 
ايه ٣تي ار، اململكة املتحدة 

 .162 10177 19/12/2010
وولريرث هاوس ، ٢٤٢-٢٤٦ ماريليبون 

رود، لندن ان دبليو ١،٦ جي ال ، اململكة 
املتحدة 

هيل هاوس، ١ ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي ٤ 
ايه ٣تي ار، اململكة املتحدة 

 .163 10257 19/12/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .164 10257 04/07/2011
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .165 10258 04/07/2011
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .166 10258 19/12/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .167 10259 19/12/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .168 10259 04/07/2011
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .169 10260 04/07/2011
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 
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 .170 10260 19/12/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .171 10261 19/12/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .172 10261 04/07/2011
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .173 10262 04/07/2011
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .174 10262 19/12/2010
8390 ايست كريسنت بارك واي، غرين 

وود فيليج، كولورادو ٨٠١١١، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
٨٠٢٣٧ ، الواليات املتحده االمريكيه 

 .175 10389 08/12/2010
6200 ساوث كويبك ستريت , غرينوود 

فيليج , كولورادو ٨٠١١١, الواليات 
املتحدة االمريكية 

12500 إي. بيلفورد أف. M21A2 إجنيلوود, 
كولورادو ٨٠١١٢ , الواليات املتحدة. 

دي ار. هولتروبالن ٢٧، ٥٦٥٢ اكس ار اندوفني، ذا هولندا 07/04/2011 10471 176. 
نيذيرالندز 

دي ار. هولتروبالن ٢٧، ٥٦٥٢ اكس ار اندوفني، ذا هولندا 07/04/2011 10472 177. 
نيذيرالندز 

دي ار. هولتروبالن ٢٧، ٥٦٥٢ اكس ار اندوفني، ذا هولندا 07/04/2011 10473 178. 
نيذيرالندز 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ لندن 01/11/2011 10654 179. 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

ص.ب. ٣٩٠٠ ، الرياض ١١٤٨١ ، اململكة 05/09/2011 10685 180. 
العربية السعودية 

ص.ب: ١٩٠٠ خميس مشيط ٦١٩٦١، اململكة 
العربية السعودية 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ لندن 01/11/2011 10688 181. 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

أيازاغا كويو يوليو جي-٤٢ سوكاك رقم 01/11/2011 10741 182. 
(٦)، ماسالك اسطنبول ، تركيا 

ماسالك ماه،سومير سوك،نو،٤ سيسلي/
استنبول/ تركيا. 

أيازاغا كويو يوليو جي-٤٢ سوكاك رقم 01/11/2011 10742 183. 
(٦)، ماسالك اسطنبول ، تركيا 

ماسالك ماه،سومير سوك،نو،٤ سيسلي/
استنبول/ تركيا. 

 .184 10757 08/12/2010
6200 ساوث كويبك ستريت ، غرينوود 

فيليج ، كولورادو ٨٠١١١ ، الواليات 
املتحدة االمريكية . 

12500 إي. بيلفورد أف. M21A2 إجنيلوود, 
كولورادو ٨٠١١٢ , الواليات املتحدة. 
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130-126 رو جولز جوزدي، ٩٢٣٠٠ 26/05/2011 10928 185. 
ليفالويز-بيريت، فرنسا. 

17، بوليفارد هاوسمان،٧٥٠٠٩ باريس ، فرنسا 

130-126 رو جولز جوزدي، ٩٢٣٠٠ 26/05/2011 10929 186. 
ليفالويز-بيريت، فرنسا. 

17، بوليفارد هاوسمان،٧٥٠٠٩ باريس ، فرنسا 

130-126 رو جولز جوزدي، ٩٢٣٠٠ 26/05/2011 10930 187. 
ليفالويز-بيريت، فرنسا. 

17، بوليفارد هاوسمان،٧٥٠٠٩ باريس ، فرنسا 

130-126 رو جولز جوزدي، ٩٢٣٠٠ 26/05/2011 10931 188. 
ليفالويز-بيريت، فرنسا . 

17، بوليفارد هاوسمان،٧٥٠٠٩ باريس ، فرنسا 

130-126 رو جولز جوزدي، ٩٢٣٠٠ 26/05/2011 10934 189. 
ليفالويز-بيريت، فرنسا . 

17، بوليفارد هاوسمان،٧٥٠٠٩ باريس ، فرنسا 

 .190 11111 26/05/2011
1900 تشارلستون رود ما ونتني فيو، 

سي اي-٩٤٠٣٩ - ٧٢١٠ الواليات املتحدة 
األمريكية 

700 ايبونكس درايف، فاكافيل، كاليفورنيا، 
الواليات املتحدة االمريكية 

استنبول ،تركيا 01/11/2011 11158 191. 
ماسالك ماه،سومير سوك،نو،٤ سيسلي/

استنبول/ تركيا. 

استنبول ،تركيا 01/11/2011 11159 192. 
ماسالك ماه،سومير سوك،نو،٤ سيسلي/

استنبول/ تركيا. 

استنبول ،تركيا 01/11/2011 11160 193. 
ماسالك ماه،سومير سوك،نو،٤ سيسلي/

استنبول/ تركيا. 

اسطنبول-تركيا 01/11/2011 11161 194. 
ماسالك ماه،سومير سوك،نو،٤ سيسلي/

استنبول/ تركيا. 

استنبول ،تركيا 01/11/2011 11162 195. 
ماسالك ماه،سومير سوك،نو،٤ سيسلي/

استنبول/ تركيا. 

استنبول ،تركيا 01/11/2011 11163 196. 
ماسالك ماه،سومير سوك،نو،٤ سيسلي/

استنبول/ تركيا. 

اسطنبول-تركيا 01/11/2011 11164 197. 
ماسالك ماه،سومير سوك،نو،٤ سيسلي/

استنبول/ تركيا. 

 .198 11804 28/06/2011
(فلوريدا كوربوريشن)١٤٢٠١ 

ان.دبليو,جادة ٦٠ , ميامي ليكس,فلوريدا 
الواليات املتحدة االمريكية 

430 روت ٢٢، بريدجواتر، ان جي، يو اس ايه 

 .199 12170 01/11/2011
ايازاجا ماهاليسي ايسكي بويوكدير 
كاديسي اويكان بالزا : ١٥ سيسلي, 

اسطنبول، تركيا 

ماسالك ماه،سومير سوك،نو،٤ سيسلي/
استنبول/ تركيا. 

1اي ست. جيمس ستريت لندن اس و١أ 01/11/2011 12353 200. 
١اي اف اململكة املتحدة 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 
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وولورث هاوس، ٢٤٢-٢٤٦ ماريلبون رود، 19/12/2010 13033 201. 
لندن ان دبليو١، ٦ جيه ل 

هيل هاوس، ١ ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي ٤ 
ايه ٣تي ار، اململكة املتحدة 

وولورث هاوس، ٢٤٢-٢٤٦ ماريلبون رود، 15/12/2010 13033 202. 
لندن ان دبليو١، ٦ جيه ل 

هيل هاوس، ١ ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي ٤ 
ايه ٣تي ار، اململكة املتحدة 

وولورث هاوس، ٢٤٢-٢٤٦ ماريلبون رود، 19/12/2010 13035 203. 
لندن ان دبليو١، ٦ جيه ل 

هيل هاوس، ١ ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي ٤ 
ايه ٣تي ار، اململكة املتحدة 

وولورث هاوس، ٢٤٢-٢٤٦ ماريلبون رود، 15/12/2010 13035 204. 
لندن ان دبليو١، ٦ جيه ل 

هيل هاوس، ١ ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي ٤ 
ايه ٣تي ار، اململكة املتحدة 

رام اهللا - عني سينيا- بجانب املعصرة رام اهللا بيتونيا 08/02/2011 13537 205. 

برلينر الي ٦٥, ٦٤٢٧٤ دارمشتاد , املانيا 25/09/2011 13860 206. 
سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش 

امي تونيس 

برلينر الي ٦٥, ٦٤٢٧٤ دارمشتاد , املانيا 15/06/2011 13860 207. 
سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش 

امي تونيس 

1أ سانت جيمس ستريت، لندن، اس 01/11/2011 14437 208. 
دبليو١اي ١اي اف، اململكة املتحدة 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

1أي سانت جيمس ستريت، لندن، اس 01/11/2011 14961 209. 
دبليو١اي ١اي اف، اململكة املتحدة 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

بحيرة ميامي، فلوريدا الواليات املتحدة 28/06/2011 15179 210. 
االمريكية 

430 روت ٢٢، بريدجواتر، ان جي، يو اس ايه 

بحيرة ميامي، فلوريدا الواليات املتحدة 28/06/2011 15180 211. 
االمريكية 

430 روت ٢٢، بريدجواتر، ان جي، يو اس ايه 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 01/11/2011 15703 212. 
٧٤، رام اهللا 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 01/11/2011 15844 213. 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

1أي سانت جيمسز ستريت، لندن، اس 01/11/2011 15868 214. 
دبليو١اي ١اي اف، اململكة املتحدة 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 

برلينر أليه ٦٥، ٦٤٢٧٤ دارمشتات - املانيا 15/06/2011 15904 215. 
سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش 

امي تونيس 

برلينر أليه ٦٥، ٦٤٢٧٤ دارمشتات - املانيا 25/09/2011 15904 216. 
سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش 

امي تونيس 

برلينر أليه ٦٥، ٦٤٢٧٤ دارمشتات - املانيا 25/09/2011 15905 217. 
سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش 

امي تونيس 

سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش امي تونيس برلينر أليه ٦٥، ٦٤٢٧٤ دارمشتات - املانيا 15/06/2011 15905 218. 
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العالمات غير اجملددة
املالك اسم العالمة التاريخرقم الطلب

شركة املشرقي الصناعية التجارية م.خ الغابة اخلضراء 09/03/2003 9899 1. 

ديفيد كامباري - ميالنو اس بي ايهكامباري2205627/07/1996. 

صباح عبد احلكيم عيسى ابو سنينه لندن شامبو 18/07/1996 2046 3. 

صباح عبد احلكيم عيسى ابو سنينه ماجيك كار 18/07/1996 2047 4. 

صباح عبد احلكيم عيسى ابو سنينه ايزي 18/07/1996 2049 5. 

صباح عبد احلكيم عيسى ابو سنينه سن اليت 27/07/1996 2052 6. 

الشركة الشرقية جي بي سي 09/07/2003 4278 7. 

شركة النصر الصناعية التجارية م.خ.م النصر - شيبس عدنان ولينا 02/06/2008 10042 8. 

فروماجيري بيل بيل 05/04/2006 10045 9. 

فروماجيري بيل بيل 05/04/2006 10046 10. 

فروماجيري بيل بيل 05/04/2006 10047 11. 

جمعية االطفال املعوقني جمعية االطفال املعاقني 07/05/2007 10049 12. 

جمعية االطفال املعوقني جمعية االطفال املعاقني 07/05/2007 10050 13. 

امجد حنا جريس مكركر سيمكو 11/03/2007 10055 14. 

سيروتي 1881 سيراتي 1881 27/02/2007 10056 15. 

دبليو ام. ريغلي، شركة من ديالوير يوجوس 30/06/2003 10063 16. 

يونيليفر بي ال سي صوره وردة 12/07/2006 10065 17. 

شركة مصانع الدهانات الوطنية كلر مكس 01/08/2006 10071 18. 

برلينر أليه ٦٥، ٦٤٢٧٤ دارمشتات - املانيا 15/06/2011 15906 219. 
سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش 

امي تونيس 

سيلزبيتشير شتراسه ٤٠، ٦٥٨٢٤ سشوال باش امي تونيس برلينر أليه ٦٥، ٦٤٢٧٤ دارمشتات - املانيا 25/09/2011 15906 220. 

430 روت ٢٢، بريدجواتر، ان جي، يو اس ايه ميامي ليكس، اف ال، الواليات املتحدة االمريكية 28/06/2011 16794 221. 

1 أي شارع جيمس لندن أس ديبل يو ١ 01/11/2011 17351 222. 
أي أف اململكة املتحدة. 

جلوب هاوس، ٤ تيمبل بالس، لوندن دبليو سي٢ 
آر ٢ بي جني، يونايتد كنج دوم 
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شركة اخلليل مول التجارية - العادية العامة اخلليل مول 18/07/2006 10072 19. 

شركة اخلليل مول التجارية - العادية العامة اخلليل مول 18/07/2006 10073 20. 

جونسون أند جونسون اونتا 12/07/2006 10089 21. 

وايت واتشيريز انتيرناشونال اي ان سي ونينج بوينت 12/07/2006 10090 22. 

غولدن براون انترناشونال ( سيبراس) ليمتد غولدن بروان 28/05/2007 10132 23. 

غولدن براون انترناشونال ( سيبراس) ليمتد غولدن بروان+صورة 28/05/2007 10133 24. 

عبد الفتاح عبد الرؤوف حمادة اقنيبي بهارات الفاحت و صورة 02/08/2006 10143 25. 

جمال منر صالح دبيك ادخنة الهرم 14/08/2006 10145 26. 

للتنمية 05/08/2008 10149 27.  الفلسطيني  املنتدى 
االقتصادية بي اي اف 

جمعية املنتدى الفلسطيني للتنمية االقتصادية 

للتنمية 05/08/2008 10150 28.  الفلسطيني  املنتدى 
االقتصادية بي اي اف 

للتنمية  الفلسطيني  املنتدى  جمعية 
االقتصادية 

اتالنتك اندستريز كلوب 27/04/2006 10154 29. 

عماد نادر ابو بكر توتي فروتي 19/12/2006 10159 30. 

غيزيز اياكابي ديري سانايي في تيكاريت انونيم شيركيتي جيزير 14/06/2006 10160 31. 

شركة زمزم العاملية للصناعة والتجارة العاملية ع ع كوول 12/07/2006 10163 32. 

شركة زمزم العاملية للصناعة والتجارة العاملية ع ع اورينجا 12/07/2006 10164 33. 

شركة زمزم العاملية للصناعة والتجارة العاملية ع ع زام 12/07/2006 10165 34. 

استرازينيكا ايه بي اكسانتا 17/04/2007 10178 35. 

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. تي -تامي 19/06/2006 10179 36. 

املساهمة كاندا 07/08/2006 10185 37.  اللدائن  لصناعات  فلسطني  شركة 
العامة احملدودة 

سيكس كونتينانتس هوتلز انك اكبريس 18/04/2006 10187 38. 

(محمد مروان ) عبد العزيز محمود النابلسي صورة 04/05/2008 10189 39. 

استرازينيكا ايه بي صورة 17/04/2007 10195 40. 

استرازينيكا ايه بي صورة 17/04/2007 10196 41. 

استرازينيكا ايه بي رسمة حرفني ايه وزد بشكل خاص 17/04/2007 10198 42. 

استرازينيكا ايه بي صورة 17/04/2007 10200 43. 
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استرازينيكا ا بي صورة 17/04/2007 10201 44. 

استرازينيكا ا بي صورة 17/04/2007 10202 45. 

استرازينيكا ا بي صورة 17/04/2007 10204 46. 

استرازينيكا ا بي رسمة حرف ايه وزد بشكل خاص 17/04/2007 10205 47. 

استرازينيكا ا بي صورة 17/04/2007 10206 48. 

استرازينيكا ا بي اكسالن 17/04/2007 10208 49. 

كوجليت - باملوليف كومباني اوتو اكتيف 27/04/2006 10254 50. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي. اي مودي 51103312011/1/11. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي. مود 52103322011/1/11. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي. مودي 53103332011/1/11. 

ان تي تي دوكومو ،اي ان سي. مودي 54103342011/1/11. 

ان تي تي دوكومو ،اي ان سي. مودي 55103352011/1/11. 

ان تي تي دوكومو ،اي ان سي. مودي 56103362011/1/11. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي. مودي 57103372011/1/11. 

ان تي تي دوكومو ،اي ان سي. مودي 58103382011/1/11. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي. مودي 59103392011/1/11. 

ان تي تي دوكومو ،اي ان سي. مودي زائد صورة 60103402011/1/11. 

ان تي تي دوكومو ،اي ان سي. مودي زائد صوره 61103412011/1/11. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي. مودي 62103422011/1/11. 

بريتيش امريكان توباكو (براندز) ليميتيد رميبراندون 631532011/2/13. 

ارداث توباكو كومبني ليميتد ستيت اكسبريس 641602011/5/9. 

بيتر جاكسون(اوفرسيز ) ليميتد ديو ماورير 6520772011/1/10. 

بريتش- امريكان توباكو ( براند ز) ليمتد جي اس بي 6620812011/3/7. 

سكيتلز 6720842011/4/7. 
(اديالوير  ار.كومباني  جي  ريغلي  ام.  دبليو 

كوربوريشن) 

مارس انكوربوريتيد (فيرجينا كوربوريشني ) م&م س 6820852011/4/7. 

مارس انكوربوريتيد (فيرجينا كوربوريشني ) م&م س 6920862011/4/7. 



2012/4/1442العـــدد الرابع 

اتش ال تي انترناشينال أي بي ال ال سي هيلتون 7020882011/4/7. 

مارس انكوربوريتيد (فيرجينا كوربوريشني ) باليستو 7120912011/4/7. 

سوني ميوزيك انترتينمنت انك كولومبيا 7221082011/9/15. 

بينسون آند هيدجيز (أوفرسيزس) ليمتد بنسون & هيديج 732492011/1/4. 

اكسيالنس 74103592011/1/20. 
والتعهدات  للمقاوالت  اكسيالنس  شركة 

والتجارة العامة العادية العامة 

ويث زاتايسيل 75103662011/1/26. 

ويث تايغازال 76103672011/1/26. 

ويث تايزيل 77103682011/1/28. 

كادبوري ايرلند ليمتد ارجينيا 78103762011/1/29. 

كادبوري ايرلند ليمتد ارجينيا 79103772011/1/29. 

كادبوري ايرلند ليمتد ارجينيا 80103782011/1/29. 

جينينتيك،انك التزان 81103862011/2/10. 

الشعالن 82103922011/2/22. 
العزيز  العبد  ومحمد  الرحمن  عبد  شركة 

الشعالن 

العلمني 83103932011/2/22. 
العزيز  العبد  ومحمد  الرحمن  عبد  شركة 

الشعالن 

احمد مصطفى عبد اهللا فرح سلطات الكرمل 84103942011/2/23. 

ماك بينت 85104463/3/2011. 
العادية  الصناعية  التجارية  دحادحة  شركة 

العامة 

سيكو 86104474/3/2011. 
غيدا  هايفانسيليك  كونسيرفي  سالكا  سيكو 

سانايي في تيكاريت ليميتد 

سيكو 87104484/3/2011. 
غيدا  هايفانسيليك  كونسيرفي  سالكا  سيكو 

سانايي في تيكاريت ليميتيد 

سيكو 88104494/3/2011. 
غيدا  هايفانسيليك  كونسيرفي  سالكا  سيكو 

سانايي في تيكاريت ليميتيد 

سابق والحق 89104624/3/2011. 
شركة نور الهدى للتنمية واالستثمار املساهمة 

اخلصوصية احملدوده 

سابق والحق 90104634/3/2011. 
شركة نور الهدى للتنمية واالستثمار املساهمة 

اخلصوصية احملدودة 

شركة بالستنني كابتل استوذيوز بي سي اس 911047010/3/2011. 
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ليلى والذئب 921047811/3/2011. 
شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار املساهمة 

اخلصوصية احملدودة 

تيفا فارماسيوتيكال اندستريز ليمتد ليدوكادرين 93104872/3/2011. 

أف. هوفمان ال ـ روش آ جي روتشي 941049018/3/2011. 

أف. هوفمان- ال روش آجي روشي 951049618/3/2011. 

امييشن ايرالند، ال تي دي ميموريكس 961050124/3/2011. 

شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار املساهمة دراغون بول 971050411/3/2011. 
اخلصوصية احملدودة 

قطر للوقود (وقود) وقود 981050830/3/2011. 

ال جي اليف سيانيس, ال تي دي. الفيون 99105252011/4/4. 

فيروز انترناشيونال آجي فيروز 100105342011/4/12. 

شركة سامي فاهد داوود وشركاه تشيلي هاوس ريستورانت 101105482011/4/24. 

دمييناكو اي جي سيوفاكني 102105502011/4/25. 

شركة ابو عودة اخوان ”شركة تضامن“ بنت الباشا 103105622011/4/29. 

تكفور مختار اوهنسيان واوالدهباندا10497817/8/1999. 

حسن ومحمد طارق بهجت شموط جنرال ماتك 105158705/03/2005. 

غيست بروكادز ان فيانغيديورا 10621117/06/1997. 

ذاي ليميتد ستورز اي ان سياوت باك ريد107213002/05/1998. 

صباح عبد احلكيم عيسى ابو سنينه باور 108204518/07/2010. 

صباح عبد احلكيم عيسى ابو سنينه ليغو بليج 109204818/7/2010. 

صباح عبد احلكيم عيسى ابو سنينه سكاي مور 110205018/7/2010. 

جوي فل 111105655/5/2011. 
تيكاريت  في  سانايي  يورونليري  ساجليك  باكتني 

انومي شيركيتي 

سانوفي_أفينتيس اكومبليا 112105665/5/2011. 

الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م رميا سوبر سوفت 113105708/5/2011. 

الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م رميا 114105718/5/2011. 

الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م رميا 115105728/5/2011. 

الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م رميكس 116105738/5/2011. 
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الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م رميكس 117105748/5/2011. 

الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م رميا 118105758/5/2011. 

ستجيرجن كوربوريشنغارامايسني11930253/6/2011. 

ذا كوكا - كوال كومبني جريكو 1201060823/5/2011. 

ريتراكس كوربوريشن ليمتد تراكس داتا 1211061931/5/2011. 

باسل حسن بهجت شموط فرونتير 122106389/6/2011. 

باسل حسن بهجت شموط الريكسونا 123106399/6/2011. 

باسل حسن بهجت شموط غراندهوم 124106409/6/2011. 

باسل حسن بهجت شموط لوكسيس 125106419/6/2011. 

باسل حسن بهجت شموط جينيرال-ا 126106429/6/2011. 

شركة اندلس الشرق للتجارة العامة (ش.ذ.م.م.) مارشال 1271065016/6/2011. 

شركة اندلس الشرق للتجارة العامة (ش.ذ.م.م.) مارشال 1281065116/6/2011. 

شركة اندلس الشرق للتجارة العامة (ش.ذ.م.م.) مارشال 1291065216/6/2011. 

محالت العجاوي للتجارة العامة جنى 1301065619/6/2011. 

انفيستكوم هولدينج (لوكسيمبرغ ) اس.ا ارييبا 1311065920/6/2011. 

انفيستكوم هولدينج (لوكسيمبرغ ) اس.ا انفيستيكوم 1321066020/6/2011. 

انفيستكوم هولدينج (لوكسيمبرغ ) اس.ا افيستكوم 1331066120/6/2011. 

تايز هاو باوليت شوز كو ليميتد صورة+ باوليات 1341068426/6/2011. 

شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار املساهمة صورة 135107115/7/211. 
اخلصوصية احملدودة 

شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار املساهمة زينه 136107125/7/2011. 
اخلصوصية احملدودة 

ماكس ليف 137107145/7/2011. 
شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار املساهمة 

اخلصوصية احملدودة 

شركة بالستاين اون الين صورة و بالستني اون الين 138107168/7/2011. 

شركة بالستاين اون الين صورة و بالستني اون الين 139107178/7/2011. 

شركة زووم للدعاية واالعالن زووم ادفرتيزينج 140107188/7/2011. 

دي اتش ال اوبيريشن بي في دي اش ال 1411072112/7/2011. 
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ذي كوكا- كوال كمباني، ادلوار كوربوريشن كوكا - كوال سي 2 1421072212/7/2011. 

شركة مكاوي لاللبسة اس بي 1431072420/7/2011. 

دايو انترناشونال كوربوريشن دايتيك 1441072520/7/2011. 

دايو انترناشونال كوربوريشن دايتيك 1451072620/7/2011. 

خالد رفيق خالد السعافني احلمل 1461072825/7/2011. 

شركة نبيل لصناعة وجتارة االحذية العادية العامة ( ع.ع) سارجرميينتو وولفس 1471073026/7/2011. 

فيرجن انتربرايزيز ليميتد فيرجني 1481073229/7/2011. 

الفاتورة االلكترونية 1491073431/7/2011. 
املساهمة  الفلسطينية  االتصاالت  شركة 

العامة احملدودة 

اخلدمات االلكترونية 1501073631/7/2011. 
املساهمة  الفلسطينية  االتصاالت  شركة 

العامة احملدودة 

ارال فودس امبا بوك 151107438/8/2011. 

ارال فودس امبا ارال 152107448/8/2011. 

مارس ، انكوربوريتد دوف 153107458/8/2011. 

جونسن أند جونسون اونسيس 154107468/8/2011. 

شركة الزملوط للتوزيع املساهمة اخلصوصية املاس 155107478/8/2011. 

شركة الزملوط للتوزيع املساهمة اخلصوصية املاس 156107488/8/2011. 

الشركة االهليه لالدوات والتجهيزات املكتبيه اديل 1571075210/8/2011. 

استرازينيكا يوكي ليمتد اوبتنزا 1581075811/8/2011. 

محمد رضا رشيد مصلح فطوم الروان 1591076214/8/2011. 

شركة العسلي التجارية م.خ.م سامكو 1601076520/8/2011. 

شركة الزملوط للتوزيع املساهمة اخلصوصية املاس 1611077025/8/2011. 

شركة الزملوط للتوزيع املساهمة اخلصوصية املاس 1621077125/8/2011. 

مهنا 1631077429/8/2011. 
شركة مهنا اخوان لالستيراد ولبتصدير والتجارة 

العامة 

شركة ليدي فاين الصناعية التجارية م.خ.م سوبر سوفت 1641078413/8/2011. 

شركة نقل اخوان م.تيب توب165535815/2/2004. 

قاسم عادل عبد ابو صاحلةالنابلسي زيت الزيتون16653415/12/2003. 



2012/4/1446العـــدد الرابع 

سارا لي كوربوريشنايسوتونير16751901/6/2004. 

امريكان-سيجاريت كومبني افرسيز ليميتدصورة كنغر168614416/4/2005. 

فيكتورياس سيكريت آي ان سيرسمة على شكل رأس قلب169549530/8/2004. 

فيكتورياس سيكريت آي ان سيصوره170549430/8/2004. 

امريكان-سيجاريت كومبني افرسيز ليميتدوينفيلد171611916/4/2005. 

اي بي اكس اس اي اي بي اكس ميلويوس17263052005/5/21. 

شركة اخملازن التجارية االمريكيةكوفي تاون17362992005/6/2. 

انترنت ورلد ميديا آي أن سي آي أس بي وورلد 17463732005/7/12. 

ويثترينيفيل175642018/8/2005. 

نورث وست ايرالينز آي أن سيورد وينجز 176641825/8/2005. 

سولفي فارماسيوتيكال غي ام بي اجتيداجنن177653014/10/2005. 

جالكسوب غروب ليمتد فيبريد178651814/9/2005. 

مصنع الزهراء للمواد الغذائية والشرابالزهراء + صورة179651317/9/2005. 

اسوزا كرز اس. أي.صورة180651129/8/2005. 

جالكسو غروب ليميتدفيب ريد181652021/05/2005. 

دي اند ا نومينيز ليمتدالبستان 182650416/8/2005. 

اف جي بيروس اس اي صورة كنغر183650726/9/2005. 

الشركة الشرقية (ايسترن كومباني)صورة 18443742003/7/13. 

شركة اخملازن التجارية االمريكيهسي تاون18562142/6/2005. 

بيوفارما ثيميون 186107904/9/2011. 

أموي إلكترونيكس كومبني، ليمتد اموي 187107999/9/2011. 

انور حمدي اديب نابلسي صابون البركة 1881081714/9/2011. 

شركة بيوت األزياء األوروبية شعار ابو خلف 1891081815/9/2011. 

دياغو براندز بي في ارتشيرز 1901082219/9/2011. 

دياغو براندس بي .في ارتشيرز اقيو 1911082319/9/2011. 

كيبال كوال كومباني ليمتد كيبال كوال 1921082420/9/2011. 

شركة الكترونيات وكهربائيات فلسطني م.ع.م بيس 1931082725/9/2011. 
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صباح عبد احلكيم عيسى ابو سنينه فالش مور 194210220/8/2011. 

اوغست ستروك كي جي ستورك 195210629/8/2011. 

شركة مطاحن وقهوة النصر العادية العامة كاكاو النصر 196108312011/9/28. 

سيتايد بتي ليمتد هاساد رايس 197108362011/10/6. 

باير كونسيومر كير آجي كوكنياكتيف 198108422011/10/16. 

دياغو براندز بي في كيب وولكنج 199108482011/10/20. 

دياغو براندز بي في غرين ليبل 200108492011/10/20. 

دياغو براندس بي .في جون والكر 201108502011/10/20. 

دياغو براندس بي .في جوني والكر 202108512011/10/20. 

دياغو براندس بي .في صورة 203108522011/10/20. 

دياغو براندس بي .في صورة 204108532011/10/20. 

منذر ابراهيم موسى براذعي اكسترا 205108542011/10/21. 

معمل احلجاز للشوكوالته بست 206108582011/10/24. 

مؤسسة جود العرب التجاريه ولدي 207108992011/11/4. 

افكا كندا ليمتد فيل تيريت 208109012011/11/4. 

افكا كندا ليمتد برميير سوبرماتك 209109022011/11/4. 

شركة سجاب الصناعيه صوره 210109032011/11/6. 

سانوفي - افنتيس صورة 211109102011/11/6. 

سانوفي - افنتيس صورة 212109112011/11/6. 

سانوفي - افنتيس صورة ثالث اوالد 213109132011/11/6. 

سانوفي - افننتيس صورة 214109142011/11/6. 

سانوفي - افنتيس صورة 215109152011/11/6. 

جالكسو سميث كالين بيولوجيكال اس اي جلوبوريكس 216109172011/11/6. 

االسرة السعيدة 217109232011/11/21. 
الغذائيه  املواد  النتاج  السنابل  مؤسسة  شركة 

املساهمة اخلصوصية احملدودة 

سميح داوود التمام الكروان 218109272011/11/23. 

كومباغني غيرفايس دانونه دانون 219109322011/11/25. 

كومباغني غيرفايس دانونه دانوني 220109332011/11/25. 
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العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها 

رقم 
رقم العالمة مسلسل

تاريخ سند 
التحويل 

املالك اجلديد املالك االصلى 

كروغ، فينس فينس دي تشامبني تشامبني روينارت 28/09/2010 2071 1. 

تشامبني روينارت تشامباغن ميوت اند تشاندون 28/09/2010 2071 2. 

ام اتش سي اس كروغ، فينس فينس دي تشامبني 28/09/2010 2071 3. 

تشامبني روينارت تشامباغن ميوت اند تشاندون 28/09/2010 2072 4. 

كروغ، فينس فينس دي تشامبني تشامبني روينارت 28/09/2010 2072 5. 

ام اتش سي اس كروغ، فينس فينس دي تشامبني 28/09/2010 2072 6. 

تشامبني روينارت تشامباغن ميوت اند تشاندون 28/09/2010 2073 7. 

كروغ، فينس فينس دي تشامبني تشامبني روينارت 28/09/2010 2073 8. 

ام اتش سي اس كروغ، فينس فينس دي تشامبني 28/09/2010 2073 9. 

فيرينج بي في سافينت فارماسيوتيكالز ، اي ان سي 10/11/2010 3441 10. 

فيرينج بي في سافينت فارماسيوتيكالز ، اي ان سي 10/11/2010 3442 11. 

فيرينج بي في سافينت فارماسيوتيكالز ، اي ان سي 10/11/2010 3443 12. 

فيرينج بي في سافينت فارماسيوتيكالز ، اي ان سي 10/11/2010 3448 13. 

ام اتش سي اس كروغ، فينس فينس دي تشامبني 28/09/2010 4124 14. 

كروغ، فينس فينس دي تشامبني تشامبني روينارت 28/09/2010 4124 15. 

تشامبني روينارت تشامباغن ميوت اند تشاندون 28/09/2010 4124 16. 

فيرينج بي في سافينت فارماسيوتيكالز ، اي ان سي 10/11/2010 5479 17. 

ابيركرومبي آند فيتش يورب س آ ايه اند اف تريدمارك ، انك 05/10/2010 5498 18. 

ابيركرومبي آند فيتش يورب س آ ايه اند اف تريدمارك ، انك 05/10/2010 5499 19. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 6306 20. 
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فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 6434 21. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 6466 22. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 7018 23. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 7384 24. 

نورديك غروب بي.في فيرينج بي في 10/11/2010 7969 25. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 8023 26. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 8024 27. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 8025 28. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 8026 29. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 8027 30. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليميتد 10/10/2010 8028 31. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو غروب ليمتد 10/10/2010 8169 32. 
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لورينز بهلسني سناك - ورد هولدينج جي ام بي اتش اند 10/11/2010 9760 

كو كاي جاي 
جي  بيتيليجونغ  سناك-وورلد  بالسني  لويزين 

ام بي اتش 

قيسدا كوربوريشن بينق كوربوريشن 28/09/2010 10183 34. 

بينق كوربوريشن قيسدا كوربوريشن 28/09/2010 10183 35. 

إكسون موبيل كوربوريشن إكسون موبيل أويل كوربوريشن 13/10/2010 10630 36. 

فيف هيلثكير يو كيه مليتد جالكسو جروب ليميتد 04/10/2010 10791 37. 

أوتسوكا هولدجنز كومباني ليمتد، أوتســاكـا فارماسـوتيكـال كومبانـي ليمتـد 22/09/2010 13441 38. 

أوتسوكا هولدجنز كومباني ليمتد، أوتســاكـا فارماسـوتيكـال كومبانـي ليمتـد 22/09/2010 13442 39. 

أوتسوكا هولدجنز كومباني ليمتد، أوتســاكـا فارماسـوتيكـال كومبانـي ليمتـد 22/09/2010 13443 40. 

أوتسوكا هولدجنز كومباني ليمتد، أوتســاكـا فارماسـوتيكـال كومبانـي ليمتـد 22/09/2010 13444 41. 
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أوتسوكا هولدجنز كومباني ليمتد، أوتســاكـا فارماسـوتيكـال كومبانـي ليمتـد 22/09/2010 13446 42. 

دومينوز أي بي هولدر ال ال سي دومينوز بيتزا بي ام سي ال ال سي 09/11/2010 13572 43. 

دومينوز بيتزا بي ام سي ال ال سي دومينوز بيتزا بي ام سي،اينك. 08/11/2010 13572 44. 
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لورينز بهلسني سناك - ورد هولدينج جي ام بي اتش اند 10/11/2010 13574 

كو كاي جاي 
جي  بيتيليجونغ  سناك-وورلد  بالسني  لويزين 

ام بي اتش 

كيومينز اينك كيومينز انتلكتشوال بروبرتي، اينك. (شركة من ديالوير) 19/08/2010 13996 46. 

كيومينز اينك كيومينز انتلكتشوال بروبرتي، اينك. (شركة من ديالوير) 19/08/2010 13997 47. 

كيومينز اينك كيومينز انتلكتشوال بروبرتي، اينك. (شركة من ديالوير) 19/08/2010 13998 48. 

كيومينز اينك كيومينز انتلكتشوال بروبرتي، اينك. (شركة من ديالوير) 19/08/2010 13999 49. 

أوتسوكا هولدجنز كومباني ليمتد، أوتســاكـا فارماسـوتيكـال كومبانـي ليمتـد 22/09/2010 14148 50. 

أوتسوكا هولدجنز كومباني ليمتد، أوتســاكـا فارماسـوتيكـال كومبانـي ليمتـد 22/09/2010 14150 51. 

أوتسوكا هولدجنز كومباني ليمتد، أوتســاكـا فارماسـوتيكـال كومبانـي ليمتـد 22/09/2010 14151 52. 

أوتسوكا هولدجنز كومباني ليمتد، أوتســاكـا فارماسـوتيكـال كومبانـي ليمتـد 22/09/2010 14152 53. 

أوتسوكا هولدجنز كومباني ليمتد، أوتســاكـا فارماسـوتيكـال كومبانـي ليمتـد 22/09/2010 14153 54. 

إكسون موبيل كوربوريشن إكسون موبيل أويل كوربوريشن 13/10/2010 14795 55. 

اليد براندس اس.ار.ال فاسكو انترناشيونال اس ايه ار ال 20/10/2010 16217 56. 

اليد براندس اس.ار.ال فاسكو انترناشيونال اس ايه ار ال 20/10/2010 16219 57. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 516 58. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 517 59. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 518 60. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 519 61. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 522 62. 
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شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 524 63. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 525 64. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 526 65. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 527 66. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 528 67. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 532 68. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 533 69. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 537 70. 

شركة مصانع النسر للشنط عادية عامة نور الدين دروزة وفاسز العقاد ومسعود االغبر 09/06/2011 701 71. 

 .72
شركة البالستيك االردنية 26/12/2011 1469 

شركة الشعاع لالستثمار والتنمية املساهمة 
اخلصوصية احملدودة 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1492 73. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1493 74. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1494 75. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1496 76. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1497 77. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1498 78. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1500 79. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1508 80. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1566 81. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1649 82. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 1785 83. 
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داف تراكس ان .في. فان دورن 10/05/2011 2104 84. 

داف تراكس ان .في. فان دورن 10/05/2011 2105 85. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 2256 86. 

اسبني غلوبال انكوربوريتد جالكسو غروب ليميتد 11/10/2011 2949 87. 

اسبني غلوبال انكوربوريتد جالكسو غروب ليميتد 08/02/2011 2957 88. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 3372 89. 
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شركة مصنع الشرق ملستحضرات التجميل م.ج.م 31/03/2011 3377 

شركة مصانع بيسان ملستحضرات التجميل 
اخلصوصية املساهمة احملدودة 

 .91
ميرك و كو. آي ان سي 14/04/2011 3835 

ميرك شارب & دوم كوربوريشن (ا نيو جيرسي 
كوربوريشن) 

 .92
فيات اس بي ايه 07/02/2011 3902 

فيات غروب ماركتنينغ اند كوربوريت 
كوميونيكيشن اس.بي.ايه. 

 .93
فيات اس بي اي 07/02/2011 3903 

فيات غروب ماركتنينغ اند كوربوريت 
كوميونيكيشن اس.بي.ايه. 

 .94
فيات اس بي اي 07/02/2011 3904 

فيات غروب ماركتنينغ اند كوربوريت 
كوميونيكيشن اس.بي.ايه. 

 .95
فيات اس بي اي 07/02/2011 3905 

فيات غروب ماركتنينغ اند كوربوريت 
كوميونيكيشن اس.بي.ايه. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4316 96. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4338 97. 

جي تي انترناشونال اس ايه غالهير ليمتيد 03/07/2011 4526 98. 

جي تي انترناشونال اس ايه غالهير ليمتيد 03/07/2011 4527 99. 

جي تي انترناشونال اس ايه غالهير ليمتيد 03/07/2011 4528 100. 

جي تي انترناشونال اس ايه غالهير ليمتيد 03/07/2011 4530 101. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4610 102. 
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اسبني غلوبال انكوربوريتد غالكسو جروب ليميتد 11/10/2011 4679 103. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4706 104. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4707 105. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4709 106. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4710 107. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4711 108. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4712 109. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4713 110. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4714 111. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4715 112. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4716 113. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4717 114. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 4721 115. 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م شركة االغذية املتميزة ذ.م.م 11/08/2011 4932 116. 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م شركة االغذية املتميزة ذ.م.م 11/08/2011 4933 117. 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م شركة االغذية املتميزة ذ.م.م 11/08/2011 4934 118. 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م شركة االغذية املتميزة ذ.م.م 11/08/2011 4935 119. 

أرامكس إنترناشيونال ش.ذ.م.م شركة ارامكس انترناشيونال ليمتد 24/11/2011 4979 120. 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م شركة االغذية املتميزة ذ.م.م 11/08/2011 5084 121. 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م شركة االغذية املتميزة ذ.م.م 11/08/2011 5085 122. 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م شركة االغذية املتميزة ذ.م.م 11/08/2011 5086 123. 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م شركة االغذية املتميزة ذ.م.م 11/08/2011 5087 124. 
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سارامار ال ال سي 07/08/2011 5193 

ل  ل  هولدينغز،  أم  تي  كوربوريشن  لي  سارا 
سي. 

بي اس ان ميديكال جي ام بي اتش بي اس ان ميديكل جي ام بي اتش & كو كي جي 24/01/2011 5223 126. 

فيليب موريس إنفستمنت بي.في./ االردن شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 07/08/2011 5310 127. 

فيليب موريس إنفستمنت بي.في./ االردن شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 07/08/2011 5311 128. 

رايسجروورز ليمتد سيتايد بتي ليمتد 09/02/2011 5402 129. 

رايسجروورز ليمتد سيتايد بتي ليمتد 09/02/2011 5403 130. 

رايسجروورز ليمتد سيتايد بتي ليمتد 09/02/2011 5405 131. 

رايسجروورز ليمتد سيتايد بتي ليمتد 09/02/2011 5408 132. 

 .133
كرافت فودز جاليتاس، أس إيه 04/10/2011 5472 

بروبرتي  انتيلليكشول  إسبانيا  فودز  كرافت 
س.أ. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 5477 134. 

ليمتد ستورز، ال ال سي ليمكو, انك .، ادلوار كوربوريشن. 07/02/2011 5518 135. 

ليمتد ستورز، ال ال سي ليمكو, انك .، ادلوار كوربوريشن. 07/02/2011 5519 136. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 6440 137. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 6440 138. 

فيليب موريس إنفستمنت بي.في./ االردن شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 07/08/2011 6469 139. 

فيليب موريس إنفستمنت بي.في./ االردن شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 07/08/2011 6470 140. 

فيليب موريس إنفستمنت بي.في./ االردن شركة االقبال لإلستثمار م.ع.م 07/08/2011 6470 141. 
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شركة مصنع الشرق ملستحضرات التجميل م.ج.م 31/03/2011 6492 

التجميل  ملستحضرات  بيسان  مصانع  شركة 
اخلصوصية املساهمة احملدودة 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 6617 143. 

أرامكس إنترناشيونال ش.ذ.م.م شركة ارامكس انترناشيونال ليمتد 24/11/2011 6818 144. 

 .145
األوسط/شكة 13/09/2011 6818  للشرق  املباشر  التسويق  خدمات  شركة 

قابضه محدوده املسؤوليه 
شركة ارامكس انترناشيونال ليمتد 
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أرامكس إنترناشيونال ش.ذ.م.م شركة ارامكس انترناشيونال ليمتد 24/11/2011 6819 146. 

 .147
األوسط/شكة 13/09/2011 6819  للشرق  املباشر  التسويق  خدمات  شركة 

قابضه محدوده املسؤوليه 
شركة ارامكس انترناشيونال ليمتد 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 7282 148. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 7283 149. 

اسبني غلوبال انكوربوريتد غالكسو جروب ليميتد 08/02/2011 7461 150. 

 .151
سارا لي كوربوريشن 07/08/2011 7636 

ل  ل  هولدينغز،  أم  تي  كوربوريشن  لي  سارا 
سي. 

 .152
شركة االتصاالت الفلسطينية م.ع.م 24/01/2011 7959 

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

نورديك غروب بي.في فيرينج بي في 24/01/2011 7969 153. 

براكو سوسيه اس.ايه. براكو انترناشونال بي .في 29/03/2011 8045 154. 

براكو سوسيه اس.ايه. براكو انترناشونال بي .في 29/03/2011 8046 155. 

براكو سوسيه اس.ايه. براكو انترناشونال بي .في 29/03/2011 8047 156. 

براكو سوسيه اس.ايه. براكو انترناشونال بي .في 29/03/2011 8049 157. 

ريختر غيديون نيرت. جرونينثال جي ام بي اتش 29/05/2011 8413 158. 

ريختر غيديون نيرت. جرونينثال جي ام بي اتش 29/05/2011 8417 159. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 8433 160. 

 .161
شركة االتصاالت الفلسطينية م.ع.م 24/01/2011 8859 

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

 .162
شركة االتصاالت الفلسطينية م.ع.م 24/01/2011 8861 

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 8950 163. 

 .164
شركة االتصاالت الفلسطينية م.ع.م 24/01/2011 9014 

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 
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 .165
شركة االتصاالت الفلسطينية م.ع.م 24/01/2011 9015 

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

 .166
شركة االتصاالت الفلسطينية م.ع.م 24/01/2011 9020 

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

 .167
ليمتد ستورز، ال ال سي ليمكو, انك .، ادلوار كوربوريشن. 07/02/2011 9052 

ليمتد ستورز، ال ال سي ليمكو, انك .، 07/02/2011 9053 168. 

 .169
شركة االتصاالت الفلسطينية م.ع.م 24/01/2011 9149 

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 12/05/2011 9160 170. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9161 171. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9162 172. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9163 173. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9164 174. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9165 175. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9166 176. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9168 177. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9171 178. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9172 179. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9173 180. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9177 181. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9179 182. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9180 183. 

يلديز هولدينج انونيم شيركيتي اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سيركتي. 07/09/2011 9182 184. 
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أرامكس إنترناشيونال ش.ذ.م.م شركة ارامكس انترناشيونال ليمتد 24/11/2011 9187 185. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 9254 186. 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م شركة االغذية املتميزة ذ.م.م 11/08/2011 9257 187. 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م شركة االغذية املتميزة ذ.م.م 11/08/2011 9258 188. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 9384 189. 

أرامكس إنترناشيونال ش.ذ.م.م شركة ارامكس انترناشيونال ليمتد 24/11/2011 9395 190. 

ثورن(اي بي) مليتد ثورن اليتنج جروب 06/02/2011 9615 191. 

 .192
شركة اإلتصاالت الفلسطينية م.ع.م 24/01/2011 9637 

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

كلوز تراستيز(كاميان) ليمتد داالس بروجيكت هولدنغز ليمتد 17/07/2011 9672 193. 

كلوز تراستيز(كاميان) ليمتد داالس بروجيكت هولدنغز ليمتد 17/07/2011 9673 194. 

كلوز تراستيز(كاميان) ليمتد داالس بروجيكت هولدنغز ليمتد 17/07/2011 9674 195. 

كلوز تراستيز(كاميان) ليمتد داالس بروجيكت هولدنغز ليمتد 17/07/2011 9675 196. 

كلوز تراستيز(كاميان) ليمتد داالس بروجيكت هولدنغز ليمتد 17/07/2011 9676 197. 

كلوز تراستيز(كاميان) ليمتد داالس بروجيكت هولدنغز ليمتد 17/07/2011 9677 198. 

كلوز تراستيز(كاميان) ليمتد داالس بروجيكت هولدنغز ليمتد 17/07/2011 9678 199. 

 .200
شركة االتصاالت الفلسطينية م.ع.م 24/01/2011 9723 

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

موتوروال تريدمارك هولدينغز، ال ال سي موتوروال, انك., ديالوير كوربوريشن 28/04/2011 9751 201. 

موتوروال تريدمارك هولدينغز، ال ال سي موتوروال, انك., ديالوير كوربوريشن 28/04/2011 9754 202. 

موتوروال تريدمارك هولدينغز، ال ال سي موتوروال, انك., ديالوير كوربوريشن 28/04/2011 9756 203. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 9828 204. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 9829 205. 
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كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 9830 206. 

 .207
شركة االتصاالت الفلسطينية م.ع.م 24/01/2011 9924 

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

ليتلوودس ليمتد دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد 10/02/2011 10176 208. 

ليتلوودس ليمتد دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد 10/02/2011 10177 209. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 10184 210. 

جي تي انترناشونال اس ايه غالهير ليمتيد 03/07/2011 10256 211. 

 .212
فيات اس.بي.ايه. 07/02/2011 10383 

كوربوريت  اند  ماركتنينغ  غروب  فيات 
كوميونيكيشن اس.بي.ايه. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 10388 213. 

 .214
سانايي 17/03/2011 10450  غيدا  هايفانسيليك  كونسيرفي  سالكا  سيكو 

في تيكاريت ليميتيد 
اكت ديس تيكاريت ايه.اس. 

 .215
سانايي 17/03/2011 10451  غيدا  هايفانسيليك  كونسيرفي  سالكا  سيكو 

في تيكاريت ليميتيد 
اكت ديس تيكاريت ايه.اس. 

 .216
سانايي 17/03/2011 10452  غيدا  هايفانسيليك  كونسيرفي  سالكا  سيكو 

في تيكاريت ليميتيد 
اكت ديس تيكاريت ايه.اس. 

 .217
سانايي 17/03/2011 10453  غيدا  هايفانسيليك  كونسيرفي  سالكا  سيكو 

في تيكاريت ليميتيد 
اكت ديس تيكاريت ايه.اس. 

 .218
سانايي 17/03/2011 10454  غيدا  هايفانسيليك  كونسيرفي  سالكا  سيكو 

في تيكاريت ليميتيد 
اكت ديس تيكاريت ايه.اس. 

 .219
سانايي 17/03/2011 10455  غيدا  هايفانسيليك  كونسيرفي  سالكا  سيكو 

في تيكاريت ليميتيد 
اكت ديس تيكاريت ايه.اس. 

جي تي انترناشونال اس ايه غالهير ليمتيد 03/07/2011 10468 220. 

بفزر اي جي دمييناكو اي جي 10/03/2011 10549 221. 

 .222
سيتزن سي بي ام كابوشيكي كايشا (جابان سي بي أم 06/06/2011 10617 

كوربوريشن) 
(سيتزن  كايشا  كابوشيكي  توكي  سيتيزن 

واتش كو. ليمتد) 

رايسجروورز ليمتد سيتايد بتي ليمتد 09/02/2011 10629 223. 
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 .224
سيتزن سي بي ام كابوشيكي كايشا (جابان سي بي أم 17/05/2011 10738 

كوربوريشن) 
سيتزن توكي كابوشيكي كايشا(سيتزن واتش 

كو. ليمتد). 

 .225
سيتزن سي بي ام كابوشيكي كايشا (جابان سي بي أم 17/05/2011 10739 

كوربوريشن) 
سيتزن توكي كابوشيكي كايشا(سيتزن واتش 

كو. ليمتد). 

رايسجروورز ليمتد سيتايد بتي ليمتد 09/02/2011 10837 226. 

ماتيرنا البوراتوريز مليتد. مآباروت برودكتس ملتد 26/10/2011 11049 227. 

سوسيته دي برودوي نستله، اس.اي. ماتيرنا البوراتوريز مليتد. 26/10/2011 11049 228. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 11317 229. 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي جنرال بسكيتس بيلجيه 29/03/2011 11370 230. 

ليمتد ستورز، ال ال سي ليمكو, انك .، ادلوار كوربوريشن. 07/02/2011 11679 231. 

ليمتد ستورز، ال ال سي ليمكو, انك .، ادلوار كوربوريشن. 07/02/2011 11680 232. 

انبيف بيلجام اس ايه انبيف اس.ايه 07/02/2011 11745 233. 

انبيف بيلجام اس ايه انبيف اس.ايه 07/02/2011 11746 234. 

سولفيه فارما اكتيبوالج نيوفارما أي.بي.، 06/03/2011 12431 235. 

سولفيه فارما اكتيبوالج نيوفارما أي.بي.، 06/03/2011 12432 236. 

موتوروال تريدمارك هولدينغز، ال ال سي موتوروال, انك., ديالوير كوربوريشن 28/04/2011 12745 237. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 12785 238. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 12785 239. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 12786 240. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 12786 241. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 12787 242. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 12787 243. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 12788 244. 
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كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 12788 245. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 12789 246. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 12789 247. 

ليتلوودس ليمتد دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد 10/02/2011 13033 248. 

ليتلوودس ليمتد دبليو دبليو رياليزيشن ١ ليمتد 10/02/2011 13035 249. 

رايسجروورز ليمتد (سيتايد بتي ليمتد ) 09/02/2011 13363 250. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 14128 251. 

سوسيته دي برودوي نستله، اس.اي. ماتيرنا البوراتوريز مليتد. 26/10/2011 14224 252. 

أمليرال، أس إي ميدا فارما جي أم بي أتش آند كومباني كاي جي 17/10/2011 14519 253. 

أمليرال، أس إي ميدا فارما جي أم بي أتش آند كومباني كاي جي 17/10/2011 14522 254. 

رايسجروورز ليمتد سيتايد بتي ليمتد 09/02/2011 15032 255. 

رايسجروورز ليمتد سيتايد بتي ليمتد 09/02/2011 15033 256. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 15147 257. 

 .258
محمد زياد مصطفى سمارة 04/09/2011 15556 

فايز  وعدنان  سماره  مصطفى  زياد  مصطفى 
ديب كوامله 

افيريدي باتري كومباني، انك. أمريكان سيفتي ريزر كومباني إل إل سي. 27/12/2011 15689 259. 

افيريدي باتري كومباني، انك. أمريكان سيفتي ريزر كومباني إل إل سي. 27/12/2011 15690 260. 

ديرماسول، ايه.اس. الفاداكت, ايه.اس. 01/08/2011 15857 261. 

جي تي انترناشونال اس ايه غاالهر ليمد 03/07/2011 15900 262. 

ويليام ريدل اند صنز ليمتد فاسكو انترناشيونال اس ايه ار ال 06/02/2011 16216 263. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 17000 264. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 17124 265. 
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شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 17246 266. 

مصنع النزهة للمنظفات شركة البريق للمنظفات والتسويق 15/03/2011 17349 267. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17389 268. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17389 269. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17390 270. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17390 271. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17698 272. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17698 273. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17699 274. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17699 275. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 17899 276. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 17900 277. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 17901 278. 

دابور انديا ليمتد دابور انترناشونال ملتد 01/11/2011 17909 279. 

دابور انديا ليمتد دابور انترناشونال ملتد 01/11/2011 17911 280. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17915 281. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17915 282. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 17924 283. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 17925 284. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 17926 285. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 17927 286. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17971 287. 
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كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17971 288. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17972 289. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17972 290. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17973 291. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17973 292. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17984 293. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17984 294. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17985 295. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17985 296. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17986 297. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17986 298. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17987 299. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17987 300. 

كرافت فوودز غلوبال،إينك. كادبوري آدامز يو اس اي ال ال سي.، 03/08/2011 17988 301. 

كلرافت فودز غلوبال براندز، ال ال سي كرافت فوودز غلوبال،إينك. 04/08/2011 17988 302. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 18073 303. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 18074 304. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس برودكتس اس .اي.، 08/01/2012 18275 305. 

شركة فيليب موريس براندز سارل فيليب موريس بروداكتس س.أ. 08/01/2012 18737 306. 



2012/4/1463مجلة امللكية الصناعية

اعالن رقم (1    (لسنة 2012
قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم ( 22 ) لسنة 1953

وفقاً ألحكام قانون إمتيازات اإلختراع والرسوم رقم ( 22 ) لسنة 1953، فقد قدمت طلبات 
لتسجيل إمتياز إختراع املنشورة في اإلعالن 

ويحق اإلعتراض على تسجيل أي إختراع في أي طلب من هذه 
الطلبات خالل املدة القانونية البالغة شهرين من تاريخ هذا النشر ،

 
على أن يقدم اإلعتراض خطياً حسب األصول املقررة إلى املسجل ،

 وأن يبني فيه أسباب اإلعتراض التي يستند إليها في إعتراضه .

صدرت في رام اهللا بتاريخ : 1/4/2012

علي ذوقان         

مسجل إمتيازات اإلختراع والرسوم
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Patent No. : 154رقم االمتياز: ١٥٤

اسم وعنوان اخملترع:
حياة إبراهيم خالد النتشة

مؤسسة النتشة للشنط – اخلليل – شارع السالم

هاتف: ٠٢-٢٢٢٩٦٦٥ جوال: ٠٥٩٩٧١٩١٠٠

 hayat-alnatsheh@hotmail.com بريد الكتروني

Name & Address of Inventor:     
 Hayat Ibrahim Khaled Al-Natsheh
Natsheh Foundation for  Bags - Hebron - Al 
Salam Street
Tel: 02-2229665 Mobile: 0599719100
E-mail: hayat-alnatsheh@hotmail.com

اسم وعنوان صاحب االمتياز:

حياة إبراهيم خالد النتشة

مؤسسة النتشة للشنط – اخلليل – شارع السالم

هاتف: ٠٢-٢٢٢٩٦٦٥ جوال: ٠٥٩٩٧١٩١٠٠

hayat-alnatsheh@hotmail.com بريد الكتروني       

Name and address of the Applicant: 
Hayat Ibrahim Khaled Al-Natsheh
Natsheh Foundation for  Bags - Hebron - Al 
Salam Street
Tel: 02-2229665 Mobile: 0599719100
E-mail: hayat-alnatsheh@hotmail.com

تاريخ تقدمي الطلب:
٢٠٠٩/١١/١٢

Date of Application :

12/11/2009

موضوع االختراع : 
 لعبة تعليمية على شكل شدة

Title of Invention:

Education Game (Card Game)

عنوان التبليغ: مؤسسة النتشة للشنط – اخلليل 
– شارع السالم

هاتف: ٠٢-٢٢٢٩٦٦٥ جوال: ٠٥٩٩٧١٩١٠٠
hayat-alnatsheh@hotmail.com بريد الكتروني  

Address for Services:

Natsheh Foundation for  Bags - 
Hebron - Al Salam Street
Tel: 02-2229665 Mobile: 0599719100

E-mail: hayat-alnatsheh@hotmail.com 

Patent No. : 179رقم االمتياز: ١٧٩

اسم وعنوان اخملترع:
دجيراسيم لي بيمادجيل

بي بي ٥٤١٣ ندجامينا، تشاد
بريد الكتروني :

Name & Address of Inventor:           
DJERASSEM Le Bemadjiel

BP 5413 NDJAMENA, CHAD
E-mail: 
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اسم وعنوان صاحب االمتياز:

دجيراسيم لي بيمادجيل

بي بي ٥٤١٣ ندجامينا، تشاد

بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 
DJERASSEM Le Bemadjiel
BP 5413 NDJAMENA, CHAD
E-mail: 

Date of Application : 03/01/2011تاريخ تقدمي الطلب: ٢٠١١/٠١/٠٣

موضوع االختراع : 
جهاز ضخ

Title of Invention:

PUMPING DEVICE

عنوان التبليغ:
سماس للملكية الفكرية 

رام اهللا – ص.ب.: ٨٥٨

    Palestine@smas-ip.com

Address for Services:

SMAS Intellectual Property

Ramallah – P.O.Box. 858
E-mail: Palestine@smas-ip.com

Patent No. : 181رقم االمتياز: ١٨١

اسم وعنوان اخملترع:

إبراهيم محمد سليمان دعابس

العقر بانية – نابلس

هاتف: ٠٥٩٨٥١١٧١٧-٠٥٦٨٥١١٧١٧

ibrahemdaabes@hotmail.com

Name & Address of Inventor:          
Ibrahim Mohamed Sulayman Abu-Daabes
Alaqrabaneyeh-Nablus
Tel: 0598511717-0568511717
E-mail: ibrahemdaabes@hotmail.com

اسم وعنوان صاحب االمتياز:

إبراهيم محمد سليمان دعابس

العقربانية – نابلس

هاتف: ٠٥٩٨٥١١٧١٧-٠٥٦٨٥١١٧١٧

 ibrahemdaabes@hotmail.com

Name and address of the Applicant: 

Ibrahim Mohamed Sulayman Abu-Daabes

Alaqrabaneyeh-Nablus

Tel: 0598511717-0568511717
E-mail: ibrahemdaabes@hotmail.com

Date of Application : 20/04/2011تاريخ تقدمي الطلب: ٢٠١١/٠٤/٢٠

موضوع االختراع : 

ماكينة زراعة البطاطا

Title of Invention:

Planting Machine for Potatoes
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عنوان التبليغ: العقر بانية – نابلس

هاتف: ٠٥٩٨٥١١٧١٧-٠٥٦٨٥١١٧١٧

ibrahemdaabes@hotmail.com ب

Address for Services: Alaqrabaneyeh-Nablus

Tel: 0598511717-0568511717
E-mail: ibrahemdaabes@hotmail.com

Patent No. : 185رقم االمتياز: ١٨٥

اسم وعنوان اخملترع:
ميسون محمد محمود اجلابري

و/ إميان محمود طه قراقع
بيت جاال – بيت حلم
هاتف: ٠٥٩٩٢٤٤٨٥٥

بريد الكتروني :

Name & Address of Inventor:          
Maysoon Mohamed Mahmud Al-Jabri
And / Iman Mahmud Taha Qaraqea
Betjala – Bethlehem       
Tel: 0599244855
E-mail:        

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
ميسون محمد محمود اجلابري

و إميان محمود طه قراقع
بيت جاال – بيت حلم    
هاتف: ٠٥٩٩٢٤٤٨٥٥

بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 

Maysoon Mohamed Mahmud Al-Jabri

And / Iman Mahmud Taha Qaraqea

Betjala – Bethlehem

Tel: 0599244855
E-mail

Date of Application : 24/04/2011تاريخ تقدمي الطلب: ٢٠١١/٠٤/٢٤

موضوع االختراع : 
جهاز إنذار وحتكم للغازات السامة

Title of Invention:
Control & Alarm system for poisonous gases

عنوان التبليغ: بيت جاال – بيت حلم

هاتف: ٠٥٩٩٢٤٤٨٥٥
بريد الكتروني :

Address for Services:

Betjala - Bethlehem

Tel: 0599244855
E-mail

Patent No. : 186رقم االمتياز: ١٨٦

اسم وعنوان اخملترع: وسيم حسني عبد الكرمي موسى
اخلضر – بيت حلم

بريد الكتروني :

Name & Address of Inventor: Waseem Husain 
Abed-Alkarim Musa

Alkhader - Bethlehem
 :E-mail
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اسم وعنوان صاحب االمتياز:
وسيم حسني عبد الكرمي موسى

اخلضر – بيت حلم
بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 

Waseem Husain Abed-Alkarim Musa

Alkhader - Bethlehem
E-mail:

Date of Application : 27/04/2011تاريخ تقدمي الطلب: ٢٠١١/٠٤/٢٧

موضوع االختراع : 
مضاف متعدد االستخدام حملركات السيارات

Title of Invention:

Multi Purpose Additive for car engine

عنوان التبليغ: اخلضر – بيت حلم
بريد الكتروني :

Address for Services: Alkhader Bethlehem
E-mail:

Patent No. : 187رقم االمتياز: ١٨٧

:اسم وعنوان اخملترع
هاري، شانكير سني

سي-٩٦، سيكتور ٣٣، نويدا-٢٠١٣٠١، يو بي (الهند)
بريد الكتروني :

Name & Address of Inventor:          
HARI, Shanker Singh
C-96, Sector 33, Noida-201301, UP (India)
E-mail: 

اسم وعنوان صاحب االمتياز: هاري، شانكير سني
سي-٩٦، سيكتور ٣٣، نويدا-٢٠١٣٠١، يو بي (الهند)

بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 
HARI, Shanker Singh
C-96, Sector 33, Noida-201301, UP (India)
E-mail:

:تاريخ تقدمي الطلب
٢٠١١/٠٥/٣١

Date of Application :

31/05/2011

 : موضوع االختراع
إدارة  خدمات  من  مجموعة  لدمج  ونظام  طريقة 
املباني وخدمات أمتتة املنازل مع مجموعة من اخلدمات 
متعددة التشغيل على أساس عمليات شبكة الوصول 

الطبيعي

Title of Invention:
Integrating Plurality of Building Management 
Services and Home Automation Services with 
Plurality of Multi-Play Services on Neutral 
Access Network Operation Basi

عنوان التبليغ: شركة أبو غزالة للملكية الفكرية
ص.ب.: ٣٨٠٠ البيرة – رام اهللا

بريد الكتروني :

Address for Services: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property P.O.Box 3800 Al-Bireh
E-mail:
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Patent No. : 188رقم االمتياز: ١٨٨

:اسم وعنوان اخملترع
 إخالص محمد سعيد صواحلة

عصيرة الشمالية – نابلس
هاتف : ٠٥٩٩٣٠٧٨١٤ 

بريد الكتروني :

Name & Address of Inventor:          
Ikhlas Mohamed Saeed Sawalhah 
Asirah Alshamaliyah – Nablus 
Tel:0599307814

E-mail: 

:اسم وعنوان صاحب االمتياز
 إخالص محمد سعيد صواحلة

عصيرة الشمالية – نابلس
هاتف : ٠٥٩٩٣٠٧٨١٤

بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 
Ikhlas Mohamed Saeed Sawalhah 
Asirah Alshamaliyah – Nablus
Tel:0599307814
E-mail:

Date of Application : 01/06/2011تاريخ تقدمي الطلب: ٢٠١١/٠٦/٠١

 : موضوع االختراع
صابون حليب النوق الطبيعي

Title of Invention:

Natural Soap from Camel Milk

عنوان التبليغ: عصيرة الشمالية – نابلس

هاتف : ٠٥٩٩٣٠٧٨١٤
بريد الكتروني :

Address for Services: Asirah Alshamaliyah 
– Nablus

Tel:0599307814
E-mail:

Patent No. : 189رقم االمتياز: ١٨٩

اسم وعنوان اخملترع:
د. مجدي كمال محمد سماحة 

رام اهللا - البالوع
هاتف : ٠٥٩٨٥٦٤٧٦٨

drsamaha@hotmail.com: بريد الكتروني

Name & Address of Inventor:          
Dr. Majdy Kamal Mohamed Samaha
Ramallah-Albaloa
Tel:0598564768
E-mail: drsamaha@hotmail.com

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
د. مجدي كمال محمد سماحة 

رام اهللا - البالوع
هاتف : ٠٥٩٨٥٦٤٧٦٨

drsamaha@hotmail.com: بريد الكتروني

Name and address of the Applicant: 
Dr. Majdy Kamal Mohamed Samaha
Ramallah-Albaloa
Tel:0598564768
E-mail: drsamaha@hotmail.com
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Date of Application : 08/07/2011تاريخ تقدمي الطلب:٢٠١١/٠٧/٠٨

موضوع االختراع : 
طريقة استخراج واستبدال العدسة من العني

Title of Invention:
Innovated Technique to exchange implanted 
foldable IOL by reloading back to the 
cartridge without harming Cornea

عنوان التبليغ: رام اهللا - البالوع
هاتف : ٠٥٩٨٥٦٤٧٦٨

drsamaha@hotmail.com: بريد الكتروني

Address for Services: Ramallah-Albaloa
Tel:0598564768
E-mail: drsamaha@hotmail.com

Patent No. : 190رقم االمتياز: ١٩٠

اسم وعنوان اخملترع:
عبد اهللا فهمي منر ناصر- نابلس

هاتف : ٠٥٩٨٨٦٧٠٦٨
بريد الكتروني :

Name & Address of Inventor:          
Abduallah Fehmy Nemer Naser -Nablus
Tel:0598867068
E-mail: 

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
عبد اهللا فهمي منر ناصر- نابلس

هاتف : ٠٥٩٨٨٦٧٠٦٨
بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 
Abduallah Fehmy Nemer Naser- Nablus
Tel:0598867068
E-mail:

Date of Application : 07/08/2011تاريخ تقدمي الطلب: ٢٠١١/٠٨/٠٧

موضوع االختراع : 
طريقة حماية مستخدمي احلسابات عبر الشبكة 

العنكبوتية في املواقع االلكترونية

Title of Invention:
Way to protect users of the accounts via the 
Web in Web sites 

عنوان التبليغ: نابلس
هاتف : ٠٥٩٨٨٦٧٠٦٨

بريد الكتروني :

Patent No. : 183رقم االمتياز: ١٨٣

اسم وعنوان اخملترع:
إبراهيم محمد سليمان دعابس

العقر بانية – نابلس
هاتف: ٠٥٩٨٥١١٧١٧-٠٥٦٨٥١١٧١٧

 ibrahemdaabes@hotmail.com: بريد الكتروني

Name & Address of Inventor:          
Ibrahim Mohamed Sulayman Abu-
Daabes
Alaqrabaneyeh-Nablus
Tel: 0598511717-0568511717
E-mail: ibrahemdaabes@hotmail.com

٢٠١١/٤/٢٠: Date of Applicationتاريخ تقدمي الطلب: ٢٠١١/٤/٢٠

موضوع االختراع : 
احلمام اآللي

Title of Invention:
Automatic Shower
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عنوان التبليغ:
العقر بانية – نابلس

هاتف: ٠٥٩٨٥١١٧١٧-٠٥٦٨٥١١٧١٧

ibrahemdaabes@hotmail.com: بريد الكتروني

Address for Services:
Alaqrabaneyeh-Nablus
Tel: 0598511717-0568511717
E-mail: ibrahemdaabes@hotmail.com

Patent No. : 184رقم االمتياز: ١٨٤

اسم وعنوان اخملترع:
إبراهيم محمد سليمان دعابس

العقر بانية – نابلس
هاتف: ٠٥٩٨٥١١٧١٧-٠٥٦٨٥١١٧١٧

 ibrahemdaabes@hotmail.com: بريد الكتروني

Name & Address of Inventor:          
Ibrahim Mohamed Sulayman Abu-Daabes
Alaqrabaneyeh-Nablus
Tel: 0598511717-0568511717
E-mail: ibrahemdaabes@hotmail.com

Date of Application : 20\4\2011تاريخ تقدمي الطلب: ٢٠\٤\٢٠١١

موضوع االختراع : 
ماكينة توزيع السماد العضوي

Title of Invention:
Machine for spreading manure

عنوان التبليغ:
العقر بانية – نابلس

هاتف: ٠٥٩٨٥١١٧١٧-٠٥٦٨٥١١٧١٧

ibrahemdaabes@hotmail.com: بريد الكتروني

Address for Services:
Alaqrabaneyeh-Nablus
Tel: 0598511717-0568511717
E-mail: ibrahemdaabes@hotmail.com

Patent No. : 191رقم االمتياز: ١٩١

اسم وعنوان اخملترع:
إسالم عماد محمد زيتاوي

عالء زاهي عبد الرحمن عالن
انس برهان إبراهيم مخلوف
محمد خالد حسني قشوع

علي جمال علي ذياب
مدرسة نابلس الثانوية الصناعية 

هاتف: ٠٥٩٧١٦٨٧٨٩-٠٥٩٩٧٠١٧٢٠
بريد الكتروني : 

Name & Address of Inventor:          
Islam Emad Mohammed  Zitawi  
Alaa Zahi Abdul-Rahman  Allan
Anas Burhan Ibrahim Makhlouf
Mohamed Khaled Hussein Qashu
Ali Jamal Ali Diab
Nablus Industrial Secondary
 Tel: 0599701720-0597168789
 School       
E-mail: 
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اسم وعنوان صاحب االمتياز:
إسالم عماد محمد زيتاوي

عالء زاهي عبد الرحمن عالن
انس برهان إبراهيم مخلوف
محمد خالد حسني قشوع

علي جمال علي ذياب
مدرسة نابلس الثانوية الصناعية 

هاتف: ٠٥٩٧١٦٨٧٨٩-٠٥٩٩٧٠١٧٢٠

Name and address of the Applicant: 
Islam Emad Mohammed  Zitawi  
Alaa Zahi Abdul-Rahman  Allan
Anas Burhan Ibrahim Makhlouf
Mohamed Khaled Hussein Qashu
Ali Jamal Ali Diab
Nablus Industrial Secondary School  
  Tel: 0599701720-0597168789    

Date of Application : 08/08/2011تاريخ تقدمي الطلب: ٢٠١١/٠٨/٠٨ 

موضوع االختراع : 
استغالل الطاقة الضائعة في املركبة

Title of Invention
Exploitation energy lost in the vehicle 

عنوان التبليغ:
مدرسة نابلس الثانوية الصناعية 

هاتف: ٠٥٩٧١٦٨٧٨٩-٠٥٩٩٧٠١٧٢٠
بريد الكتروني : 

Address for Services:
Nablus Industrial Secondary School     
 Tel: 0599701720-0597168789
  E-mail:

Patent No. : 193رقم االمتياز: ١٩٣

اسم وعنوان اخملترع:
هديل خالد محمد نصر

رفح – تل السلطان
بريد الكتروني : 

Name & Address of Inventor:        
Hadeel Khaled Mohammed  Nasr
Rafah - Tel Sultan
E-mail: 

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
هديل خالد محمد نصر

رفح – تل السلطان
بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 
Hadeel Khaled Mohammed  Nasr
Rafah - Tel Sultan
E-mail:

تاريخ تقدمي الطلب:
٢٠١١/٠٧/١٤

Date of Application :
14/07/2011

موضوع االختراع : 
جهاز يكتب ما يقال

Title of Invention:
Sound Writer

عنوان التبليغ:
رفح – تل السلطان

بريد الكتروني :

Address for Services:
Rafah - Tel Sultan
E-mail:



2012/4/1472العـــدد الرابع 

Patent No. : 194رقم االمتياز: ١٩٤

اسم وعنوان اخملترع:
احمد عبد الفتاح محمد عبد اهللا

نابلس – شارع عمان
تلفون : ٠٩-٢٣٢٥١٠٦

بريد الكتروني : 

Name & Address of Inventor:          
Ahmed Abdel Fattah Mohammad Abdullah 
Nablus - Amman Street
Tel. 09-2325106        
E-mail: 

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
احمد عبد الفتاح محمد عبد اهللا

نابلس – شارع عمان
تلفون : ٠٩-٢٣٢٥١٠٦

بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 
Ahmed Abdel Fattah Mohammad Abdullah
Nablus - Amman Street            
 Tel. 09-2325106        
E-mail:

تاريخ تقدمي الطلب:
٢٠١١/٠٨/٢٤

Date of Application :
24/08/2011

موضوع االختراع : 
جهاز تقليل هدر املاء

Title of Invention:
Device reduce water waste

عنوان التبليغ:
نابلس – شارع عمان
تلفون : ٠٩-٢٣٢٥١٠٦

بريد الكتروني :

Address for Services:
Nablus - Amman Street       
Tel. 09-2325106        
E-mail:

Patent No. : 195رقم االمتياز: ١٩٥

اسم وعنوان اخملترع:
احمد عبد الفتاح محمد عبد اهللا

نابلس – شارع عمان
تلفون : ٠٩-٢٣٢٥١٠٦

بريد الكتروني : 

Name & Address of Inventor:          
Ahmed Abdel Fattah Mohammad Abdullah 
Nablus - Amman Street                
Tel.09-2325106        
E-mail: 

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
احمد عبد الفتاح محمد عبد اهللا

نابلس – شارع عمان
تلفون : ٠٩-٢٣٢٥١٠٦

بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 
Ahmed Abdel Fattah Mohammad Abdullah 
Nablus - Amman Street                 
Tel.09-2325106        

E-mail:

تاريخ تقدمي الطلب:
٢٠١١/٠٨/٢٤

Date of Application :
24/08/2011
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موضوع االختراع : 
جهاز قضاء احلاجة لذوي االحتياجات اخلاصة

Title of Invention:
Device (Toilet) for people with special needs

عنوان التبليغ:
نابلس – شارع عمان
تلفون : ٠٩-٢٣٢٥١٠٦

بريد الكتروني :

Address for Services:
Nablus - Amman Street        
Tel.09-2325106        
E-mail:

Patent No. : 196رقم االمتياز: ١٩٦

اسم وعنوان اخملترع:
هديل خالد محمد نصر

رفح – تل السلطان
بريد الكتروني : 

Name & Address of Inventor:          
Hadeel Khaled Mohammed  Nasr
Rafah - Tel Sultan                                
E-mail: 

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
هديل خالد محمد نصر

رفح – تل السلطان
بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 
Hadeel Khaled Mohammed  Nasr
Rafah - Tel Sultan                                
E-mail:

تاريخ تقدمي الطلب:
٢٠١١/٠٧/١٤

Date of Application :
14/07/2011

موضوع االختراع : 
جهاز يرسم خط مستقيم

Title of Invention:
Device draw straight line

عنوان التبليغ:
رفح – تل السلطان

بريد الكتروني :

Address for Services:
Rafah - Tel Sultan                                
E-mail:

Patent No. : 197رقم االمتياز: ١٩٧

اسم وعنوان اخملترع:
هديل خالد محمد نصر

رفح – تل السلطان
بريد الكتروني : 

Name & Address of Inventor:          
Hadeel Khaled Mohammed  Nasr
Rafah - Tel Sultan                                
E-mail: 
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اسم وعنوان صاحب االمتياز:
هديل خالد محمد نصر

رفح – تل السلطان
بريد الكتروني :

Name and address of the Applicant: 
Hadeel Khaled Mohammed  Nasr
Rafah - Tel Sultan                                
E-mail:

Date of Application : 14/07/2011تاريخ تقدمي الطلب: ٢٠١١/٠٧/١٤

موضوع االختراع : 
جهاز يقيس القدم

Title of Invention:
Device measures foot

عنوان التبليغ:
رفح – تل السلطان

Address for Services:
Rafah - Tel Sultan                               

Patent No. : 198رقم االمتياز: ١٩٨

اسم وعنوان اخملترع:
ضياء الدين عصام راضي عرفات 

نابلس – اجلبل الشمالي – بليبوس – شارع االحتاد النسائي
هاتف : ٠٥٩٧٥٧٣٤٥٤- ٠٩٢٣٢٥٨٨١

  diaeddinarafat@yahoo.com

Name & Address of Inventor:          
Ziauddin Isam Radi Arafat 
Nablus - North Mountain - Blibus - Women’s 
Union Street
Tel.092325881-0597573454
E-mail: diaeddinarafat@yahoo.com

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
ضياء الدين عصام راضي عرفات 

نابلس – اجلبل الشمالي – بليبوس – شارع االحتاد النسائي
هاتف : ٠٥٩٧٥٧٣٤٥٤- ٠٩٢٣٢٥٨٨١

 diaeddinarafat@yahoo.com

Name and address of the Applicant: 
Ziauddin Isam Radi Arafat 
Nablus - North Mountain - Blibus - Women’s 
Union Street
Tel.092325881-0597573454
E-mail: diaeddinarafat@yahoo.com

/Date of Application :92011/10تاريخ تقدمي الطلب: ٢٠١١/١٠/٩

موضوع االختراع : 
نظام السرعة اآلمنة

Title of Invention:
Safe speed system

عنوان التبليغ:
نابلس – اجلبل الشمالي – بليبوس – شارع االحتاد النسائي

هاتف : ٠٥٩٧٥٧٣٤٥٤- ٠٩٢٣٢٥٨٨١
 diaeddinarafat@yahoo.com: بريد الكتروني

Address for Services:
Nablus - North Mountain - Blibus - Women’s 
Union Street
Tel.092325881-0597573454
E-mail: diaeddinarafat@yahoo.com


