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لسنة 2010  ( ) إعالن رقم

33 لسنة 1952  التجارية رقم العالمات قانون أحكام مبوجب

محافظات الضفة الساري في

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

القانوني. إجراء املقتضى لنا ليتسنى أسباب إعتراضه  فيه

التجارية العالمات مسجل
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 (1)

Trade Mark No.: 14595  ١٤٥٩٥ : رقم التجارية العالمة

In Class: 9  ٩ : الصنف في

Date: 12/02/2008  ٢٠٠٨/٠٢/١٢ : التاريخ

In Respect of: battery  جافة : بطاريات اجل من

In the name of: ALASALY CO. FOR GENERAL 
TRADE  التجارية العسلي : شركة بأسم

Address: HEBRON - ALHAWOUZ - NEXT TO 
ALSHFAI MOSQUE 

قرب املسجد - - -احلاووز االول اخلليل : العنوان
الشافعي

Address for Services: HEBRON - ALHAWOUZ 
- NEXT TO ALSHFAI MOSQUE 

قرب االول - -احلاووز - اخلليل : التبليغ عنوان
الشافعي املسجد

 ( 2 ) 

Trade Mark No.: 17294  ١٧٢٩٤ : رقم التجارية العالمة

In Class: 3  ٣ في الصنف :

Date: 09/03/2010  ٢٠١٠/٠٣/٠٩ : التاريخ

In Respect of: COSMETICS جتميل مستحضرات : اجل من

In the name of: mohammad saed basher husen 
jabi 

جابي حسني بشير ( سعيد (محمد بأسم :

Address: nablus _share alanbyaa االنبياء شارع نابلس_ : العنوان

Address for Services: nablus _share alanbyaa االنبياء نابلس_ شارع التبليغ : عنوان
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( 3 )

Trade Mark No.: 17466   ١٧٤٦٦ : رقم التجارية العالمة

In Class: 3  ٣ في الصنف :

Date: 152010/04/  ٢٠١٠/٠٤/١٥ : التاريخ

In Respect of: COSMETICS مستحضرات التجميل : اجل من

In the name of: ahmad omar mohammad abu raed ابو رعد محمد عمر احمد بأسم :

Address: nablus mojama abu raed al tijari nablus 
tel 092377065 

نابلس التجاري _مجمع ابورعد نابلس : العنوان
 ٢٣٧٧٠٦٥_٠٩ ت

Address for Services: nablus mojama abu raed al 
tijari nablus tel 

التجاري : نابلس _مجمع ابورعد التبليغ عنوان
 ٢٣٧٧٠٦٥_٠٩ ت نابلس

(4)

Trade Mark No.: 17467 ٧٦٤٧١ : رقم التجارية العالمة

In Class: 3 ٣ : في الصنف

Date: 15/04/2010 ٠١٠٢/٤٠/٥١ : التاريخ

In Respect of: COSMETICS مستحضرات التجميل : اجل من

In the name of: ahmad omar mohammad abu raed ابو رعد محمد عمر احمد بأسم :

Address: nablus mojama abu raed al tijari nablus 
tel 092377065 

التجاري نابلس _مجمع ابورعد : العنوان
 ٢٣٧٧٠٦٥_٠٩ ت نابلس

Address for Services: nablus mojama abu raed al 
tijari nablus tel 092377065 

التجاري : نابلس _مجمع ابورعد التبليغ عنوان
 ٢٣٧٧٠٦٥_٠٩ ت نابلس
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(5)

Trade Mark No.: 17537  ١٧٥٣٧ : رقم التجارية العالمة

In Class: 30  ٣٠ في الصنف :

Date: 28/04/2010  ٢٠١٠/٠٤/٢٨ : التاريخ

In Respect of: Rice األرز : اجل من

In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adna Lilsina’a wa 
Al Tijara Mosahima Khososiya Mahdoda 

والتجارة االدنى للصناعة الشرق شركة : بأسم
محدودة خصوصية مساهمة

Address: Bait Eba, Nablus, the West Bank الغربية الضفة نابلس- ايبا- بيت : العنوان

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

التبليغ: عنوان

( 6 )

Trade Mark No.: 17543  ١٧٥٤٣ : رقم التجارية العالمة

In Class: 29  ٢٩ في الصنف :

Date: 292010/04/  ٢٠١٠/٠٤/٢٩ : التاريخ

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 

الداجنة وطيور والطيور واألسماك اللحوم : اجل من
احملفوظة اللحوم اللحوم– مستخرجات الصيد–
واففة احملفوظة واخلضراوات الفواكه واملعلبة-
احملفوظة األغذية واملربيات– اجليالتني واملطهية–
وسمنة (زبدة األلبان منتجات من ويره والالت- اللنب
صاحلة وشحوم مجفف وحليب جبنة حيواني)–
للتغذية– صاحلة مهدرجة زيوت  الزيوت– للتغذية- 

مارغرين. نباتية– زبدة
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In the name of: MAJDI ABDEL HAFEEZ MESHED 
AMOURI 

احلفيظ مرشد عموري عبد مجدي : بأسم

Address: alkhalil ALMANDIKA ALSINAEAH  ٢٢١٣٠٩٣ ت: الصناعية املنطقة اخلليل : العنوان

Address for Services: alkhalil ALMANDIKA 
ALSINAEAH 

ت: الصناعية املنطقة اخلليل : التبليغ عنوان
 ٢٢١٣ ٩٣

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
مجمدات كلمة باستخدام املطلق احلماية اعطاء حق

. العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات

( 7 )

Trade Mark No.: 17592  ١٧٥٩٢ : رقم التجارية العالمة

In Class: 25  ٢٥ في الصنف :

Date: 13/05/2010  ٢٠١٠/٠٥/١٣ : التاريخ

In Respect of: shoes and clothes واملالبس األحذية اجل : من

In the name of: SHARIKAT ABU SHARKH LETEJARET 
WA TASWEEQ LAWAZEM AL AHTHIEH 

وتسويق لوازم لتجارة شرخ لبو : شركة بأسم
االحذية

Address: AL KHALIL - SHARE' AL ADEL - ALKHALEEL 
MOL 

مول اخلليل - - شارع العدل : اخلليل العنوان

Address for Services:  ٢٢١٧٤٣٣ تلفون اجلورة راس : اخلليل التبليغ عنوان
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( 8 )

Trade Mark No.: 17596  ١٧٥٩٦ : رقم التجارية العالمة

In Class: 3  ٣ في الصنف :

Date: 18/05/2010  ٢٠١٠/٠٥/١٨ : التاريخ

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). 

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

للفم. طبي غير أسنان، غسول وبودرة أسنان

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

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

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

Address for Services: رام اللة الفكرية- للملكية سماس : عنوان التبليغ
 ٨٥٨ ب ص االرسال - - شارع

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعــاءات
باستخدام احلماية املطلق حق اعطاء عدم مع
االستخدام ذات والرسومات والعبارات الكلمات

العالمة عن مبعزل العام
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( 9 )

Trade Mark No.: 17598  ١٧٥٩٨ : رقم التجارية العالمة

In Class: 3  ٣ في الصنف :

Date: 18/05/2010  ٢٠١٠/٠٥/١٨ : التاريخ

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). 

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

للفم. طبي غير غسول

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

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

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

Address for Services: رام اللة الفكرية- للملكية سماس : عنوان التبليغ
 ٨٥٨ ب ص االرسال - - شارع

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعــاءات
باستخدام احلماية املطلق حق اعطاء عدم مع
االستخدام ذات والرسومات والعبارات الكلمات

العالمة عن مبعزل العام
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( 10 )

Trade Mark No.: 17619  ١٧٦١٩ : رقم التجارية العالمة

In Class: 30  ٣٠ في الصنف :

Date: 20/05/2010  ٢٠١٠/٠٥/٢٠ : التاريخ

In Respect of: COFFE قهوة : اجل من

In the name of: MUNTASER FATHI AHMAD ZANAH زينة احمد فتحي منتصر : بأسم

Address: JENIN SHAREE NABLUS نابلس شارع جنني : العنوان

Address for Services: JENIN SHAREE NABLUS نابلس شارع جنني- : عنوان التبليغ

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعـــاءات
العام االستخدام ذات والعبارات للكلمات

( 11 )

Trade Mark No.: 17645  ١٧٦٤٥ : رقم التجارية العالمة

In Class: 3  ٣ في الصنف :

Date: 26/05/2010  ٢٠١٠/٠٥/٢٦ : التاريخ

In Respect of: coral color materials ' used in laundry 
and cleaning products ; soap ' aromatic fragrances 
essential oils and cosmetics and body care and hair 
care lotion , shampo colors , moisturizer , conditiner , 
andteeth cleaning materials . 

غير اللون تبيض مستحضرات : اجل من
الغسيل في  املستعملة ــواد امل من  ذالــك
والروائح والصابون  التنظيف ومستحضرات 
التجميل ومواد االساسية  والزيوت العطره

ومحاليل الشعر ومواد تنظيف االسنان

In the name of: sharikat jala care letaswik mawad al 
tantheef wa al tagmeel 

التنظيف مواد كير لتسويق جاال شركة : بأسم
م.خ.م والتجميل
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Address: beit jala al sshel street تلفون السهل شارع - جاال بيت : العنوان
 ٠٢٢٧٤٨٤١٧

Address for Services: beit jala al sshel street تلفون السهل شارع جاال - بيت : عنوان التبليغ
 ٠٢٢٧٤٨٤١٧

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعــاءات
باستخدام احلماية املطلق حق اعطاء عدم مع

الكلماتclean,sanitize.shineذاتاالستخدام 
العالمة عن مبعزل العام

( 12 )

Trade Mark No.: 17888  ١٧٨٨٨ : رقم التجارية العالمة

In Class: 35  ٣٥ في الصنف :

Date: 15/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/١٥ : التاريخ

In Respect of: business administration office
functions 

املكتبي وتفعيل النشاط االعمال ادارة اجل : من

In the name of: al tarefe company for gifts and games وااللعاب للهدايا الطريفي شركة : بأسم

Address: ramallah - al shorta street - al ramoni blding 
- beside waleed al nazer hospital -first floor

عمارة - الشرطة شارع  - اهللا رام : التبليغ  عنوان
- للتوليد الناظر وليد مستشفى بجانب الرموني-

املعراج مقابل

Address for Services: ramallah - al shorta street - al 
ramoni blding - beside waleed al nazer hospital -first
floor

مع التسجيل لطلب  مشروط  قبول   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام ذات مول
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( 13 )

Trade Mark No.: 17940  ١٧٩٤٠ : رقم التجارية العالمة

In Class: 5  ٥ في الصنف :

Date: 26/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٦ : التاريخ

In Respect of: Human pharmaceutical preparations صيدلية بشرية مستحضرات اجل : من

In the name of: Johnson & Johnson, a New Jersey 
Corporation 

من شركة جونسون، اند جونسون : بأسم
نيوجيرسي

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

برانزويك، نيو بالزا، جونسون اند جونسون : ون العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ،٠٨٩٣٣ جيرسي، نيو

Address for Services: ،محامون ورجا شحادة، وفؤاد  : عزيز  التبليغ عنوان
اهللا رام ،٧٤ ص.ب

( 14 )

Trade Mark No.: 17941  ١٧٩٤١ : رقم التجارية العالمة

In Class: 5  ٥ في الصنف :

Date: 26/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٦ : التاريخ

In Respect of: Human pharmaceutical preparations صيدلية بشرية مستحضرات اجل : من

In the name of: Johnson & Johnson, a New Jersey 
Corporation 

من شركة جونسون، اند جونسون : بأسم
نيوجيرسي

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

برانزويك، نيو بالزا، جونسون اند جونسون : ون العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ،٠٨٩٣٣ جيرسي، نيو

Address for Services: ،محامون شحادة، ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ عنوان
اهللا رام ،٧٤ ص.ب
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( 15 )

Trade Mark No.: 17942  ١٧٩٤٢ : رقم التجارية العالمة

In Class: 5  ٥ في الصنف :

Date: 26/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٦ : التاريخ

In Respect of: Human pharmaceutical preparations صيدلية بشرية مستحضرات اجل : من

In the name of: Johnson & Johnson, a New Jersey 
Corporation 

من شركة جونسون، اند جونسون : بأسم
نيوجيرسي

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

برانزويك، نيو بالزا، جونسون اند جونسون : ون العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ،٠٨٩٣٣ جيرسي، نيو

Address for Services: ،محامون شحادة، ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ عنوان
اهللا رام ،٧٤ ص.ب

( 16 )

Trade Mark No.: 17943  ١٧٩٤٣ : رقم التجارية العالمة

In Class: 5  ٥ في الصنف :

Date: 26/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٦ : التاريخ

In Respect of: Human pharmaceutical preparations صيدلية بشرية مستحضرات اجل : من

In the name of: Johnson & Johnson, a New Jersey 
Corporation 

من شركة جونسون، اند جونسون : بأسم
نيوجيرسي

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

برانزويك، نيو بالزا، جونسون اند جونسون : ون العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ،٠٨٩٣٣ جيرسي، نيو

Address for Services: ،محامون ورجا شحادة، وفؤاد  : عزيز  التبليغ عنوان
اهللا رام ،٧٤ ص.ب
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( 17 )

Trade Mark No.: 17945  ١٧٩٤٥ : رقم التجارية العالمة

In Class: 30  ٣٠ في الصنف :

Date: 26/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٦ : التاريخ

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 

والكاكاو واألرز والسكر والشاي النب : اجل من
النب، مقام يقوم  وما والساجور، والتابيوكا 
من املصنوعة واملستحضرات الدقيق املتة-
واحللويات– والفطائر والكعك اخلبز احلبوب–
غذائية– مساحيق اخلبيز– اخلميرة ومسحوق 
على والطحينة- احلالوة  غذائية– مقبالت
النحل عسل البوظة- الثلج– املثلجات–
الفلفل– اخلردل– امللح– األسود- على والعسل
الشوكوالته الصلصة- اخلــل– التوابل–
شوكوالته حبوب والبسكويت– واملغطسات
مصاص الراحة– العلكة– السكاكر– ملبسة-

سكرية– فوندان. قضامة األطفال– ملبس–

In the name of: SHAREKAT JORDAN LELTEJAREH 
WALESTEERAD WALTASDEER LTD 

واالستيراد للتجارة جوردان  شركة : بأسم
م خ م والتصدير

Address: JENEEN -ALJDAIDEH M-MOBILE 
0599105685 

 ٠٥٩٩١٠٥٦٨٥ - اجلديدة - موبايل جنني العنوان :

Address for Services: JENEEN -ALJDAIDEH M-
MOBILE 0599105685 

موبايل - اجلديدة - جنني  : التبليغ عنوان 
 ٠٥٩٩١٠٥٦٨٥
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( 18 )

Trade Mark No.: 17946  ١٧٩٤٦ : رقم التجارية العالمة

In Class: 25  ٢٥ في الصنف :

Date: 27/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٧ : التاريخ

In Respect of: Clothes & shoes املالبس واالحذيه اجل : من

In the name of: IYAD AS'AD MOTEE' ABU ZANET أبو زنط مطيع أسعد إياد بأسم :

Address: NABLUS - SHARE' SOFYAN سفيان شارع - نابلس : العنوان

Address for Services: NABLUS - SHARE' SOFYAN سفيان شارع نابلس - التبليغ : عنوان

( 19 )

Trade Mark No.: 17948  ١٧٩٤٨ : رقم التجارية العالمة

In Class: 29  ٢٩ في الصنف :

Date: 27/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٧ : التاريخ

In Respect of: Eggs, milk (in any form), butter, cream, 
cheeses and cheese specialities, yoghurts, milk 
proteins and lactoserum, milk yeasts and other milk 
products, milk beverages. 

أشكاله)، (بكافة احلليب البيض،   : اجل من
ومستخلصات األجبان الكرمية، الزبدة،
وامصال احلليب بروتينات (زبادي)، لنب األجبان،
األخرى، احلليب ومنتجات خميرة احلليب اللنب،

احلليب مشروبات

In the name of: Fromageries Bel فروماجري بيل بأسم :

Address: 16Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, 
France 

باريس،   ٧٥٠٠٨ مالزيرب،  بوليفارد   ١٦ : العنوان
فرنسا

Address for Services:  ٨٥٨ ب ص االرسال شارع اللة رام : التبليغ عنوان
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( 20 )

Trade Mark No.: 17949  ١٧٩٤٩ : رقم التجارية العالمة

In Class: 35  ٣٥ في الصنف :

Date: 28/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٨ : التاريخ

In Respect of: Advertising : business واالعالن الدعاية : اجل من

In the name of: sharkeet rama lildaaya o alialan واإلعالن للدعاية راما شركة : بأسم

Address: jinen - albsateen - aeash str عياش البساتني - شارع يحي حي - جنني العنوان :

Address for Services: jinen - albsateen - aeash str يحي شارع - البساتني حي  - جنني : التبليغ عنوان

قبول التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
حق منح عدم على التسجيل لطلب مشروط

 advertising كلمة باستخدام املطلق  احلماية
. العالمة عن مبعزل

( 21 )

Trade Mark No.: 17951  ١٧٩٥١ : رقم التجارية العالمة

In Class: 30  ٣٠ في الصنف :

Date: 28/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٨ : التاريخ

In Respect of: sugar السكر : اجل من
In the name of: sharikat mahallat abu zaineh llmwad algithaeah الغذائية للمواد ابو زينة محالت شركة : بأسم

Address: alkhalil almaskobiah مــقــابــل املــربــعــة ــل ــي ــل اخل  : الـــعـــنـــوان 
املسكوبيةت٢٢٢٩١٢٣ 

Address for Services: alkhalil almaskobiah املسكوبية مقابل املربعة  اخلليل  : التبليغ  عنوان
ت٢٢٢٩١٢٣

اليعطي العالمة هذه تسجيل ان : ــاءات االدع
سكر كلمة باستخدام املطلق احلق اصحابها 

العالمة عن مبعزل واالرقام
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( 22 )

Trade Mark No.: 17952  ١٧٩٥٢ : رقم التجارية العالمة

In Class: 5  ٥ في الصنف :

Date: 28/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٨ : التاريخ

In Respect of: Human pharmaceutical preparations. .بشرية صيدلية مستحضرات : اجل من

In the name of: Johnson & Johnson, a New Jersey 
Corporation 

من شركة جونسون، اند جونسون : بأسم
نيوجيرسي

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.

نيو بالزا، جونسون اند جونسون ون : العنوان
املتحدة الواليات ،٠٨٩٣٣ جيرسي، نيو برانزويك،

Address for Services: ،محامون شحادة، ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ عنوان
اهللا رام ،٧٤ ص.ب

( 23 )

Trade Mark No.: 17952  ١٧٩٥٣ : رقم التجارية العالمة

In Class: 5  ٥ في الصنف :

Date: 28/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٨ : التاريخ

In Respect of: Human pharmaceutical preparations. .بشرية صيدلية مستحضرات : اجل من

In the name of: Johnson & Johnson, a New Jersey 
Corporation 

من شركة جونسون، اند جونسون : بأسم
نيوجيرسي

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.

برانزويك، نيو بالزا، جونسون اند جونسون : ون العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ،٠٨٩٣٣ جيرسي، نيو

Address for Services: ص.ب محامون، شحادة، ورجا وفؤاد عزيز : التبليغ عنوان
اهللا رام ،٧٤
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( 24 )

Trade Mark No.: 17954  ١٧٩٥٤ : رقم التجارية العالمة

In Class: 4  ٤ في الصنف :

Date: 29/07/2010  ٢٠١٠/٠٧/٢٩ : التاريخ

In Respect of: coal اجل : الفحم من

In the name of: ahmad Hassan moh awwad عواد محمد حسن احمد : بأسم

Address: al khalil ethna  ٠٥٩٩٧٩٣٧١٢ تلفون اذنا اخلليل- : العنوان

Address for Services: al khalil -ethna  ٠٥٩٩٧٩٣٧١٢ تلفون اذنا اخلليل- : عنوان التبليغ

عدم على التسجيل لطلب  مشروط قبول  : االدعاءات
. كلمة فحم باستخدام املطلق احلماية حق منح

( 25 )

Trade Mark No.: 17956  ١٧٩٥٦ : رقم التجارية العالمة

In Class: 30  ٣٠ في الصنف :

Date: 01/08/2010  ٢٠١٠/٠٨/٠١ : التاريخ

In Respect of: cornmeal , cornflakes , cornpop بشار ، دقيق الذرة ، رقائق الذرة : اجل من

In the name of: Abo nejmeh Mohammed , LTD محدودة خصوصية ، للتجارة ابو جنمة : محمد بأسم

Address: Jerusalem القدس : العنوان

Address for Services: عمارة– شارع املغتربني – القدس – بيرنباال : التبليغ عنوان
املغتربني مدرسة جوهر-بجانب

املطلق احلماية حق منح عدم على مشروط وبشكل : االدعاءات
. العالمة عن مبعزل زبدة الفستق بطعم باستخدام عبارة
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( 26 )

Trade Mark No.: 17957  ١٧٩٥٧ : رقم التجارية العالمة

In Class: 5  ٥ في الصنف :

Date: 01/08/2010  ٢٠١٠/٠٨/٠١ : التاريخ

In Respect of: Foods and beverages for infants and invalids; 

dietetic foods and beverages; medicinal and pharmaceutical 

preparations; and powders essences, concentrates and 

other preparations for making beverages 

وللمرضى, واملشروبات لالطفال االطعمة اجل : من
املستحضرات الغذائية, احلمية ومشروبات اطعمة
واحملاليل احملاليل مساحيق والطبية, الصيدالنية

لصنع االشربة املركزة ومستحضرات اخرى

In the name of: Heinz Italia S.p.A. .اس.بي.ايه ايطاليا هاينز : بأسم

Address: Via Migliara 45, 04100 Latina, Italy  التينا, ايطاليا ٠٤١٠٠ ,٤٥ : فيا ميغليارا العنوان

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

: التبليغ عنوان

( 27 )

Trade Mark No.: 17958  ١٧٩٥٨ : رقم التجارية العالمة

In Class: 29  ٢٩ في الصنف :

Date: 01/08/2010  ٢٠١٠/٠٨/٠١ : التاريخ

In Respect of: Milk based beverages, milk products, 
dried milk and preparations containing dried milk, 
dried or preserved foods; edible oils and fats 

احلليب, اساسها التي املشروبات : اجل  من
واملستحضرات افف احلليب احلليب, منتجات
او اففة االطعمة افف, احلليب على احملتوية

لالكل الصاحلة والشحوم الزيوت احملفوظة,

In the name of: Heinz Italia S.p.A. .اس.بي.ايه ايطاليا هاينز : بأسم

Address: Via Migliara 45, 04100 Latina, Italy  التينا, ايطاليا ٠٤١٠٠ ,٤٥ : فيا ميغليارا العنوان

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

: التبليغ عنوان
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( 28 )

 ١٧٩٥٩ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17959 العالمة

 ٣٠ In Class: 30 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠١ : Date: 01/08/2010 التاريخ

احلبوب, من املصنوعة املستحضرات  : اجل من
مشروبات البشري, االطعمة لالستهالك اضافات
مع الكاكاو مشروبات احلليب, مع الشوكالتة
احللويات البسكويت, الكعك, الفطائر, احلليب,

In Respect of: Preparations made from ce-
 reals, food supplements for human beings,
chocolate beverages with milk, cocoa bev-

 erages with milk, biscuits, cakes, pastry,
 confectionery

اس.بي.ايه. ايطاليا هاينز : In the name of: Heinz Italia S.p.A.بأسم

التينا-  ٠٤١٠٠ -٤٥ ميغليارا فيا   : العنوان
ايطاليا

 Address: Via Migliara 45, 04100 Latina,
 Italy

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

  

( 29 )

 ١٧٩٦٠ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17960 العالمة

 ٣٢ In Class: 32 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠١ : Date: 01/08/2010 التاريخ

املشروبات املشروبات, مساحيق  : اجل من
احلليب على املعتمدة املشروبات للشرب, اجلاهزة

ومشروبات التغذية

 In Respect of: Powdered drinks, ready to
 drink beverages, milk based beverages
 and nutritional drinks

اس.بي.ايه. ايطاليا هاينز : In the name of: Heinz Italia S.p.A.بأسم

التينا, ايطاليا  ٠٤١٠٠ ,٤٥ : فيا ميغليارا Address: Via Migliara 45, 04100 Latina, Italy العنوان

: التبليغ عنوان
 Address for Services: AGIP - TMP Agents/
P.O Box 3800 Al-Beereh
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( 30 )

 ١٧٩٦١ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17961 العالمة

 ٥ In Class: 5 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠١ : Date: 01/08/2010 التاريخ

لالطفال واملشروبات االطعمة : اجل من
الغذائية, احلمية ومشروبات اطعمة وللمرضى,
مساحيق والطبية, الصيدالنية املستحضرات
اخرى ومستحضرات املركزة واحملاليل احملاليل

االشربة لصنع

 In Respect of: Foods and beverages for
 infants and invalids; dietetic foods and
 beverages; medicinal and pharmaceutical
preparations; and powders essences, con-
centrates and other preparations for mak-

 ing beverages

اس.بي.ايه. ايطاليا هاينز : In the name of: Heinz Italia S.p.A.بأسم

التينا, ايطاليا  ٠٤١٠٠ ,٤٥ : فيا ميغليارا Address: Via Migliara 45, 04100 Latina, Italy العنوان

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

(31)

 ١٧٩٦٢ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17962 العالمة

 ٢٩ In Class: 29 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠١ : Date: 01/08/2010 التاريخ

احلليب, اساسها التي املشروبات : اجل  من
واملستحضرات افف احلليب احلليب, منتجات
او اففة االطعمة افف, احلليب على احملتوية

لالكل الصاحلة والشحوم الزيوت احملفوظة,

 In Respect of: Milk based beverages, milk
products, dried milk and preparations con-

 taining dried milk, dried or preserved foods;
 edible oils and fats

اس.بي.ايه. ايطاليا هاينز : In the name of: Heinz Italia S.p.A.بأسم

التينا, ايطاليا  ٠٤١٠٠ ,٤٥ : فيا ميغليارا Address: Via Migliara 45, 04100 Latina, Italy العنوان

التبليغ عنوان
 Address for Services: AGIP - TMP Agents/
P.O Box 3800 Al-Beereh
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( 32 )

 ١٧٩٦٣ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17963 العالمة

 ٣٠ In Class: 30 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠١ : Date: 01/08/2010 التاريخ

احلبوب, من املصنوعة املستحضرات  : اجل من
مشروبات البشري, االطعمة لالستهالك اضافات
مع الكاكاو مشروبات احلليب, مع الشوكالتة
احللويات البسكويت, الكعك, الفطائر, احلليب,

In Respect of: Preparations made from ce-
 reals, food supplements for human beings,
chocolate beverages with milk, cocoa bev-

 erages with milk, biscuits, cakes, pastry,
 confectionery

اس.بي.ايه. ايطاليا هاينز : .In the name of: Heinz Italia S.p.A بأسم

التينا, ايطاليا  ٠٤١٠٠ ,٤٥ : فيا ميغليارا Address: Via Migliara 45, 04100 Latina, Italy العنوان

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

  

( 33 )

 ١٧٩٦٤ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17964 العالمة

 ٣٢ In Class: 32 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠١ : Date: 01/08/2010 التاريخ

املشروبات املشروبات, : مساحيق اجل من
احلليب على املعتمدة املشروبات للشرب, اجلاهزة

ومشروبات التغذية

 In Respect of: Powdered drinks, ready to drink
beverages, milk based beverages and nutri-

 tional drinks

اس.بي.ايه. ايطاليا هاينز : .In the name of: Heinz Italia S.p.A بأسم

التينا, ايطاليا  ٠٤١٠٠ ,٤٥ : فيا ميغليارا Address: Via Migliara 45, 04100 Latina, Italy العنوان

: التبليغ Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O عنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 34 )

 17965 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17965 العالمة

 29 In Class: 29 في الصنف :

 01/08/2010 : Date: 01/08/2010 التاريخ

الداجنة والطيور  واألسماك اللحوم  : اجل من
اللحوم اللحوم– مستخرجات الصيد– وطيور
احملفوظةواملعلبة-الفواكهواخلضراواتاحملفوظة
األغذية واملربيات– اجليالتني واملطهية– واففة
األلبان منتجات من ويره اللنب والالت- احملفوظة
مجفف وحليب  جبنة  حيواني)– وسمنة  (زبدة 
مهدرجة زيوت للتغذية- الزيوت– صاحلة وشحوم

مارغرين. نباتية– زبدة للتغذية– صاحلة

 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; ed-

 ible oils and fats

للصناعات وشركاه نبيل  شركة : بأسم
عامة عادية - الغذائية

 In the name of: sharekat nabil wa shorakah lel
 - senaa'at al ghethae'eya-a'deyya a'amma

قاعات بجانب - األقباط ضاحية - الرام : العنوان
والنا دانا

 Address: al - ram - Dhaheyat al - aqbat -
 near dana and lana halls

 5 ط طنوس عمارة  - اهللا  رام : التبليغ  عنوان 
 0599644447 جوال

:Address for Services

 

( 35 )

 17966 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17966 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 01/08/2010 : Date: 01/08/2010 التاريخ
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واألرز والكاكاو  والسكر والشاي النب : اجل من
املتة- النب، مقام يقوم وما والساجور، والتابيوكا
احلبوب– من املصنوعة واملستحضرات  الدقيق
اخلميرة واحللويات– والفطائر والكعك اخلبز
مقبالت غذائية–  مساحيق  اخلبيز–  ومسحوق
املثلجات– على والطحينة- احلالوة غذائية– 
والعسل النحل عسل البوظة- الثلج–
التوابل– الفلفل– اخلردل– امللح– على األسود- 
واملغطسات الشوكوالته الصلصة- اخلل–
ملبسة- شوكوالته حبوب  والبسكويت–
األطفال– مصاص  الراحة– العلكة– السكاكر– 

فوندان. سكرية– قضامة ملبس–

 In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
 rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
 and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery,ices; honey, trea-

 cle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
 vinegar,sauces (condiments); spices; ice

الغذائية للمنتوجات شاهني شركة : -In the name of: sharikat shaheen llmantoبأسم
 gat al gtheah

تلفون سنجر ضاحية اخلليل:  : العنوان
 2230611

 Address: al khalil daheat singer

تلفون سنجر اخلليل-ضاحية : التبليغ عنوان 
 2230611

Address for Services: al khalil daheat sing-
 er

( 36 )

 ١٧٩٦٧ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17967 العالمة

 ٢٩ In Class: 29 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠١ : Date: 01/08/2010 التاريخ

الفواكه واملعلبة-  احملفوظة اللحوم  : اجل من
واملطهية– واففة احملفوظة واخلضراوات
والالت- احملفوظة األغذية واملربيات– اجليالتني
زبدة للتغذية– صاحلة مهدرجة  زيوت الزيوت–

مارغرين. نباتية–

 In Respect of: meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jel-

 lies, jams, fruit sauces; ; oils and fats

الغذائية للمنتوجات شاهني شركة : In the name of: sharikat shaheen llmantogat بأسم
 al gtheah
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تلفون سنجر اخلليل:.,ضاحية : العنوان
 ٢٢٣٠٦١١

 Address: al khalil daheat singer

تلفون سنجر اخلليل-ضاحية : التبليغ عنوان 
 ٢٢٣٠٦١١

 Address for Services: al khalil daheat singer

( 37 )

 ١٧٩٦٨ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17968 العالمة

 ٣٠ In Class: 30 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠١ : Date: 01/08/2010 التاريخ

واألرز والكاكاو  والسكر والشاي النب : اجل من
املتة- النب، مقام يقوم وما والساجور، والتابيوكا
احلبوب– من املصنوعة واملستحضرات  الدقيق
اخلميرة واحللويات– والفطائر والكعك اخلبز
مقبالت غذائية–  مساحيق  اخلبيز–  ومسحوق
املثلجات– على والطحينة- احلالوة غذائية– 
والعسل النحل عسل البوظة- الثلج–
التوابل– الفلفل– اخلردل– امللح– على األسود- 
واملغطسات الشوكوالته الصلصة- اخلل–
ملبسة- شوكوالته حبوب  والبسكويت–
األطفال– مصاص  الراحة– العلكة– السكاكر– 

فوندان. سكرية– قضامة ملبس–

 In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
 rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
 and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery,ices; honey, trea-

 cle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
 vinegar,sauces (condiments); spices; ice

الغذائية للمنتوجات شاهني شركة : -In the name of: sharikat shaheen llmantoبأسم
 gat al gtheah

 ٢٢٣٠٦١١ تلفون سنجر اخلليل:.,ضاحية : Address: al khalil daheat singer العنوان

 ٢٢٣٠٦١١ تلفون سنجر اخلليل-ضاحية : Address for Services: al khalil daheat singer عنوان التبليغ
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( 38 )

 ١٧٩٦٩ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17969 العالمة

 ٢٩ In Class: 29 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠٣ : Date: 03/08/2010 التاريخ

والصيد وحلوم الدواجن واألسماك اللحوم : اجل من
محفوظه وخضروات فواكه اللحم خالصات
وفواكه ومربيات هالم ومطهوه ومجمده ومجففه
ومنتجات واحلليب البيض بالسكر مطبوخه

لالكل املعده والدهون الزيوت احلليب

 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; ed-

 ible oils and fats

الغذائية للصناعات ماكس شركة : بأسم
اخلاصة املساهمة

In the name of: shariket max llisinaat al gh-
 thayeh almosahimeh alkhosoeh

القدس شارع نابلس_ : Address: nablus share alquds العنوان

القدس شارع نابلس_ : التبليغ Address for Services: nablus share alquds عنوان   

( 39 )

 ١٧٩٧٠ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17970 العالمة

 ٣٠ In Class: 30 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠٤ : Date: 04/08/2010 التاريخ

والكيك املعجنات اجل : In Respect of: pastry foods من

واالستثمار النخبة للتجارة شركة : In the name of: SHARIKAT AL NUKHBA بأسم
 LETEJARA WAL ISTETHMAR

ت:٢٢٣٦٦٤٣  اخلليل احلاووز الثاني Address: ALKALIL العنوان :

الثاني-ت:٢٢٣٦٦٤٣  -احلاووز اخلليل : التبليغ Address for Services: ALKALIL عنوان
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( 40 )

 ١٧٩٧١ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17971 العالمة

 ٣٠ In Class: 30 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠٤ : Date: 04/08/2010 التاريخ

العلكة وتشمل احللوى منتجات اجل : -In Respect of: Confectionery products inمن
 cluding chewing gum

سي ال ال أي اس يو أدامز : كادبوري In the name of: Cadbury Adams USA LLC بأسم

نيو  بارسيباني، باركواي، انتربيس  ٣٨٩ : العنوان
يو اس أي. ،٠٧٠٥٤ جيرسي

Address: 389 Interpace Parkway, Parsip-
 pany, New Jersey 07054, USA

اهللا رام ،٧٤ ص.ب محامون، شحادة، ورجا وفؤاد عزيز : التبليغ Address for Services:عنوان

املطلق احلق اصحابها يعطي ال هذه العالمة تسجيل ان : االدعاءات
العالمة  عن مبعزل white و Spearmint كلمة باستخدام

  

( 41 )

 ١٧٩٧٢ : رقم التجارية Trade Mark No.: 17972 العالمة

 ٣٠ In Class: 30 في الصنف :

 ٢٠١٠/٠٨/٠٤ : Date: 04/08/2010 التاريخ

العلكة وتشمل احللوى منتجات اجل : -In Respect of: Confectionery products including chewمن
 ing gum

سي ال ال أي اس يو أدامز : كادبوري In the name of: Cadbury Adams USA LLC بأسم

نيو  بارسيباني، باركواي، انتربيس  ٣٨٩ : العنوان
يو اس أي. ،٠٧٠٥٤ جيرسي

 Address: 389 Interpace Parkway, Parsippany, New
 Jersey 07054, USA

محامون، : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، التبليغ عنوان
اهللا رام ،٧٤ ص.ب

:Address for Services
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احلماية حق منح عدم التسجيل على مشروط لطلب قبول : االدعاءات
العام  االستخدام ذات whiteو strawberry الكلمات باستخدام املطلق

. العالمة عن مبعزل

( 42 )

 17973 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17973 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 04/08/2010 : Date: 04/08/2010 التاريخ

العلكة وتشمل احللوى منتجات اجل : -In Respect of: Confectionery products inمن
 cluding chewing gum

سي ال ال أي اس يو أدامز : كادبوري In the name of: Cadbury Adams USA LLC بأسم

نيو  بارسيباني، باركواي، انتربيس  389 : العنوان
يو اس أي. ،07054 جيرسي

Address: 389 Interpace Parkway, Parsippa-
 ny, New Jersey 07054, USA

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

 Address for Services:

اصحابها يعطي ال العالمة : ان تسجيل االدعاءات
و   peppermint كلمة باستخدام املطلق احلق 

العالمة  عن مبعزل white

( 43 )

 17975 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17975 العالمة

 5 In Class: 5 في الصنف :

 04/08/2010 : Date: 04/08/2010 التاريخ

صيدلية بشرية مستحضرات اجل : -In Respect of: Human pharmaceutical prepمن
 arations

فارماسوتيكالز تيبوتك : In the name of: Tibotec Pharmaceuticals بأسم
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ليتل ايالند، ايستغيت، فيالج، إيستغيت : العنوان
ايرلندا كورك، كاونتي

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

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

 Address for Services:

 

( 44 )

 17976 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17976 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 05/08/2010 : Date: 05/08/2010 التاريخ

من املصنوعة املستحضرات الدقيق : اجل من
احلبوب واخلبز

 In Respect of: ; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confection-

 ery

العاديه الرحمن عباد مخابز شركة : بأسم
العامه

In the name of: shariket makhabez ebad al-
 rahman aladiyeh alameh

اجلديد عسكر نابلس_مخيم : Address: nablus mokhayam askar aljaded العنوان

اجلديد عسكر نابلس_مخيم : التبليغ Address for Services: nablus mokhayam عنوان
 askar aljaded

بعدم التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
ذات الكلمات املطلق باستخدام احلماية حق منح

العالمة عن مستقل بشكل العام االستخدام

( 45 )

 17977 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17977 العالمة

 16 In Class: 16 في الصنف :

 05/08/2010 : Date: 05/08/2010 التاريخ
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من الكرتون املصنوعة الكاسات : اجل In Respect of: CUPS MADE OF CARTON من

واالستثمار الكاظم للصناعة شركة : In the name of: SHARIKAT AL KATHEM بأسم
 LLSINAA WA AL ISTETHMAR

تلفون الرامة اخلليل:.,ضاحية : العنوان
 0599250040

 Address: al khalil daheat alrama

تلفون الرامة- اخلليل-ضاحية : التبليغ  عنوان 
 0599250040

Address for Services: al khalil daheat al-
 rama

 

( 46 )

 17978 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17978 العالمة

 3 In Class: 3 في الصنف :

 05/08/2010 : Date: 05/08/2010 التاريخ

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

الشامبو. األسنان واحلالقة-

 In Respect of: Bleaching preparations and
 other substances for laundry use;cleaning,
polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; soaps;perfumery, essential oils, cos-

 metics, hair lotions; dentifrices

الغذائية للمنتوجات شاهني شركة : In the name of: sharikat shaheen llmantogat بأسم
 al gtheah

 2230611 تلفون سنجر- اخلليل-ضاحية : Address: al khalil daheat singer العنوان

تلفون سنجر اخلليل-ضاحية : التبليغ عنوان 
 2230611

Address for Services: al khalil daheat sing-
 er
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( 47 )

 17979 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17979 العالمة
 39 In Class: 39 في الصنف :

 08/08/2010 : Date: 08/08/2010 التاريخ
السيارات تاجير خدمات : اجل In Respect of: rent car services من

السيارات لتاجير العنود شركة : In the name of: sharikat ala'nood litajeer al بأسم
 sayarat

-يطا اخلليل : Address: al-khalil -yatta العنوان
تلفون الصحة- دوار  اخلليل- : التبليغ عنوان 

 2213960
 Address for Services:

( 48 )

 17980 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17980 العالمة
 43 In Class: 43 في الصنف :

 08/08/2010 : Date: 08/08/2010 التاريخ
املطاعم خدمات الفنادق، خدمات : اجل من
، املنتجعات الغرف، حجز خدمات والبارات،
ذاتية املطاعم اخلفيفة،خدمات  الوجبات متاجر
الشراب،وسائل اخلدمة،خدماتالضيافة(املطاعم،
والتسلية،خدمات الطعام تقدمي الراحة)،خدمات

اخلارجية. الوجبات

In Respect of: Hotel services, bar and res-
taurant services, services for the reserva-

 tion of rooms, motels, resorts, snack shops,
 self-services restaurant services, hospitality
 services(food, drink and accommodation),
.catering services, takeaway services

السياحي لالستثمار سيزار : In the name of: Sharkat Caesar lel-Istethmar بأسم
 al-Seyahy

البالوع البيرة- : Address: Al-Bireh, al-Balua العنوان
ط6  التجاري/ البيرة برج البيرة- : التبليغ Address for Services:عنوان

يعطي ال العالمة هذه  تسجيل ان  : االدعاءات
 Hotel كلمة باستخدام املطلق احلق اصحابها

العالمة عن مبعزل
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( 49 )

 17981 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17981 العالمة

 6 In Class: 6 في الصنف :

 09/08/2010 : Date: 09/08/2010 التاريخ

مواد ، منها خليط وكل النفيسة غير املعادن اجل : من
املعدنية املواد ، املتنقلة املعدنية املباني ، املعدنية البناء
، احلديدية السكة خطوط بناء في تستخدم التي
املعادن من مصنوعة كهربائية غير وكبالت أسالك
الصغيرة من والقطع املعدنية اخلردوات النفيسة، غير
اخلزائن ، املعدنية واألنابيب املواسير املعدنية، اخلردوات
النفيسة غير املعادن من املصنوعة واملنتجات األخرى

املعادن خامات ، أخرى فئات في املصنفة غير

 In Respect of: Common metals and their alloys;
 metal building materials; transportable buildings
 of metal; materials of metal for railway tracks;
 non-electric cables and wires of common metal;
 ironmongery, small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes; goods of com-

 mon metal not included in other classes; ores

فالكون باك In the name of: Falcon Pack بأسم :

العربية  االمارات الشارقة- 5852- ب ص : العنوان
املتحدة

 Address: P.O. Box: 5852, Sharjah, United Arab
 Emirates

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

  

( 50 )

 17982 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 17982العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 09/08/2010 :  Date: 09/08/2010التاريخ

واألصناف (الكرتون)  املقوى والورق الورق : اجل من
، أخرى فئات املواد غير املصنفة في هذه من املصنوعة
، ، الصور الفوتوغرافية جتليد الكتب ومواد املطبوعات
الالصقةاملستعملةفيالقرطاسية املواد القرطاسية،
فرش ، بالفنانني اخلاصة األدوات  ، املنزلية لألغراض أو
الكاتبة ومستلزمات املكاتب اآلالت والدهان ، التلوين
األجهزة) (عدا والتعليمية االرشادية املواد ، األثاث) (عدا
فئات ضمن (غير املصنفة بالستيكية للتغليف مواد ،

االكالشيهات حروف الطباعة ، ، أخرى)

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for statio-
nery 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); print-
ers’ type; printing blocks 

فالكون باك  In the name of: Falcon Packبأسم :

املتحدة  العربية االمارات الشارقة- 5852- ب ص :  Address: P.O. Box: 5852, Sharjah, United Arab Emiratesالعنوان

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان
3800 Al-Beereh
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( 51 )

 17983 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17983 العالمة
 20 In Class: 20 في الصنف :

 09/08/2010 : Date: 09/08/2010 التاريخ
(غير املنتجات الصور ، وبراويز واملرايا األثاث : من اجل
او اخلشب من املصنوعة أخرى) فئات املصنفة في 
القرون او او الصفصاف اخليزران او الفلني او القصب
او الصدف او احلوت عظم  او العاج  او  العظم  او 
مقام يقوم ما او الزخفة او اللؤلؤ عرق او الكهرمان

البالستيك من أو املواد تلك

 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

فالكون باك In the name of: Falcon Pack بأسم :
العربية  االمارات الشارقة- 5852- ب ص : العنوان

املتحدة
 Address: P.O. Box: 5852, Sharjah, United Arab
 Emirates

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

 

( 52 )

 17984 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17984 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 09/08/2010 : Date: 09/08/2010 التاريخ

العلكة وتشمل احللوى منتجات اجل : In Respect of: Confectionery products including من
 chewing gum

سي ال ال أي اس يو أدامز : كادبوري In the name of: Cadbury Adams USA LLC بأسم

جيرسي  نيو بارسيباني، باركواي، 389 انتربيس : العنوان
أي اس يو ،07054

 Address: 389 Interpace Parkway, Parsippany,
 New Jersey 07054, USA

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

:Address for Services

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
بطيخ عبارة الستخدام املطلق احلماية حق منح

 . عن العالمة تويستwatermelon twist مبعزل
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( 53 )

 17985 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17985 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 09/08/2010 : Date: 09/08/2010 التاريخ

العلكة وتشمل احللوى منتجات اجل : In Respect of: Confectionery products including من
 chewing gum

سي ال ال أي اس يو أدامز : كادبوري In the name of: Cadbury Adams USA LLC بأسم

جيرسي  نيو بارسيباني، باركواي، 389 انتربيس : العنوان
أي اس يو ،07054

 Address: 389 Interpace Parkway, Parsippany,
 New Jersey 07054, USA

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

 Address for Services:

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
النعناع عبارة الستخدام  املطلق احلماية حق منح

العالمة  عن مبعزل spearmintاالخضر

( 54 )

 17986 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17986 العالمة
 30 In Class: 30 في الصنف :

 09/08/2010 : Date: 09/08/2010 التاريخ
العلكة وتشمل احللوى منتجات اجل : In Respect of: Confectionery products including من

 chewing gum
سي ال ال أي اس يو أدامز : كادبوري In the name of: Cadbury Adams USA LLC بأسم

جيرسي  نيو بارسيباني، باركواي، 389 انتربيس : العنوان
أي اس يو ،07054

 Address: 389 Interpace Parkway, Parsippany,
 New Jersey 07054, USA

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

 Address for Services:

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
النعناع عبارة الستخدام  املطلق احلماية حق منح

العالمة  عن مبعزل spearmintاالخضر
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( 55 )

 17987 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17987 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 09/08/2010 : Date: 09/08/2010 التاريخ

العلكة وتشمل احللوى منتجات اجل : -In Respect of: Confectionery products including chewمن
 ing gum

سي ال ال أي اس يو أدامز : كادبوري In the name of: Cadbury Adams USA LLC بأسم

جيرسي  نيو بارسيباني، باركواي، 389 انتربيس : العنوان
أي اس يو ،07054

Address: 389 Interpace Parkway, Parsippany, New Jer-
 sey 07054, USA

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

 Address for Services:

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
كلمة الستخدام املطلق احلماية حق منح عدم

العالمة  عن مبعزل strawberryفراولة

( 56 )

 17988 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17988 العالمة
 30 In Class: 30 في الصنف :

 09/08/2010 : Date: 09/08/2010 التاريخ
العلكة وتشمل احللوى منتجات اجل : In Respect of: Confectionery products including من

 chewing gum
سي ال ال أي اس يو أدامز : كادبوري In the name of: Cadbury Adams USA LLC بأسم

جيرسي  نيو بارسيباني، باركواي، 389 انتربيس : العنوان
أي اس يو ،07054

 Address: 389 Interpace Parkway, Parsippany,
 New Jersey 07054, USA

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

 Address for Services:

عدم على التسجيل لطلب  قبول مشروط : االدعاءات
cinna- قرفة كلمة الستخدام املطلق احلماية حق منح

العالمة  عن مبعزل mon
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 17989 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17989 العالمة
 29 In Class: 29 في الصنف :

 10/08/2010 : Date: 10/08/2010 التاريخ
الفستق : اجل In Respect of: peanuts من

واالستثمار اند ار للتسويق بي شركة : -In the name of: sherket B&Rlltasoek oalestethبأسم
 mar

ابن معاذ مسجد  بجانب - الرام - القدس  : العنوان
جبل

Address: jerusalem - al ram besid moath ben ja-
 bal mosque

مسجد معاذ بجانب - الرام - القدس : عنوان التبليغ
جبل ابن

 Address for Services: jerusalem - al ram besid
 moath ben jabal mosque

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
والعبارات الكلمات باستخدام املطلق احلماية حق منح

. العام االستخدام الوصفية ذات

( 58 )

 17990 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17990 العالمة

 29 In Class: 29 في الصنف :

 10/08/2010 : Date: 10/08/2010 التاريخ

الفستق : اجل In Respect of: peanuts من

واالستثمار اند ار للتسويق بي شركة : -In the name of: sherket B&Rlltasoek oalestethبأسم
 mar

ابن معاذ مسجد  بجانب - الرام - القدس  : العنوان
جبل

Address: jerusalem - al ram besid moath ben ja-
 bal mosque

مسجد معاذ بجانب - الرام - القدس : عنوان التبليغ
جبل ابن

 Address for Services: jerusalem - al ram besid
 moath ben jabal mosque

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
والعبارات الكلمات باستخدام املطلق احلماية حق منح

. العام االستخدام الوصفية ذات
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 17991 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17991 العالمة
 35 In Class: 35 في الصنف :

 10/08/2010 : Date: 10/08/2010 التاريخ
األعمال ؛ إدارة ادارة ؛ واإلعالن الدعاية خدمات : اجل من

املكتبية األعمال ؛ األنشطة التجارية
In Respect of: Advertising; business manage-

 ment; business administration; office functions
الطبية النهدي شركة : In the name of: Al Nahdi Medical Company بأسم

اململكة العربية  17129 جدة- -21484 ب ص : العنوان
السعودية

Address: P.O. Box: 17129 Jeddah, 21484, King-
 dom of Saudi Arabia

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

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
ذات الكلمات باستخدام املطلق  احلماية حق منح

العالمة. عن االستخدام العام مبعزل
  

( 60 )

 17992 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17992 العالمة

 35 In Class: 35 في الصنف :

 10/08/2010 : Date: 10/08/2010 التاريخ

األعمال ؛ إدارة ادارة ؛ واإلعالن الدعاية خدمات : اجل من
املكتبية األعمال ؛ األنشطة التجارية

In Respect of: Advertising; business manage-
 ment; business administration; office functions

الطبية النهدي شركة : In the name of: Al Nahdi Medical Company بأسم

العربية اململكة 17129 جدة, 21484, ب ص : العنوان
السعودية

Address: P.O. Box: 17129 Jeddah, 21484, King-
 dom of Saudi Arabia

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

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
صيدلية كلمة باستخدام املطلق  احلماية حق منح

 . العالمة في الظاهره والرسوم PHARMACY
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 17993 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17993 العالمة

 25 In Class: 25 في الصنف :

 11/08/2010 : Date: 11/08/2010 التاريخ

الطويلة االحذية  فيها مبا  االلبسة : اجل من
واخلفاف والقصيرة

 In Respect of: Desses including long and short
 shoes and alippers

م والتسويق م خ لالستيراد سيدار شركة : In the name of: sharekat seedar lelisteerad بأسم
 waltasweeq

مفرق اجلامعة - اخلليل : Address: mafraq aljamaa hepron العنوان

اجلامعة مفرق - اخلليل التبليغ : Address for Services: mafraq aljamaa hepron عنوان

 62 )

 17994 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17994 العالمة

 16 In Class: 16 في الصنف :

 11/08/2010 : Date: 11/08/2010 التاريخ

وكاتالوج مطبوعات : اجل In Respect of: Catalogues and printing من

للخدمات واالستشارات املنير شركة : -In the name of: shirket al munir lel khadamat Wa alesبأسم
 tisharat

 3 ط - الطويل عمارة - القدس شارع - البيرة : Address: Al Bireh , Al Quds St , al Tawil Building - 3 العنوان
 rd floor

الطويل القدس - عمارة شارع - التبليغ : البيرة عنوان
 3 ط -

 Address for Services: Al Bireh , Al Quds St , al Tawil
 Building - 3 rd floor

عدم على التسجيل لطلب  قبول مشروط : االدعاءات
مبعزل دليل كلمة الستخدام املطلق احلماية حق منح

العالمة عن
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 17995 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17995 العالمة

 16 In Class: 16 في الصنف :

 11/08/2010 : Date: 11/08/2010 التاريخ

وكاتالوج مطبوعات : اجل In Respect of: Catalogues and printing من

للخدمات واالستشارات املنير شركة : -In the name of: shirket al munir lel khadamat Wa alesبأسم
 tisharat

 3 ط - الطويل عمارة - القدس شارع - البيرة : Address: Al Bireh , Al Quds St , al Tawil Building - 3 العنوان
 rd floor

الطويل القدس - عمارة شارع - التبليغ : البيرة عنوان
 3 ط -

 Address for Services: Al Bireh , Al Quds St , al Tawil
 Building - 3 rd floor

( 64 )

 17996 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17996 العالمة

 5 In Class: 5 في الصنف :

 12/08/2010 : Date: 12/08/2010 التاريخ

بشرية. صيدلية مستحضرات : اجل In Respect of: Human pharmaceutical preparations من

فارماسوتيكالز تيبوتك : In the name of: Tibotec Pharmaceuticals بأسم

ايالند، ليتل  ايستغيت، فيالج، إيستغيت : العنوان
ايرلندا كورك، كاونتي

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

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

 Address for Services:
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 17997 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17997 العالمة

 5 In Class: 5 في الصنف :

 12/08/2010 : Date: 12/08/2010 التاريخ

بشرية. صيدلية مستحضرات : اجل -In Respect of: Human pharmaceutical prepمن
 arations

فارماسوتيكالز تيبوتك : In the name of: Tibotec Pharmaceuticals بأسم

ليتل ايالند، ايستغيت، فيالج، إيستغيت : العنوان
ايرلندا كورك، كاونتي

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

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

 Address for Services:

( 66 )

 17998 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17998 العالمة

 5 In Class: 5 في الصنف :

 12/08/2010 : Date: 12/08/2010 التاريخ

بشرية. صيدلية مستحضرات : اجل -In Respect of: Human pharmaceutical prepمن
 arations

فارماسوتيكالز تيبوتك : In the name of: Tibotec Pharmaceuticals بأسم

ليتل ايالند، ايستغيت، فيالج، إيستغيت : العنوان
ايرلندا كورك، كاونتي

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

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

 Address for Services:
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 17999 : رقم التجارية Trade Mark No.: 17999 العالمة

 5 In Class: 5 في الصنف :

 12/08/2010 : Date: 12/08/2010 التاريخ

بشرية. صيدلية مستحضرات : اجل -In Respect of: Human pharmaceutical prepمن
 arations

فارماسوتيكالز تيبوتك : In the name of: Tibotec Pharmaceuticals بأسم

ليتل ايالند، ايستغيت، فيالج، إيستغيت : العنوان
ايرلندا كورك، كاونتي

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

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

 Address for Services:

 

( 68 )

 18000 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18000 العالمة

 5 In Class: 5 في الصنف :

 12/08/2010 : Date: 12/08/2010 التاريخ

بشرية. صيدلية مستحضرات : اجل -In Respect of: Human pharmaceutical prepaمن
 rations

فارماسوتيكالز تيبوتك : In the name of: Tibotec Pharmaceuticals بأسم

ليتل ايالند، ايستغيت، فيالج، إيستغيت : العنوان
ايرلندا كورك، كاونتي

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Is-
 land, County Cork, IRELAND

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

 Address for Services:
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 18001 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18001 العالمة

 5 In Class: 5 في الصنف :

 12/08/2010 : Date: 12/08/2010 التاريخ

بشرية. صيدلية مستحضرات : اجل -In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن
 tions

فارماسوتيكالز تيبوتك : In the name of: Tibotec Pharmaceuticals بأسم

ليتل ايالند، ايستغيت، فيالج، إيستغيت : العنوان
ايرلندا كورك، كاونتي

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Is-
 land, County Cork, IRELAND

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

Address for Services:

 

( 70 )

 18003 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18003 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 15/08/2010 : Date: 15/08/2010 التاريخ

واالرز والسكر  والكاكاو والشاي  القهوة : اجل  من
والدقيق القهوة ومماثالت والساغو والتابيوك
والبسكويت واخلبز احلبوب من املصنوعة واملستحضرات
لتجميدها املستعملة والرشوش واحللوى والكعك
واخلردل اخلبز وامللح ومسحوق واخلميرة والدبس والعسل

واجلليد. والتوابل والبهارات والصلصة والفلفل واخلل

 In Respect of: Coffee, tea, coca, sugar, rise, 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.

الغذائية للمنتوجات سنقرط شركة : -In the name of: Sharekat Sinokrot Lel Mantoujat Al بأسم
 Ghetha'iah

اهللا Address: Ramallah العنوان : رام

: التبليغ -Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Bireh Comعنوان
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663)
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 18004 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18004 العالمة

 29 In Class: 29 في الصنف :

 12/08/2010 : Date: 12/08/2010 التاريخ

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

والل. واملعلبات

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

الغذائية للمنتوجات سنقرط شركة : In the name of: Sharekat Sinokrot Lel Mantoujat بأسم
 Al- Ghetha'iah

Address: Al- Bireh العنوان : البيرة

، البيرة ، االستثمارية للخدمات اتقان : التبليغ عنوان
ط6 / البيرة  التجاري مركز

 Address for Services:

  

( 72 )

 18005 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18005 العالمة

 29 In Class: 29 في الصنف :

 15/08/2010 : Date: 15/08/2010 التاريخ

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

والل. واملعلبات

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

الغذائية للمنتوجات سنقرط شركة : In the name of: Sharekat Sinokrot Lel Mantoujat بأسم
 Al- Ghetha'iah

اهللا Address: Ramallah العنوان : رام

: التبليغ -Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Biعنوان
 reh Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663
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 18006 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18006 العالمة
 16 In Class: 16 في الصنف :

 16/08/2010 : Date: 16/08/2010 التاريخ
وجغرافية وسياحية تاريخية : خرائط اجل In Respect of: HISTORICAL , GEOGRAPHICAL من

 AND TOWRIST MAPS
ابو ليل داود يوسف In the name of: yousef daud abu leil بأسم :

ص.ب   57 رقم ش جراح الشيخ  - القدس : العنوان
 19744

 Address: JERUSALEM SHEKH JARRAH 57
 P.O.BOX 19744

 57 رقم ش جراح الشيخ - القدس : التبليغ عنوان
 19744 ص.ب

Address for Services: JERUSALEM SHEKH JAR-
 RAH 57 P.O.BOX 19744

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
ذات اطلس باستخدام كلمة املطلق احلماية حق منح

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام
  

(74 )

 18007 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18007 العالمة

 35 In Class: 35 في الصنف :

 16/08/2010 : Date: 16/08/2010 التاريخ

هذه الفئة وتتعلق املهنية واألعمال اإلعالن من اجل :
والهيئات. األشخاص يؤديها التي باخلدمات

In Respect of: Advertising; business manage-
 ment; business administration; office functions

اخليرية : جمعية بذور االمل -In the name of: gamiet bothor elaamal alkhayبأسم
 rieh

طريق النواعمة - : اريحا Address: ariha - tareq alnawameh العنوان

عمارة احلجة االرسال - شارع - اهللا رام : التبليغ Address for Services:عنوان
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 18008 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18008العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

هذه الفئة وتتعلق املهنية واألعمال اإلعالن من اجل :
والهيئات. األشخاص يؤديها التي باخلدمات

In Respect of: Advertising; business manage-
ment; business administration; office functions

اخليرية : جمعية بذور االمل -In the name of: gamiet bothor elaamal alkhayبأسم
rieh 

طريق النواعمة : اريحا -  Address: ariha - tareq alnawamehالعنوان

عمارة احلجة االرسال - شارع - اهللا رام : التبليغ  :Address for Servicesعنوان

   

( 76 )

 18009 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18009العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

املتنوعة البضائع  من معينة مجموعة جتميع : اجل من
بسهولة وشراء معاينة من الزبائن لتمكني نقلها) , (بدون
واملعدات واالجهزة الكهربائيات مجال االغذية, في البضائع
االثاث, واضافاتها, غيارها وقطع الكمبيوتر االلكترونية,

املكاتب ومستلزمات معدات

In Respect of: The bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods in the field of foodstuff,
electrical and electronic instruments and apparatus, 
computers and spare parts and accessories thereof, 
furniture, office equipment and requisite

احملدودة لاللكترونيات املتحدة الشركة :  In the name of: United Electronics Companyبأسم

العربية اململكة اخلبر 31952، 76688 ب ص : العنوان
السعودية

Address: P.O. Box: 76688 Khobar 31952, Kingdom of 
Saudi Arabia 

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



الثاني 2011/5/15العـــدد

44

( 77 )

 18010 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18010العالمة

 37  In Class: 37في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

و للكمبيوتر  واإلصالح الصيانة خدمات : اجل من
اإللكترونية اإلجهزة

In Respect of: Maintenance and repair of computers 
and electronic instruments and apparatus 

احملدودة لاللكترونيات املتحدة الشركة :  In the name of: United Electronics Companyبأسم

العربية اململكة ،31952 اخلبر  76688 ب ص : العنوان
السعودية

Address: P.O. Box: 76688 Khobar 31952, Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

  

( 78)

 18011 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18011العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

املشروبات وتشمل الكحولية غير املشروبات  : اجل من
من املصنوعة املشروبات الطاقة، مشروبات املنعشة،
و/ (لالستعمال التوتر وزائدة التواترية  واملشروبات املصل،
القمح، من املصنوعة البيرا ، البيرا  الرياضيني)، حلاجة  أو
و البيرا الستاوت املزر، البرتر، الشعير، من الليكير املصنوع
من الشعير، املصنوعة الكحولية غير املشروبات املعتقة،
من املصنوعة املشروبات الغازية، واملياه املعدنية املياه
واملستحضرات احملاليل الشراب، الفاكهه، وعصائر الفاكهه
واملساحيق احلبوب  ، مفورة املشروبات جلعل  املستعملة

الكحولية غير واملشروبات للمشروبات املفورة

In Respect of: Non alcoholic beverages including refresh-
ing drinks, energy drinks, whey beverages, isotonic, hy-
pertonic 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 

بي اتش ام بول جي رد  In the name of: Red Bull GmbHبأسم :

النمسا  , سي ام 5330 فوخل ,1 برونني : ام  Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austriaالعنوان

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان
3800 Al-Beereh
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 18012 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18012العالمة

 28  In Class: 28في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

, الورق  العاب  , اللعب  اوراق , والدمى االلعاب  : اجل من
ادوات , الورق قصاصات , (املبتدعة) الهزليه املداعبات
الرياضة معدات , (28 الصنف في (املدرجة الرياضة واجلمباز
تشمل الزالجات الشتوية , الرياضة تشمل معدات واجلمباز ,
التنس معدات , الثلج واحذية اجلليد زالجات , الثلج الواح ,
اخلاص االستخدام ذات احلقائب , الصيد بالصنارة معدات ,
على التزحلق والواح الزالجات فيها مبا , الرياضة ملعدات
, والتنس الغولف  حقائب , الكريكيت  حقائب  , االمواج
اغطية , حواف الزالجات , اعمدة الزالجات , اربطة الزالجات
التدريب اثقال  , الكرات  , الثلج الواح اربطة  , الزالجات 
مضارب , الرمح  , املعدنية االقراص , احلديدية الكرات ,
وعصي الغولف  مضارب , الكريكيت مضارب , التنس 
العجالت ذوات املزجلات , العجالت ذوات املزجلات , الهوكي
عيد لشجر املزينات , الطاولة  لتنس الطاوالت  , الداخلية
غير االلكترونية او الكهربائية االلعاب , كرات الثلج , امليالد
املركبات , التلفزيوني باملستقبل فقط املستخدمة تلك
دروع هئية على املركبات  املركبات، العاب دروع، هيئة  على 
باملوجات بها املتحكم املركبات العاب باملوجات، بها املتحم
وماكنات املعدنية  بالقطع  املشغلة الفواكه ماكنات ,
(اقواس الرياضية  االقواس , املبارزة اسلحة , التسلية
عدة , التنس , شبكات الكرات اللعاب الشبكات , الرماية)
, الصيد شبكات , السمك صيد  صنارات , السمك صيد
املعلقة االشرعة , , االشرعة (الزعانف)  السباحة  شبكات 
اجلسم الواح , االمواج الواح الركوب على , الزالجات الواح ,
, االبحار مراكب وسارية اطقم  , الهوائية التيارات الواح  ,

واملرفق الركبة لبادات

In Respect of: Games and playthings; playing cards, 
card games; practical jokes (novelties), confetti; 
gymnastic and sporting articles (included in class 
28); gymnastic and sports equipment, including win-
ter sports equipment, including skis, snowboards, 
ice skates and snowshoes; tennis equipment; an-
gling equipment; special purpose bags for sports 
equipment, including skis and surfboards, cricket 
bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, 
edges for skis, coverings for skis; snowboard bind-
ings; balls; dumb-bells, shot puts, discuses, javelins; 
tennis racquets, cricket bats, golf clubs and hockey 
sticks; roller skates, inline roller skates; tables for 
table tennis; decorations for Christmas trees; snow 
globes; electric or electronic games other than those 
adapted for use with television receivers only; scale 
model vehicles, toy vehicles, radio-controlled scale 
model vehicles, radio-controlled toy vehicles; coin-
operated fruit machines and entertainment machines; 
fencing weapons; sports bows (archery); nets for ball 
games, tennis nets; fishing tackle, fishing hooks,
landing nets for anglers; swimming webs (flippers);
paragliders, hang-gliders; skateboards; surfboards, 
body boards, windsurfing boards; harnesses and
masts for sailboards; elbow and knee pads 

بي اتش ام بول جي رد  In the name of: Red Bull GmbHبأسم :

النمسا  , سي ام 5330 فوخل ,1 برونني : ام -Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Ausالعنوان
tria 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان
3800 Al-Beereh
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 18013 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18013العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

, التسلية  , التدريب توفير , التعليم : من اجل
و التسلية االذاعية ااملوسيقية االعمال فيها مبا
والثقافية الرياضية االنشطة , والتلفزيونية
خدمات , الرياضية املنافسات اخراج  فيها مبا  ,
تنظيم املعارض الرقص , املالهي الليلية وحانات
والرياضية الثقافية لالغراض التجارية واالسواق
والكاسيت الفيديو اشرطة تاجير , والتعليمية
نسخ االفالم, انتاج دي, في ودي دي-روم سي 
الكتب نشر , واملايكروفيلم الفيديو اشرطة 
املعلومات شبكة على االلكترونية  والصحف
توفير , الكمبيوترات على االلكتروني النشر  ,
, املعلومات شبكة على  االلكتروني  النشر
املعلومات شبكة على املزودة االلعاب  خدمات
التصوير خدمات , الكاراوك توفير خدمات ,
املوسيقى, وتركيب تلحني خدمات  , الرقمي

الدعائية االغراض لغير , التصميم خدمات

In Respect of: Education; providing of train-
ing; entertainment, including musical perfor-
mances and radio and television entertain-
ment; sporting and cultural activities, including 
the staging of sports competitions; night clubs 
and discotheque services; organization of 
trade fairs and exhibitions for cultural, sport-
ing and educational purposes; rental of video 
tapes and cassettes, CD-ROMs and DVDs, film
production; videotaping and microfilming; pub-
lication of electronic books and journals on-
line, electronic desktop publishing, providing 
on-line electronic publications, game services 
provided on-line; providing karaoke services; 
digital imaging services; music composition 
services; layout services, other than for adver-
tising purposes 

بي اتش ام بول جي رد  In the name of: Red Bull GmbHبأسم :

 , سي ام  فوخل   5330 ,1 برونني ام  : العنوان
النمسا

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 
Austria 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh 
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 18014 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18014العالمة

 28  In Class: 28في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

العاب الورق , اللعب , اوراق , االلعاب والدمى : اجل من
ادوات , الورق قصاصات , (املبتدعة) الهزليه املداعبات
معدات , (28 الصنف في (املدرجة واجلمباز الرياضة 
, الشتوية الرياضة معدات  , تشمل واجلمباز الرياضة
واحذية زالجات اجلليد الواح الثلج , , تشمل الزالجات
, بالصنارة الصيد معدات , التنس معدات , الثلج
مبا , الرياضة ملعدات اخلاص االستخدام ذات احلقائب
حقائب , االمواج على التزحلق والواح الزالجات فيها 
اربطة الزالجات حقائب الغولف والتنس , الكريكيت ,
, الزالجات الزالجات , اغطية حواف , الزالجات اعمدة ,
الكرات , التدريب اثقال  , الكرات , الثلج  الواح اربطة
, مضارب التنس , الرمح , املعدنية االقراص , احلديدية
الهوكي وعصي الغولف مضارب , الكريكيت مضارب
العجالت ذوات املزجلات , العجالت ذوات املزجلات ,
لشجر املزينات , الطاولة لتنس الطاوالت , الداخلية
او الكهربائية  االلعاب , الثلج كرات  , امليالد عيد
باملستقبل فقط املستخدمة تلك غير االلكترونية
املركبات، العاب هيئة دروع، املركبات على , التلفزيوني
العاب باملوجات، بها املتحم دروع هئية على املركبات
الفواكه ماكنات  , باملوجات بها املتحكم  املركبات
اسلحة , التسلية وماكنات املعدنية املشغلة بالقطع
الرماية) , الشبكات (اقواس الرياضية االقواس , املبارزة
صيد السمك عدة , التنس شبكات , الكرات اللعاب 
شبكات , الصيد  شبكات  , السمك صيد صنارات  ,
الواح , املعلقة االشرعة , االشرعة , (الزعانف) السباحة
, اجلسم الواح , االمواج على الركوب الواح , الزالجات
االبحار مراكب وسارية , اطقم الهوائية التيارات الواح

واملرفق الركبة لبادات ,

In Respect of: Games and playthings; playing cards, 
card games; practical jokes (novelties), confetti; 
gymnastic and sporting articles (included in class 
28); gymnastic and sports equipment, including win-
ter sports equipment, including skis, snowboards, 
ice skates and snowshoes; tennis equipment; an-
gling equipment; special purpose bags for sports 
equipment, including skis and surfboards, cricket 
bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, 
edges for skis, coverings for skis; snowboard bind-
ings; balls; dumb-bells, shot puts, discuses, javelins; 
tennis racquets, cricket bats, golf clubs and hockey 
sticks; roller skates, inline roller skates; tables for 
table tennis; decorations for Christmas trees; snow 
globes; electric or electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; 
scale model vehicles, toy vehicles, radio-controlled 
scale model vehicles, radio-controlled toy vehicles; 
coin-operated fruit machines and entertainment 
machines; fencing weapons; sports bows (archery); 
nets for ball games, tennis nets; fishing tackle, fish-
ing hooks, landing nets for anglers; swimming webs 
(flippers); paragliders, hang-gliders; skateboards;
surfboards, body boards, windsurfing boards; har-
nesses and masts for sailboards; elbow and knee 
pads 

بي اتش ام بول جي رد  In the name of: Red Bull GmbHبأسم :

النمسا  , سي ام 5330 فوخل ,1 برونني : ام -Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Ausالعنوان
tria 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان
3800 Al-Beereh 
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 18015 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18015العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

التسلية , , التدريب توفير , التعليم : من اجل
و التسلية االذاعية ااملوسيقية االعمال فيها مبا
, والثقافية الرياضية  االنشطة , والتلفزيونية
خدمات , الرياضية  املنافسات اخراج فيها مبا
تنظيم املعارض الرقص , املالهي الليلية وحانات
والرياضية الثقافية لالغراض التجارية واالسواق
والكاسيت الفيديو اشرطة تاجير , والتعليمية
نسخ االفالم, انتاج دي, في ودي دي-روم سي 
الكتب نشر , واملايكروفيلم الفيديو اشرطة 
املعلومات شبكة على االلكترونية  والصحف
توفير , الكمبيوترات على االلكتروني النشر  ,
, املعلومات شبكة على  االلكتروني  النشر
املعلومات شبكة على املزودة االلعاب  خدمات
التصوير خدمات , الكاراوك توفير خدمات ,
املوسيقى, وتركيب تلحني خدمات  , الرقمي

الدعائية االغراض لغير , التصميم خدمات

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment, including musi-
cal performances and radio and televi-
sion entertainment; sporting and cultural 
activities, including the staging of sports 
competitions; night clubs and discotheque 
services; organization of trade fairs and 
exhibitions for cultural, sporting and edu-
cational purposes; rental of video tapes 
and cassettes, CD-ROMs and DVDs, film
production; videotaping and microfilming;
publication of electronic books and jour-
nals on-line, electronic desktop publishing, 
providing on-line electronic publications, 
game services provided on-line; providing 
karaoke services; digital imaging services; 
music composition services; layout servic-
es, other than for advertising purposes 

بي اتش ام بول جي رد  In the name of: Red Bull GmbHبأسم :

 , سي ام  فوخل   5330 ,1 برونني ام  : العنوان
النمسا

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 
See, Austria 

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



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

49

( 83 )

 18016 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18016العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

وتوليد التدفئة جهزة اإلنارة-  أجهزة وتشمل  : اجل  من
غاز فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
التبريد– الصحية- واالغراض املياه توزيع جهزة وكهرباء-

. البرادات

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilat-
ing, water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض :  In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM DABANبأسم

النيل قصر صالة بجانب عيصى, اخلليل,  : العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-
NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

قصر صالة بجانب عيصى-  اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA DIST,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

( 84 )

 18017 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18017العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

وتوليد التدفئة جهزة اإلنارة-  أجهزة وتشمل  : اجل  من
غاز فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
التبريد– الصحية- والتركيبات املياه توزيع وكهرباء- جهزة

. البرادات

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilat-
ing, water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض : -In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM DAبأسم
BAN 

النيل قصر صالة بجانب عيصى, اخلليل,  : العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-
NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

قصر صالة بجانب عيصى-  اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA DIST,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 
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 18018 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18018العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

وتوليد التدفئة اإلنارة- جهزة وتشمل أجهزة اجل : من
فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
الصحية- والتركيبات املياه توزيع جهزة وكهرباء- غاز

البرادات. التبريد–

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض :  In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM DABANبأسم

النيل قصر صالة بجانب عيصى, اخلليل,  : العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-
NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

قصر صالة بجانب عيصى-  اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

  

( 86 )

 18019 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18019العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

وتوليد التدفئة اإلنارة- جهزة وتشمل أجهزة اجل : من
فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
الصحية- واالغراض املياه توزيع جهزة وكهرباء- غاز

. البرادات التبريد–

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilat-
ing, water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض : -In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM DAبأسم
BAN 

النيل قصر صالة بجانب عيصى- : اخلليل- العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-
NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

قصر صالة بجانب عيصى-  اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 
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 18020 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18020 العالمة

 11 In Class: 11 في الصنف :

 16/08/2010 : Date: 16/08/2010 التاريخ

جهزة التدفئة اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
أجهزة والتهوية-  التجفيف البخار– وتوليد 
املياه توزيع  جهزة وكهرباء- غاز فران الطهي– 

. البرادات التبريد– الصحية- والتركيبات

 In Respect of: Apparatus for lighting, heating,
 steam generating, cooking, refrigerating, drying,
 ventilating, water supply and sanitary purposes

ضبان هاشم محمد ناهض : In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM بأسم
 DABAN

قصر صالة بجانب  عيصى, اخلليل, : العنوان
 022228087 تلفاكس النيل

 Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER
 AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808

صالة بجانب  عيصى- اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل قصر

 Address for Services: HEBRON,EISSA
DIST.,BESIDE KASER AL-NEAL HALL TEL TEL-

 FAX 02222808

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
كلمة باستخدام املطلق احلماية حق عدم منح

 . عن العالمة SUPER مبعزل
 

( 88 )

 18021 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18021العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ
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التدفئة جهزة  اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار– وتوليد
والتركيبات املياه توزيع  اجهزة  وكهرباء-  غاز فران

التبريد– الصحية-

In Respect of: Apparatus for lighting, heat-
ing, steam generating, cooking, refrigerat-
ing, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض : -In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHبأسم
EM DABAN 

النيل قصر صالة بجانب عيصى- : اخلليل- العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 
02222808 

قصر صالة عيصى- بجانب اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA 
DIST.,BESIDE KASER AL-NEAL HALL TEL 
TELFAX 02222808 

(89 )

 18022 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18022العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

التدفئة جهزة  اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار– وتوليد
والتركيبات املياه توزيع  جهزة وكهرباء-  غاز فران

. البرادات التبريد– الصحية-

In Respect of: Apparatus for lighting, heat-
ing, steam generating, cooking, refrigerat-
ing, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض : -In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHبأسم
EM DABAN 

النيل قصر صالة بجانب عيصى- : اخلليل- العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 
02222808 

قصر صالة عيصى- بجانب اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA 
DIST.,BESIDE KASER AL-NEAL HALL TEL 
TELFAX 02222808 
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( 90 )

 18023 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18023 العالمة

 11 In Class: 11 في الصنف :

 16/08/2010 : Date: 16/08/2010 التاريخ

وتوليد التدفئة اإلنارة- جهزة وتشمل أجهزة اجل : من
غاز فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
الصحية- والتركيبات  املياه  توزيع جهزة وكهرباء-

. البرادات التبريد–

In Respect of: Apparatus for lighting, heat-
ing, steam generating, cooking, refrigerat-

 ing, drying, ventilating, water supply and
 sanitary purposes

ضبان هاشم محمد ناهض : In the name of: NAHED MOHAMMAD بأسم
 HASHEM DABAN

النيل قصر صالة بجانب عيصى- : اخلليل- العنوان
 022228087 تلفاكس

 Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE
 KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX
 02222808

قصر صالة بجانب عيصى-  اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

 Address for Services: HEBRON,EISSA
 DIST.,BESIDE KASER AL-NEAL HALL TEL
 TELFAX 02222808

( 91 )

 18024 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18024 العالمة

 11 In Class: 11 في الصنف :

 16/08/2010 : Date: 16/08/2010 التاريخ
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التدفئة جهزة  اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار– وتوليد
والتركيبات املياه توزيع  جهزة وكهرباء-  غاز فران

. البرادات التبريد– الصحية-

 In Respect of: Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, dry-
ing, ventilating, water supply and sanitary pur-

 poses

ضبان هاشم محمد ناهض : In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM بأسم
 DABAN

النيل قصر صالة بجانب عيصى- : اخلليل- العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KAS-
 ER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808

قصر صالة عيصى- بجانب اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

 Address for Services: HEBRON,EISSA
 DIST.,BESIDE KASER AL-NEAL HALL TEL
 TELFAX 02222808

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
SU- كلمة باستخدام املطلق احلماية حق عدم منح

 . عن العالمة PER مبعزل
 

( 92 )

 18025 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18025العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

جهزة التدفئة اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
أجهزة والتهوية-  التجفيف البخار– وتوليد 
املياه توزيع  جهزة وكهرباء- غاز فران الطهي– 

. البرادات التبريد– الصحية- والتركيبات

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض :  In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEMبأسم
DABAN 

قصر بجانب صالة عيصى- اخلليل- : العنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER 
AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

صالة بجانب  عيصى- اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل قصر

Address for Services: HEBRON,EISSA 
DIST.,BESIDE KASER AL-NEAL HALL TEL TEL-
FAX 02222808 
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( 93 )

 18026 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18026العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

جهزة التدفئة اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
أجهزة والتهوية-  التجفيف البخار– وتوليد 
املياه توزيع  جهزة وكهرباء- غاز فران الطهي– 

البرادات الصحية- التبريد– والتركيبات

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, dry-
ing, ventilating, water supply and sanitary pur-
poses 

ضبان هاشم محمد ناهض :  In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEMبأسم
DABAN 

قصر بجانب صالة عيصى- اخلليل- : العنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KAS-
ER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

صالة بجانب  عيصى, اخلليل, : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل قصر

Address for Services: HEBRON,EISSA 
DIST.,BESIDE KASER AL-NEAL HALL TEL 
TELFAX 02222808 

( 94 )

 18027 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18027العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

جهزة التدفئة اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
أجهزة والتهوية-  التجفيف البخار– وتوليد 
املياه توزيع  جهزة وكهرباء- غاز فران الطهي– 

. البرادات التبريد– الصحية- والتركيبات

In Respect of: Apparatus for lighting, heat-
ing, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes 
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ضبان هاشم محمد ناهض :  In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEMبأسم
DABAN 

قصر صالة بجانب  عيصى- اخلليل- : العنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KAS-
ER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

صالة بجانب  عيصى- اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل قصر

Address for Services: HEBRON,EISSA 
DIST.,BESIDE KASER AL-NEAL HALL TEL 
TELFAX 02222808 

( 95 )

 18028 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18028العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

وتوليد التدفئة اإلنارة- جهزة وتشمل أجهزة اجل : من
فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
الصحية- والتركيبات املياه توزيع جهزة وكهرباء- غاز

. البرادات التبريد–

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض : -In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM DAبأسم
BAN 

النيل قصر صالة بجانب عيصى- اخلليل-  : العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-
NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

قصر صالة بجانب عيصى-  اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

( 96 )

 18029 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18029العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

57

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

جهزة التدفئة اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
أجهزة والتهوية-  التجفيف البخار– وتوليد 
املياه توزيع  جهزة وكهرباء- غاز فران الطهي– 

. البرادات التبريد– الصحية- والتركيبات

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض :  In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEMبأسم
DABAN 

قصر صالة بجانب  عيصى- اخلليل- : العنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER 
AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

صالة بجانب  عيصى- اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل قصر

Address for Services: HEBRON,EISSA 
DIST.,BESIDE KASER AL-NEAL HALL TEL TEL-
FAX 02222808 

( 97 )

 18030 :  Trade Mark No.: 18030لعالمة التجارية رقم

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

وتوليد التدفئة اإلنارة- جهزة وتشمل أجهزة اجل : من
فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
الصحية- والتركيبات املياه توزيع جهزة وكهرباء- غاز

. البرادات التبريد–

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilat-

ing, water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض : -In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM DAبأسم

BAN 

النيل قصر صالة بجانب اخلليل-عيصى-  : العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-

NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

قصر صالة -بجانب اخلليل-عيصى  : التبليغ عنوان
 Address for Services: 022228087 تلفاكس النيل
HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-

 NEAL HALL TEL TELFAX 02222808
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( 98)

 18031 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18031العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

وأغطية الرأس القدم ولباس مالبس : اجل  In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن

سليمان الرحمن " عبد الدين بهاء  محمد " : بأسم
لنب صب

In the name of: "MUHAMAD BAHAA ALDEEN " ABED 
ALRAHMAN SULAYMAN SUB LABAN 

- عمارة النتشة الرئيسي الشارع - رام اهللا :  Address: RAMALLAH - MAIN STREET - ALNATSHAHالعنوان
BULDG 

عمارة - الرئيسي الشارع - اهللا رام : التبليغ عنوان
النتشة

Address for Services: RAMALLAH - MAIN STREET - 
ALNATSHAH BULDG 

  

( 99 )

 18032 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18032العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

وتوليد التدفئة اإلنارة- جهزة وتشمل أجهزة اجل : من
فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
الصحية- والتركيبات املياه توزيع جهزة وكهرباء- غاز

. البرادات التبريد–

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilat-
ing, water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض : -In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM DAبأسم
BAN 

النيل قصر صالة بجانب عيصى- اخلليل-  : العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-
NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

قصر صالة بجانب عيصى-  اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 
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( 100 )

 18033 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18033العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 16/08/2010 :  Date: 16/08/2010التاريخ

وتوليد التدفئة جهزة اإلنارة-  أجهزة وتشمل  : اجل  من
غاز فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
التبريد– الصحية- والتركيبات املياه توزيع وكهرباء- جهزة

. البرادات

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض : -In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM DAبأسم
BAN 

النيل قصر صالة بجانب عيصى- اخلليل-  : العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-
NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

قصر صالة بجانب عيصى-  اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

( 101 )

 18034 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18034العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

واالسلكية السلكيو االتصاالت : اجل  In Respect of: Telecommunicationمن

االتصال خلدمات اجلديدة نت كوول شركة : بأسم
احملدودة اخلاصة املساهمة

In the name of: SHAREKAT COOL NET ALGADE-
DAH LEKHADAMAT ALETESAL ALMOSAHEMAH 

التل - البيرة  Address: HAI ALTAL - ALBIEREHالعنوان : حي

احلجة عمارة  - محفوظ  بالل احملامي  : التبليغ عنوان
االرسال شارع - الثاني الطابق -

Address for Services: 
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( 102 )

 18035 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18035العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

واخلاصة واملالحية العلمية والعدد  األجهزة : اجل من
والسينماتوغرافية والفوتوغرافية األراضي مبسح
وإرسال والقياس الوزن  وعدد وأجهزة  والبصرية
والتعليم، احلياة وإنقاذ (املراقبة) والضبط  اإلشارات 
أو تركيم أو حتويل أو بوصل اخلاصة والعدد واألجهزة
أو إرسال تسجيل أو أجهزة ، ضبط الكهرباء أو تنظيم
املمغنطة البيانات حامالت ، أو الصور إستعادة الصوت
وآليات األتوماتيكية آالت البيع التسجيل ، إسطوانات ،
فيها نقد معدنـي من قطعة بوضع التي تعمل األجهزة
واحلاسبات ، املعدات احلاسبة اآلالت ، النقد مسجالت ،
أجهزة ، البيانات ملعاجلة (الكمبيوتر)  اإللكترونية
لإلرسال احلاسوب برمجيات ذلك في احلرائق مبا إطفاء
وإجراء لتأسيس البرمجيات تطبيقات حتديدا الهاتفي،
شكل على الشبكات من عديد عبر الهاتفية املكاملات
مع املستخدمة للتحميل القابلة البرمجيات اإلنترنت؛
اإلرسال أجل التزويد من بعيدة املدى االتصاالت أجهزة
واملوسيقى والنصوص اإللكتروني للبريد الالسلكي 
والبيانات واملعلومات الثابتة والصور والفيديو واألصوات
شبكة أجهزة وعبر اإلنترنت عبر األخرى واحملتويات
ومفاتيح التشغيل اخلطوط موزعات احمللية؛ الالسلكي
االتصاالت وشبكات للحواسيب التوزيع وقطع
االتصاالت وبرمجيات احلاسوب قطع  املدى؛ بعيدة
املدى بعيدة االتصاالت معدات وصل في املستخدمة 
السلكية احلواسيب  وشبكات واحلواسيب والهواتف
إرسال لتوفير احلاسوب وقطع برمجيات والالسلكية؛
والرسوم والصور والبيانات والفيديو األصوات وتبادل
قطع املدى؛ بعيدة  االتصاالت مجال في اجلرافيكية
عبر األجهزة لوصل املستخدمة املدى االتصاالت بعيدة
موزعات الكهربائية، حتديدا: واألسالك املنزلي الهاتف
التشغيل ومفاتيح احلاسوب لشبكات اخلطوط
داخل الصوتية االتصاالت لتقدمي املصممة واملوزعات 
بي). آي أو (في اإلنترنت اتصاالت بروتوكوالت عبر املنزل

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or control-
ling electricity; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin- operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus including Computer telephony 
software, namely, software application for estab-
lishing and performing, phone calls over a variety of 
networks in the nature of the internet; downloadable 
software for use with wireless telecommunications 
devices to provide wireless transmission of e-mail, 
text, music, video, voice, still images, information, 
data, and other content via the internet and via 
wireless local area network devices; Computer and 
telecommunications network hubs, switches and 
routers; computer hardware and communications 
software for use in connecting telecommunications 
equipment, telephones, computers, wired and wire-
less computer networks; computer software and 
hardware for providing transmission and exchange 
of voice, video, data, images and graphics in the 
field of telecommunications; hardware for telecom-
munications for connecting devices via in-home 
phone and electrical wiring, namely, computer net-
work hubs, computer switches and computer rout-
ers designed to provide in-home voice over internet 
protocol (VOIP) communications. 

سي أل أل ماركيتنغ : فوناج  In the name of: Vonage Marketing LLCبأسم

نيوجرسي 07733 ،  هوملديل، ستريت ماين 23 : العنوان
األمريكية الواليات املتحدة

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

الفكرية- للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
2989760 رقم 1/ - هاتف 4472 البيرة ص.ب

Address for Services: 
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( 103 )  

 18037 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18037العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

واخلاصة واملالحية والعدد العلمية األجهزة : اجل من
والسينماتوغرافية والفوتوغرافية األراضي مبسح
وإرسال والقياس الوزن  وعدد وأجهزة  والبصرية
والتعليم، احلياة وإنقاذ (املراقبة) والضبط  اإلشارات 
أو تركيم أو حتويل أو بوصل اخلاصة والعدد واألجهزة
إرسال أو تسجيل الكهرباء ، أجهزة ضبط أو تنظيم
البيانات حامالت ، الصور أو الصوت إستعادة أو
البيع آالت  ، التسجيل إسطوانات  ، املمغنطة
قطعة بوضع تعمل التي وآليات األجهزة األتوماتيكية
اآلالت ، النقد مسجالت  ، فيها معدنـي نقد  من
(الكمبيوتر) اإللكترونية واحلاسبات ، املعدات احلاسبة
ذلك في مبا  احلرائق إطفاء أجهزة ، البيانات ملعاجلة
تطبيقات حتديدا لإلرسال الهاتفي، احلاسوب برمجيات
عبر الهاتفية املكاملات وإجراء لتأسيس البرمجيات
البرمجيات على شكل اإلنترنت؛ الشبكات من عديد
االتصاالت أجهزة مع املستخدمة للتحميل القابلة 
للبريد الالسلكي اإلرسال التزويد من أجل املدى بعيدة
واألصوات والفيديو واملوسيقى والنصوص اإللكتروني
واحملتويات األخرى الثابتة واملعلومات والبيانات والصور
احمللية؛ الالسلكي شبكة أجهزة وعبر اإلنترنت عبر
التوزيع وقطع التشغيل  ومفاتيح  اخلطوط  موزعات
قطع املدى؛ بعيدة االتصاالت وشبكات للحواسيب 
وصل االتصاالت املستخدمة في وبرمجيات احلاسوب
واحلواسيب والهواتف املدى بعيدة االتصاالت معدات
برمجيات والالسلكية؛ السلكية وشبكات احلواسيب
األصوات وتبادل إرسال لتوفير احلاسوب وقطع
في اجلرافيكية والرسوم والصور والبيانات والفيديو
بعيدة قطع االتصاالت املدى؛ بعيدة االتصاالت مجال
املنزلي الهاتف عبر األجهزة لوصل املدى املستخدمة
اخلطوط موزعات حتديدا: الكهربائية،  واألسالك
واملوزعات التشغيل ومفاتيح احلاسوب لشبكات
عبر املنزل داخل الصوتية االتصاالت املصممة لتقدمي

بي). آي أو (في اإلنترنت اتصاالت بروتوكوالت

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measur-
ing, signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin- operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus including
Computer telephony software, namely, software ap-
plication for establishing and performing, phone calls 
over a variety of networks in the nature of the internet; 
downloadable software for use with wireless telecom-
munications devices to provide wireless transmission 
of e-mail, text, music, video, voice, still images, infor-
mation, data, and other content via the internet and 
via wireless local area network devices; Computer 
and telecommunications network hubs, switches and 
routers; computer hardware and communications 
software for use in connecting telecommunications 
equipment, telephones, computers, wired and wire-
less computer networks; computer software and 
hardware for providing transmission and exchange of 
voice, video, data, images and graphics in the field
of telecommunications; hardware for telecommunica-
tions for connecting devices via in-home phone and 
electrical wiring, namely, computer network hubs, 
computer switches and computer routers designed to 
provide in-home voice over internet protocol (VOIP) 
communications. 

سي أل أل ماركيتنغ : فوناج  In the name of: Vonage Marketing LLCبأسم
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نيوجرسي 07733  هوملديل، ستريت ماين 23 : العنوان
األمريكية املتحدة الواليات ،

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

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

Address for Services: 

( 104 )

 18039 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18039العالمة

 4  In Class: 4في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

الرائحة ذو  أو املعطر  الشمع ، الشمع : اجل من
الزكية

In Respect of: Candles; fragranced or scented 
candles 

ليمتيد (أوفير سيز) كوملان أند : ريكيت  In the name of: Reckitt & Colman (Overseas)بأسم
Limited 

إجنلترا أس، يو8 7دي أتش هال، لني، دانسوم : -Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Engالعنوان
land 

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

Address for Services: 

( 105 )

 18040 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18040العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

إنعاش أو  تنقية أو لتعطير وأدوات أجهزة : اجل  من
املذكورة البضائع جلميع وجتهيزات أجزاء اجلو،

In Respect of: Apparatus and instruments, all for 
scenting, purifying or freshening the atmosphere; 
parts and fittings for all the aforesaid goods.

ليمتيد (أوفير سيز) كوملان أند : ريكيت  In the name of: Reckitt & Colman (Overseas)بأسم
Limited 

إجنلترا أس، يو8 7دي أتش هال، لني، دانسوم : -Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Engالعنوان
land 

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

Address for Services: 
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( 106 )

 18041 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18041العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

الشؤون املالية؛ الشؤون التأمني؛ : اجل من
العقارية. الشؤون النقدية؛

In Respect of: Insurance; financial affairs; mon-
etary affairs; real eastate affairs 

التجارية للعالمات املبادلة شركة : بأسم
م م ذ - القابضة

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding 
Company – LLC 

االمارات ظبي، ابو ،45005 ب ص. : العنوان 
العربية املتحدة

Address: P.O. Box 45005, Abu Dhabi, United 
Arab Emirates 

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

Address for Services: 

 

( 107 )

 18042 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18042العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

: االتصاالت اجل  In Respect of: Telecommunicationsمن

القابضة التجارية للعالمات املبادلة : شركة بأسم
م م ذ -

In the name of: Mubadala Trade Marks 
Holding Company – LLC 

العربية االمارات ظبي، ابو ،45005 ب ص. العنوان :
املتحدة

Address: P.O. Box 45005, Abu Dhabi, Unit-
ed Arab Emirates 

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

Address for Services: 
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( 108 )

 18043 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18043العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

التدريب؛ توفير او وتزويد التعليم خدمات : اجل من
والثقافية الرياضة واألنشطة الترفيه؛ خدمات

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

التجارية للعالمات املبادلة شركة : بأسم
م م ذ - القابضة

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding 
Company – LLC 

العربية االمارات ظبي، ابو ،45005 ب ص. العنوان :
املتحدة

Address: P.O. Box 45005, Abu Dhabi, United 
Arab Emirates 

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

Address for Services: 

  

( 109 )

 18044 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18044العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

وخدمات والتقنية العلمية  اخلدمات  : اجل  من
التحاليل خدمات ، بها والتصميم املتعلقة البحث
وتطوير تصميم خدمات الصناعية، واالبحاث

الكمبيوتر وبرمجيات معدات

In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating 
thereto, industrial analysis and research 
services, design and development of com-
puter hardware and software. 

القابضة التجارية للعالمات املبادلة : شركة بأسم
م م ذ -

In the name of: Mubadala Trade Marks 
Holding Company – LLC 
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العربية االمارات ظبي، ابو ،45005 ب ص. العنوان :
املتحدة

Address: P.O. Box 45005, Abu Dhabi, United 
Arab Emirates 

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

Address for Services: 

  

( 110 )

 18045 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18045العالمة

 37  In Class: 37في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

والتركيب املباتي وتشييد بناء : خدمات اجل من
والتصليح

In Respect of: Building construction, repair, 
installation services. 

التجارية للعالمات املبادلة شركة : بأسم
م م ذ - القابضة

In the name of: Mubadala Trade Marks Hold-
ing Company – LLC 

االمارات ظبي، ابو ،45005 ب ص. : العنوان 
العربية املتحدة

Address: P.O. Box 45005, Abu Dhabi, United 
Arab Emirates 

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

Address for Services: 

  

( 111 )

 18046 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18046العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

جتميل مستحضرات : اجل  In Respect of: cosmeticsمن
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كوزماتيكس للمستحضرات اس شركة أم : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة التجميلية

In the name of: SHAREKET M S COSMET-
ICS LAL MSTAHDARAT ALTAJMELYA 

سلمان شارع - الزيتون جبل  - القدس : العنوان
(28 ) رقم الفارسي

Address: ALQUDS - JABAL ALZYTON - 
SHAREE SALMAN AL FARESE 

مقابل بوظة ناصر عمارة اهللا - رام : التبليغ عنوان
ركب

Address for Services: 

( 112 )

 18047 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18047العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

جتميل مستحضرات : اجل  In Respect of: cosmeticsمن

كوزماتيكس للمستحضرات اس شركة أم : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة التجميلية

In the name of: SHAREKET M S COSMETICS LAL 
MSTAHDARAT ALTAJMELYA 

سلمان شارع - الزيتون جبل  - القدس : العنوان
(28 ) رقم الفارسي

Address: ALQUDS - JABAL ALZYTON - SHAREE 
SALMAN AL FARESE 

مقابل بوظة ناصر عمارة اهللا - رام : التبليغ عنوان
ركب

Address for Services: 

( 113 )

 18048 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18048العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

جتميل مستحضرات : اجل  In Respect of: cosmeticsمن
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كوزماتيكس للمستحضرات اس شركة أم : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة التجميلية

In the name of: SHAREKET M S COSMETICS 
LAL MSTAHDARAT ALTAJMELYA 

سلمان شارع - الزيتون جبل  - القدس : العنوان
(28 ) رقم الفارسي

Address: ALQUDS - JABAL ALZYTON - SHAREE 
SALMAN AL FARESE 

مقابل بوظة ناصر عمارة اهللا - رام : التبليغ عنوان
ركب

Address for Services: 

( 114 )

 18049 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18049العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

جتميل مستحضرات : اجل  In Respect of: cosmeticsمن

كوزماتيكس للمستحضرات اس شركة أم : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة التجميلية

In the name of: SHAREKET M S COSMETICS 
LAL MSTAHDARAT ALTAJMELYA 

سلمان شارع - الزيتون جبل  - القدس : العنوان
(28 ) رقم الفارسي

Address: ALQUDS - JABAL ALZYTON - SHAREE 
SALMAN AL FARESE 

مقابل بوظة ناصر -عمارة اهللا رام : التبليغ عنوان
ركب

Address for Services: 

  

( 115 )

 18050 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18050العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

جتميل مستحضرات : اجل  In Respect of: cosmeticsمن
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كوزماتيكس للمستحضرات اس شركة أم : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة التجميلية

In the name of: SHAREKET M S COSMETICS LAL 
MSTAHDARAT ALTAJMELYA 

سلمان شارع - جبل الزيتون - القدس : العنوان
(28 ) رقم الفارسي

Address: ALQUDS - JABAL ALZYTON - SHAREE 
SALMAN AL FARESE 

مقابل بوظة ناصر عمارة اهللا - رام : التبليغ عنوان
ركب

Address for Services: 

( 116 )

 18051 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18051 العالمة

 3 In Class: 3 في الصنف :

 17/08/2010 : Date: 17/08/2010 التاريخ

جتميل مستحضرات : اجل In Respect of: cosmetics من

للمستحضرات كوزماتيكس  اس أم شركة  : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة التجميلية

In the name of: SHAREKET M S COSMETICS LAL MS-
 TAHDARAT ALTAJMELYA

سلمان شارع - الزيتون جبل  - القدس : العنوان
(28 ) رقم الفارسي

 Address: ALQUDS - JABAL ALZYTON - SHAREE
 SALMAN AL FARESE

بوظة مقابل  ناصر عمارة - اهللا  رام : التبليغ عنوان
ركب

 Address for Services:

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
مبعزل  NET كلمة املطلق باستخدام احلماية منح حق

العالمة عن

(117 )

 18052 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18052العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 17/08/2010 :  Date: 17/08/2010التاريخ

جتميل مستحضرات : اجل  In Respect of: cosmeticsمن
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بأسم:شركة أماسكوزماتيكس للمستحضرات
احملدودة اخلصوصية املساهمة التجميلية

In the name of: SHAREKET M S COSMETICS 
LAL MSTAHDARAT ALTAJMELYA 

سلمان شارع - جبل الزيتون - القدس : العنوان
(28 ) رقم الفارسي

Address: ALQUDS - JABAL ALZYTON - SHAREE 
SALMAN AL FARESE 

مقابل ناصر عمارة - اهللا  رام  : التبليغ عنوان
بوظة ركب

Address for Services: 

( 118 )

 18053 :  Trade Mark No.: 18053لعالمة التجارية رقم

 38  In Class: 38في الصنف :

 18/08/2010 :  Date: 18/08/2010التاريخ

والسلكية السلكية  االتصاالت : اجل  من
املعلومات وتكنولوجيا االنترنت وخدمات

In Respect of: Telecommunication and Internet 
services and information technology

املساهمة لالتصاالت الزيتونة شركة  : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: SHAREKT ALZEITONA ALAT-
SALAT ALMSAHEMA ALGHOSOSEH ALMAH-
DODA 

(6 ) اإلسراء الطابق عمارة - اهللا رام :  Address: RAMALLAHالعنوان

اإلسراء اهللا - عمارة رام  :Address for Servicesعنوان التبليغ :

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
كلمة باستخدام املطلق احلماية حق عدم منح
 . العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات NET

( 119 )

 18054 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18054العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 18/08/2010 :  Date: 18/08/2010التاريخ
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وخدمات والسلكية السلكية االتصاالت : اجل من
االنترنت وتكنولوجيا املعلومات

In Respect of: Telecommunication and Internet 
services and information technology 

املساهمة لالتصاالت الزيتونة شركة  : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: SHAREKT ALZEITONA ALAT-
SALAT ALMSAHEMA ALGHOSOSEH ALMAH-
DODA 

اهللا  Address: RAMALLAHالعنوان : رام

اإلسراء اهللا - عمارة رام  :Address for Servicesعنوان التبليغ :

( 120)

 18055 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18055العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 18/08/2010 :  Date: 18/08/2010التاريخ

وخدمات والسلكية السلكية االتصاالت : اجل من
الصنف في وجميعها االنترنت وتكنولوجيا املعلومات ،

(38)

In Respect of: Telecommunication and Internet ser-
vices and information technology

املساهمة لالتصاالت الزيتونة شركة  : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: SHAREKT ALZEITONA ALATSALAT 
ALMSAHEMA ALGHOSOSEH ALMAHDODA 

اهللا  Address: RAMALLAHالعنوان : رام

(6) الطابق عمارة اإلسرار رام اهللا-  :Address for Servicesعنوان التبليغ :

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
ذات   NET كلمة باستخدام املطلق  احلماية حق منح 

. عن العالمة مبعزل العام االستخدام

(121 )

 18056 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18056العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 18/08/2010 :  Date: 18/08/2010التاريخ
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والسلكية سلكية االتصاالت : اجل In Respect of: Telecommunicationمن

املساهمة لالتصاالت الزيتونة شركة  : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: SHAREKT ALZEITONA ALAT-
SALAT ALMSAHEMA ALGHOSOSEH ALMAH-
DODA 

اهللا  Address: RAMALLAHالعنوان : رام

اإلسراء اهللا - عمارة رام  :Address for Servicesعنوان التبليغ :

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
كلمة باستخدام املطلق احلماية حق عدم منح
 . العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات NET

( 122 )

 18057 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18057العالمة

 6  In Class: 6في الصنف :

 19/08/2010 :  Date: 19/08/2010التاريخ

املنيوم رقائق : اجل  In Respect of: alumonuim foilمن

التجارية ميكروبور شركة :  In the name of: sharikat micro power altigariehبأسم

الطفل فنون مقابل مركز احلووز : اخلليل العنوان
ت:2299633 

Address: hebron alhawouz st 

مركز فنون مقابل احلاووز اخلليل : التبليغ عنوان
ت:2299633  الطفل

Address for Services: hebron alhawouz st 

  

( 123 )

 18060 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18060العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 22/08/2010 :  Date: 22/08/2010التاريخ
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، احلبوب  من  املستحضرات املصنوعه : اجل  من
ذرة رقائق

In Respect of: FLAKES , CEREAL PREPARA-
TIONS 

الصناعية حلواني شركة :  In the name of: sharekt halawani al -senaiaبأسم

االردن - عمان - سحاب :  Address: sahab- amman - al-ordonالعنوان

- الفكرية للملكية اتيرة فراس : التبليغ عنوان
 768 : -ص.ب نابلس

Address for Services: 

( 124)

 18061 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18061العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 22/08/2010 :  Date: 22/08/2010التاريخ

تقارير االخبار, االنباء، خدمات وكاالت خدمات اجل : من
الراديو عبر متنوعة برامج توفير الترفيهية, اخلدمات

واالنترنت والستاليت والتلفزيون

In Respect of: News agency services; news reporting 
services; entertainment services; providing variety pro-
grams via radio, television, satellite and the Internet 

انك. نيتورك, برودكاستينغ ايست ميدل :  .In the name of: Middle East Broadcasting Network, Incبأسم

,100 سويت  بوليفارد, بوسطون  7600 : العنوان
املتحدة الواليات ,22153 فرجينيا سبرينغفيلد,

االمريكية

Address: 7600 Boston Boulevard, Suite 100, Springfield,
Virginia 22153, U.S.A. 

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

( 125 )

 18063 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18063العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 23/08/2010 :  Date: 23/08/2010التاريخ
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واألرز والسكر  والكاكاو والشاي  القهوة : اجل  من
الدقيق ، القهوة مقام يقوم وما والساجو والتابيوكا
واملعجنات اخلبز ، احلبوب من املصنوعة واملستحضرات
السكر، ودبس العسل ، املثلجة واحللوى  ، واحللويات
الصلصات واخلل واخلردل امللح ، اخلبازة ومسحوق اخلميرة

الثلج البهارات، ، (التوابل)

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

والبهارات للنب وهنية بدري شركة : -In the name of: Badri & Hania Co. Coffee & Spicبأسم
es 

غزة النصر, النصر, شارع :  Address: Al-Nasser Street, Al-Nasser, Gazaالعنوان

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

( 126 )

 18064 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18064العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 23/08/2010 :  Date: 23/08/2010التاريخ

تبغ التدخني، املصنع, غير او املصنع التبغ اجل : من
املمضوغ، التبغ يدويا، امللفوف التبغ الغليون, تبغ
السيجاريليوس، السيجار، السجائر، صنوص, تبغ
بشكل تباع التي للتدخني املستخدمة املواد
ليس جميعها التبغ، مع  مخلوطة او منفصل
ادوات تبغ السعوط، او العالجية، الطبية لألغراض
السجائر، ورق ،34 الصنف في الداخلة املدخنني

والكبريت السجائر انابيب

In Respect of: Tobacco, whether manufactured 
or unmanufactured; smoking tobacco, pipe to-
bacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; sub-
stances for smoking sold separately or blended 
with tobacco, none being for medicinal or cura-
tive purposes; snuff; smokers' articles included 
in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes 
and matches 

انك. جابان توباكو :  .In the name of: JAPAN TOBACCO INCبأسم

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

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

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
عبارة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم

 TRUE AMERICAN FLAVOR SINCE 1954
. العالمة عن مبعزل

( 127 )

 18065 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18065العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 23/08/2010 :  Date: 23/08/2010التاريخ

اجل : االثاث  In Respect of: furnitureمن

الصناعية ازحيمان مفروشات شركة : بأسم
العامة العادية االستثمارية

In the name of: izheman furniture company 

جريدة شارع الصناعية - املنطقة - اهللا رام : العنوان
االيام

Address: ramallah - industrial zone - alaiam 
news paper ST 

زيادة عمارة - اهللا رام : التبليغ  :Address for Servicesعنوان

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
مفروشات كلمة باستخدام املطلق حق احلماية منح

العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات

( 128 )

 18066 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18066العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 23/08/2010 :  Date: 23/08/2010التاريخ
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اجل : األثاث  In Respect of: Furnitureمن

الصناعية ازحيمان مفروشات شركة : بأسم
العامة العادية االستثمارية

In the name of: izheman furniture company 

شارع - الصناعية  املنطقة - اهللا رام  : العنوان
االيام جريدة

Address: ramallah - industrial zone - alaiam 
news paper ST 

زيادة عمارة - اهللا رام : التبليغ  :Address for Servicesعنوان

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
كلمة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم 
عن مبعزل العام االستخدام ذات مفروشات 

العالمة

( 129 )

 18068 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18068العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 23/08/2010 :  Date: 23/08/2010التاريخ

ومشروبات الكحولية غير  املشروبات   : اجل من
وشراب الشعير الفواكة مستخلصة من

In Respect of: Non-alcoholic beverages, 
drinks extracted from fruits and malt. 

للمياه : مصنع زالل  In the name of: Zulal Water Factoryبأسم

الرياض- السعودية- العربية اململكة : العنوان 
الرياض   257 ب ص. الثانية الصناعية املدينة

 11383

Address: Saudi Arabia- Riyadh- 2nd indus-
trial City- P. O. Box 257 Riyadh 11383 

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

Address for Services: 
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( 130 )

 18069 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18069العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 23/08/2010 :  Date: 23/08/2010التاريخ

الكوزميتكس : اجل  In Respect of: cosmeticsمن

التجارية الصناعية يونيمان شركة : -In the name of: sharket yuniman alsinayeh altijaبأسم
riyeh 

نابلس _عورتا  Address: nablus _ awrtaالعنوان :

_عورتا التبليغ : نابلس  Address for Services: nablus _ awrtaعنوان

( 131 )

 18070 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18070العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 23/08/2010 :  Date: 23/08/2010التاريخ

الكوزميتكس : اجل  In Respect of: cosmeticsمن

التجارية الصناعية يونيمان شركة : -In the name of: sharket yuniman alsinayeh alبأسم
tijariyeh 

نابلس _عورتا  Address: nablus _ awrtaالعنوان :

_عورتا التبليغ : نابلس  Address for Services: nablus _ awrtaعنوان
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( 132 )

 18072 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18072العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

املدخنني وثقاب وادوات التبغ : اجل من
In Respect of: Tobacco; smokers' articles; 
matches 

والتصدير اللبدي لإلستيراد شركة : بأسم
In the name of: sharikat al labadi llesterad wl 
tasder 

مركز املدخنني - بوظة ركب مقابل اهللا - رام :  Address: ramallah - st rukab - smokers ceterالعنوان

مركز  - ركب بوظة مقابل - اهللا  رام : التبليغ عنوان 
املدخنني

Address for Services: ramallah - st rukab - 
smokers center 

( 133 )

 18073 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18073العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

السيجار, ويشمل مصنع، أو خام تبغ : اجل من
في املستخدم التبغ الصغير, السيجار السجائر,
تبغ الغليون, تبغ شخصي, بشكل السجائر لف
(ليست التبغ  بدائل "الشم", االستنشاق تبغ املضغ,
السجائر ورق وتشمل املدخن, اغراض طبية)، لغايات
السجائر صناديق التبغ, علب السجائر, فالتر واالنابيب,
أو املسبوكة ثمينة, مواد من املصنوعة غير واملنفضات
السجائر, للف اجليب (عدة) أدوات الغاليني, بها, املغلفة

الثقاب أعواد الوالعات,

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; tobac-
co products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobac-
co substitutes (not for medical purposes); smokers ̀ar-
ticles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays,
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, light-
ers; matches. 
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بروداكتس س.أ موريس فيليب  In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم :

سويسرا  - 2000 نيخاتيل 3؛ جينيرينود كواي : -Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switالعنوان
zerland 

ط1  العرب برج البيرة - الشرفة- التبليغ :  :Address for Servicesعنوان

منح عدم على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
ذات والعبارات الكلمات باستخدام املطلق احلماية حق 

. العام االستخدام

( 134 )

 18074 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18074العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

السيجار, ويشمل مصنع، أو خام تبغ : اجل من
في املستخدم التبغ الصغير, السيجار السجائر,
تبغ الغليون, تبغ شخصي, بشكل السجائر لف
(ليست التبغ  بدائل "الشم", االستنشاق تبغ املضغ,
السجائر ورق وتشمل املدخن, اغراض طبية)، لغايات
السجائر صناديق التبغ, علب السجائر, فالتر واالنابيب,
أو املسبوكة ثمينة, مواد من املصنوعة غير واملنفضات
السجائر, للف اجليب (عدة) أدوات الغاليني, بها, املغلفة

الثقاب أعواد الوالعات,

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobac-
co, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers ̀articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, to-
bacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches. 

بروداكتس س.أ موريس فيليب  In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم :

سويسرا  - 2000 نيخاتيل 3؛ جينيرينود كواي :  ,Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatelالعنوان
Switzerland 

التربية – مقابل مديرية اجلرمق عمارة : التبليغ عنوان
والتعليم

Address for Services: 

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
والعبارات الكلمات باستخدام املطلق احلماية حق منح

. العام االستخدام ذات
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( 135 )

 18075 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18075العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

، الكبريت املدخنني أدوات ، اجل : التبغ -In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; matchمن
es 

التبغ النتاج  االحتاد مصانع شركة : بأسم
والسجائر

In the name of: Union Tobacco & Cigarette Indus-
tries Co. 

االردن 851015 عمان 11185, ب: ص  Address: P.O. Box: 851015 Amman 11185, Jordanالعنوان :

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

مع التسجيل لطلب  قبول مشروط   : االدعاءات
عبارة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم

العام  االستخدام ذات MOLASSES TOBACCO
. العالمة عن مبعزل

( 136 )

 18076 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18076العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

التبغ، منتجات التبغ، السجائر، : اجل من
املدخنني لوازم الكبريت، الوالعات،

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers' articles. 
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(أوفرسيز) كومباني أميريكان-سيغارت : بأسم
مليتد

In the name of: American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited 

سويسرا ،6300 زاغ ،4 : زاهلرويغ  Address: Zaehlerweg 4, Zug 6300, Switzerlandالعنوان

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

Address for Services: 

( 137 )

 18077 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18077العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

العلمية واملالحية واملساحة واألدوات األجهزة : اجل من
وأجهزة ( الالسلكي مبا فيها ) واألجهزة والكهربائية ،
، واملرسالت االستقبال جهاز  ذلك في  ومبا ، االتصاالت
احملمولة والهواتف والالسلكية  السلكية والهواتف
ومحطات الصناعية واألقمار وأجزائها واخللوية
الهوائيات صحن ، اإلرسال وهوائيات األرضية االستقبال
الصناعية األقمار التشفير فك أجهزة أنواع وجميع
الصحون إرسال وهوائيات األرضية االستقبال واحملطات

فك التشفير أجهزة أنواع وجميع الهوائية ،

In Respect of: SCEL , TELE – COMMUNICAIONS IN-
STRUMENTS , PPARATUS INCLUDING ECIEVERS, 
TRANS – MITTERS , WIRS , WIRELESS PHONES , MO-
BILE , CELLULAR PHONES , THEIR PARTS , SATEL-
LITES , GROUND STATIONS FOR RECEIVING TRANS-
MITITING ANTENNAS , DISH ANTENN'AS , ALL TYPE 
OF DECODERS SATELLITES , GROUND STATIONS 
FOR RECEIVING , TRANSMITTING ANTENNAS, DISH 
ANTENNAS AND ALL TYPE OF NTIFIC , NAUTICAL , 
SURVEYING , ELECTRICAL APPARATUS , INSTRU-
MENTS INCLUDING WIRELESSF DECODERS . 

لإلتصاالت الثريا شركة : -In the name of: SHAREKAT AL THURAYA LEL ETEبأسم
SALAT 

 33344 . ب . ص ظبي ابو ، االتصاالت برج :  Address: Etisalat tower - abu dhabi , uae p . o .boxالعنوان
33344 

 38002 : ب . ص - رام اهللا التبليغ :  :Address for Servicesعنوان
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( 138 )

 18078 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18078العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

واملالحية العلمية  واألدوات  األجهزة : اجل  من
فيها مبا  ) واألجهزة  والكهربائية ، واملساحة
ذلك في ومبا ، االتصاالت وأجهزة ( الالسلكي
السلكية والهواتف ، واملرسالت االستقبال جهاز
وأجزائها واخللوية احملمولة والهواتف والالسلكية
األرضية االستقبال ومحطات الصناعية واألقمار
أنواع وجميع صحن الهوائيات ، اإلرسال وهوائيات
واحملطات الصناعية األقمار  التشفير فك أجهزة
الصحون إرسال وهوائيات األرضية االستقبال

فك التشفير أجهزة أنواع وجميع الهوائية ،

In Respect of: SCEL , TELE – COMMUNICAIONS IN-
STRUMENTS , PPARATUS INCLUDING ECIEVERS, 
TRANS – MITTERS , WIRS , WIRELESS PHONES 
, MOBILE , CELLULAR PHONES , THEIR PARTS , 
SATELLITES , GROUND STATIONS FOR RECEIV-
ING TRANSMITITING ANTENNAS , DISH ANTENN'AS 
, ALL TYPE OF DECODERS SATELLITES , GROUND 
STATIONS FOR RECEIVING , TRANSMITTING AN-
TENNAS, DISH ANTENNAS AND ALL TYPE OF NTIFIC 
, NAUTICAL , SURVEYING , ELECTRICAL APPARA-
TUS , INSTRUMENTS INCLUDING WIRELESSF DE-
CODERS . 

لإلتصاالت الثريا شركة : -In the name of: SHAREKAT AL THURAYA LEL ETEبأسم
SALAT 

. ب . ص ظبي ابو ، االتصاالت برج : العنوان
 33344

Address: Etisalat tower - abu dhabi , uae p . o .box 
33344 

 38002 : ب . ص - رام اهللا التبليغ :  :Address for Servicesعنوان

  

( 139 )

 18079 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18079العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :
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 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

، والدوريات  الصحف  ، املطبوعات  : اجل من
والصور والنشرات والكتب

In Respect of: PRINTED MATTERS , NEWS PA-
PERS , PERIODICALS , BOOKS , PAMPHLETS 
AND 

لإلتصاالت الثريا شركة :  In the name of: SHAREKAT AL THURAYA LELبأسم
ETESALAT 

. ب . ص ظبي ابو ، االتصاالت برج : العنوان
 33344

Address: Etisalat tower - abu dhabi , uae p . o 
.box 33344 

 38002 : ب . ص - رام اهللا التبليغ :  :Address for Servicesعنوان

( 140 )

 18080 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18080العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

والكتب ، والدوريات الصحف ، اجل : املطبوعات من
والصور والنشرات

In Respect of: PRINTED MATTERS , NEWS PA-
PERS , PERIODICALS , BOOKS , PAMPHLETS 
AND 

لإلتصاالت الثريا شركة : بأسم
In the name of: SHAREKAT AL THURAYA LEL 
ETESALAT 

 33344 . ب . ص ظبي ابو ، االتصاالت برج : العنوان
Address: Etisalat tower - abu dhabi , uae p . o .box 
33344 

 38002 : ب . ص - رام اهللا التبليغ :  :Address for Servicesعنوان

 

( 141 )

 18081 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18081العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :
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 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

: وسائل االتصال. اجل  In Respect of: Telecommunicationsمن

لإلتصاالت الثريا شركة : -In the name of: SHAREKAT AL THURAYA LEL ETEبأسم
SALAT 

. ب . ص ظبي ابو ، االتصاالت برج : العنوان
 33344

Address: Etisalat tower - abu dhabi , uae p . o .box 
33344 

 38002 : ب . ص - رام اهللا التبليغ :  :Address for Servicesعنوان

( 142 )

 18082 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18082العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 25/08/2010 :  Date: 25/08/2010التاريخ

: وسائل االتصال. اجل  In Respect of: Telecommunicationsمن

لإلتصاالت الثريا شركة :  In the name of: SHAREKAT AL THURAYA LELبأسم
ETESALAT 

. ب . ص ظبي ابو ، االتصاالت برج : العنوان
 33344

Address: Etisalat tower - abu dhabi , uae p . o .box 
33344 

 38002 : ب . ص - رام اهللا التبليغ :  :Address for Servicesعنوان

( 143 )

 18083 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18083العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :
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 22/08/2010 :  Date: 22/08/2010التاريخ

االتصاالت السلكية والالسلكية ; إذاعة : اجل من
الهواتف  ; محورية  تليفزيونية إذاعة  ; وتلفزيون 
على الفيديو لبث الرسومات وتوفير واالتصاالت
وصالت الكمبيوتر وتقدمي عبر شبكات الهواتف
السواتل ; عاملية حاسوبية شبكة االتصاالت في
تشمل التى والرسومات والصور الرسائل بث ;
نغمات و دائريه وصور فيديو شرائط إرسال

عبر  الهواتف ،  3 بى أم وموسيقى  الصوت, 
الكومبيوتر. شبكات

In Respect of: Telecommunications; Televi-
sion and radio broadcasting; cable television 
broadcasting; cellular telephone communica-
tion: providing transmission of graphics, video 
for cellular telephone via computer and tele-
communications networks; providing telecom-
munications connections to a global computer 
network; satellite transmission; transmission of 
messages and images including transmission of 
graphics, video images, ring tones, voice, music, 
mp3s for cellular telephone via computer and 
telecommunications networks. 

ليميتد  برايفت 18 ميديا فياكوم :  In the name of: Viacom 18 Media Private Limitedبأسم
, an Indian Company 

مارج،  شيرودكار ار.كي. ار. دي بي،  36 : العنوان
انديا  ، 012 400 – مومباي ، (اي) باريل

Address: 36 B, Dr. R.K. Shirodkar Marg, Parel 
(East), Mumbai – 400 012, India 

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

Address for Services: 

  

( 144 )

 18084 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18084العالمة

 4  In Class: 4في الصنف :

 24/08/2010 :  Date: 24/08/2010التاريخ

: الفحم الطبيعي اجل  In Respect of: coal naturalمن

زعول كامل مهدي :  In the name of: mahdi kamil zaoolبأسم

حلم  Address: hussan / bethlehemالعنوان : حوسان / بيت
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حلم بيت / : حوسان التبليغ  Address for Services: hussan / bethlehemعنوان

مع التسجيل لطلب  مشروط  قبول   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء

عن العالمة مبعزل العام االستخدام ذات فحم

  

( 145 )

 18085 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18085العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 29/08/2010 :  Date: 29/08/2010التاريخ

واملنتجات املصنوعة املقوى والورق الورق اجل : من
املطبوعات، أخرى، فئات واردة في وغير املواد هذه من
الفوتوغرافية، الصور الكتب، جتليد مواد
في املستعملة اللصق مواد القرطاسية،
الفنانني، مواد  منزلية، لغايات أو القرطاسية 
واللوازم الكاتبة اآلالت أو التلوين، الدهان فراشي
(عدا والتدريس التوجيه مواد األثاث)، املكتبية(عدا
الواردة (غير البالستيكية التغليف مواد األجهزة)،
الكلتشيهات الطباعة، حروف أخرى)، فئات في

(الراسمات).

In Respect of: Paper cardboard and goods made 
from these materials not included in other class-
es, printed matter, bookbinding material, pho-
tographs, stationery, adhesives for stationery 
or household purposes, artists materials, paint 
brushes, typewrites and office requisites (except
furniture), instructional and teaching material 
(except apparatus), plastic materials for pack-
ing (not included in other classes), printers type, 
printing blocks. 

والتصدير لالستيراد األصيل ش.ذ.م.م. : -In the name of: sheen. Thal. Meem. Meem AL ASبأسم
EEL lil Istirad wa Al Tasdir 

اجلزائر، الرويبة- ،84 رقم فيال كادات، حي : العنوان
اجلزائر  الرويبة- ايه 159 رقم: ص.ب.

Address: Hai KadatK Villa Rakm 84K Al Ru-
waiba- Al JazairK Sad. Ba’a rakm: 159 A, Al-Ru-
waiba- Al jazair 

نابلس طمون- : التبليغ  :Address for Servicesعنوان
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( 146 )

 18086 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18086العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ

: مستحضرات التجميل اجل  In Respect of: COMSMETICSمن

مواد واستيراد لتجارة بلص الف شركة : بأسم
والكوزمتكس التجميل

In the name of: SHARIKET ALEF BLAS LITI-
JARET WA ISTERAD MAWAD 

روجيب - نابلس :  Address: NABLUS - ROJEEBالعنوان

روجيب - نابلس : التبليغ  Address for Services: NABLUS - ROJEEBعنوان
  

( 147 )

 18088 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18088العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ

األعمال مجاالت في املنشورات : اجل من
واملالية واإلقتصاد

In Respect of: “Publications in the fields of busi-
ness, economics and financ

(شركة لإلستثمار  جدوى شركة : بأسم
مقفلة) مساهمة

In the name of: Jadwa Investment Company 
(Closed Shareholding Company) 

اململكة  – 60677 الرياض 11555 ب ص. العنوان :
السعودية العربية

Address: P.O. Box 60677 Riyadh 11555 – Saudi 
Arabia 

 1903 ب ص - اهللا التبليغ : رام  :Address for Servicesعنوان
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( 148 )

 18089 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18089العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ

املوجودات إدارة مثل املالية، اخلدمات : اجل من
بشأنه؛ املشورة  وتقدمي اإلستثمار إدارة اخلاصة؛
صندوق اإلستثمارية؛ اإلستشارية  اخلدمات
وصندوق املتبادل) التمويل (أو املشترك األستثمار
خدمات املشتقة؛  اإلستثمار وأدوات  التحوط
احملفظة إدارة األموال؛ استثمار بشأن إستشارية
اإلستثمار؛ صندوق إدارة للصندوق؛ اإلستثمارية
اإلستثمار؛ صندوق واستثمار وتوزيع وساطة
املشتقة؛ املالية األوراق استثمار إدارة خدمات
اإلستشارة خدمات املالي؛ التخطيط خدمات
واإلدارةوالتخصيصوالتوزيعوالوساطةوالتحليل
اخلدمات واملوجودات؛ باإلستثمار اخلاصة واألبحاث
اخلدمات اإلستثمار؛ أبحاث خدمات املالية؛
اخلدمات بجميع املتعلقة املالية اإلستشارية

السابقة.

In Respect of: Financial services, e.g., pri-
vate asset management, investment man-
agement and advice; investment advisory 
services; mutual fund, hedge fund and de-
rivate investment vehicles; fund investment 
advisory services; fund portfolio manage-
ment and administration; investment fund 
management and administration; investment 
fund brokerage; distribution and investment; 
derivative securities investment manage-
ment services; financial planning services;
investment and asset advisory, administra-
tion, allocation, distribution, management, 
brokerage, analysis and research services; 
financing services; investment research ser-
vices; financial consulting services relating
to all the foregoing services. 

(شركة لإلستثمار  جدوى شركة : بأسم
مقفلة) مساهمة

In the name of: Jadwa Investment Company 
(Closed Shareholding Company) 

اململكة  – 60677 الرياض 11555 ب ص. العنوان :
السعودية العربية

Address: P.O. Box 60677 Riyadh 11555 
– Saudi Arabia 

 1903 ب ص - اهللا التبليغ : رام  :Address for Servicesعنوان

حق منح عدم على  مشروط قبول  : االدعاءات
in- االستثمار باستخدام كلمة املطلق  احلماية

 . العام االستخدام ذات vestment
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( 149)

 18090 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18090العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ

و األعمال  مجاالت في املنشورات  : اجل من
املالية و اإلقتصاد

In Respect of: Publications in the fields of
business, economics and finance

(شركة لإلستثمار  جدوى شركة : بأسم
مقفلة) مساهمة

In the name of: Jadwa Investment Company 
(Closed Shareholding Company) 

اململكة  – 60677 الرياض 11555 ب ص. العنوان :
السعودية العربية

Address: P.O. Box 60677 Riyadh 11555 
– Saudi Arabia 

 1903 ب ص - اهللا التبليغ : رام  :Address for Servicesعنوان

( 150 )

 18091 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18091العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ
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املوجودات إدارة مثل املالية، اخلدمات : اجل من
بشأنه؛ املشورة  وتقدمي اإلستثمار إدارة اخلاصة؛
صندوق اإلستثمارية؛ اإلستشارية  اخلدمات
وصندوق املتبادل) التمويل (أو املشترك األستثمار
خدمات املشتقة؛  اإلستثمار وأدوات  التحوط
احملفظة إدارة األموال؛ استثمار بشأن إستشارية
اإلستثمار؛ صندوق إدارة للصندوق؛ اإلستثمارية
اإلستثمار؛ صندوق واستثمار وتوزيع وساطة
املشتقة؛ املالية األوراق استثمار إدارة خدمات
اإلستشارة خدمات املالي؛ التخطيط خدمات
والتحليل والوساطة والتوزيع والتخصيص واإلدارة
اخلدمات واملوجودات؛ باإلستثمار اخلاصة واألبحاث
اخلدمات اإلستثمار؛ أبحاث خدمات املالية؛
اخلدمات بجميع املتعلقة املالية اإلستشارية

السابقة.

In Respect of: Financial services, e.g., private 
asset management, investment management 
and advice; investment advisory services; mu-
tual fund, hedge fund and derivate investment 
vehicles; fund investment advisory services; 
fund portfolio management and administration; 
investment fund management and administra-
tion; investment fund brokerage; distribution 
and investment; derivative securities invest-
ment management services; financial planning
services; investment and asset advisory, admin-
istration, allocation, distribution, management, 
brokerage, analysis and research services; fi-
nancing services; investment research services; 
financial consulting services relating to all the
foregoing services. 

مساهمة (شركة لإلستثمار جدوى : شركة بأسم
مقفلة)

In the name of: Jadwa Investment Company 
(Closed Shareholding Company) 

اململكة  – 60677 الرياض 11555 ب ص. العنوان :
السعودية العربية

Address: P.O. Box 60677 Riyadh 11555 – Saudi 
Arabia 

 1903 ب ص - اهللا التبليغ : رام  :Address for Servicesعنوان

 

( 151 )

 18092 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18092العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ
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املقوى والورق  والورق القرطاسية : اجل  من
هي ما بقدر املواد، هذه  من املصنوعة  واملنتجات 
جتليد مواد املطبوعات؛ 16؛ مشمولة في الصنف
للكتابة؛ منتجات الفوتوغرافية؛ الصور الكتب؛
باأللوان للرسم منتجات للرسم؛ منتجات
أقالم وخصوصا كتابة، أدوات للتشكيل؛ ومنتجات

احلبر؛ حبر الرسم

In Respect of: Stationery, paper, cardboard and 
goods made out of these materials, as far as in-
cluded in class 16; printed matter; bookbinding 
material; photographs; writing goods, drawing 
goods, painting goods and modelling goods; writ-
ing instruments, especially pens; drawing inks 

إس. إيه كونكويستادورز غلوبال  In the name of: GLOBAL CONQUISTADORS S.Aبأسم :

06748- ص.ب ،36-36 إن أفينيو كوبا : العنوان
باناما. جمهورية 0816 باناما 5،

Address: Cuba Avenue N 36-36, P.O. Box 0816-
06748 Panama 5, Republic of Panama. 

 1903 ب ص - اهللا التبليغ : رام  :Address for Servicesعنوان

 

( 152 )

 18093 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18093العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ

: وسائل االتصال. اجل  In Respect of: Telecommunicationsمن

اخللوية الفلسطينية االتصاالت شركة :  In the name of: Sharkat Aletesalat Alkhlaweiahبأسم
ALfelistenya 

جوال شركة -مقر البالوع - البيرة :  Address: al - Berieh 'Al-balou' jawwal buildingالعنوان

شركة جوال البالوع -مقر - : البيرة  Address for Services: al - Berieh 'Al-balou' jawwalعنوان التبليغ
building 
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( 153 )

 18096 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18096العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ

املعدنية املياه  ، الكحولية غير البيرة : اجل من
شراب ، الكحولية غير واملشروبات األخرى والغازية
العصائر مركزات ، الفواكه وعصير الفواكه

املشروبات لصنع األخرى واملستحضرات

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 

(الواحة) الغذائية للمواد الوطني املصنع :  In the name of: National Factory for Foodstuffبأسم
Production (Al Waha) 

اململكة ,11491 الرياض ,4130 ب: ص : العنوان 
السعودية العربية

Address: P.O. Box: 4130, Riyadh 11491, King-
dom of Saudi Arabia 

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

  

( 154 )

 18097 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18097العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :
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 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ

الداجنة والطيور  واألسماك اللحوم  : اجل من
الفواكه ، اللحوم مستخرجات ، الصيد وحلوم
اجللي ، واملطهية واففة احملفوظة واخلضروات
واحلليب البيض ، الفواكه وصلصات واملربيات
املعدة والشحوم الزيوت ، األخرى األلبان ومنتجات

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 

في سنايي هوبوبات باكليات اربيل : بأسم
اس ايه. تيكاريت

In the name of: ARBEL BAKLIYAT HUBUBAT 
SANAYI VE TICARET A.S 

 73/4 بوليفاري كومهوريت  ينيماهالي  : العنوان
ميرسني, تركيا كزانلي

Address: Yenimahalle Cumhuriyet Bulvar? 
73/4 Kazanl? MERSIN TURKEY 

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

  

( 155 )

 18098 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18098العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ

والسكر والكاكاو والشاي القهوة : اجل من
القهوة مقام وما يقوم والتابيوكا والساجو واألرز
احلبوب من املصنوعة واملستحضرات الدقيق ،
، املثلجة واحللوى ، واحللويات واملعجنات  اخلبز ،
، اخلبازة ومسحوق اخلميرة السكر، ودبس العسل
البهارات، ، (التوابل) الصلصات واخلل واخلردل امللح

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, trea-
cle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice 

في سنايي هوبوبات باكليات اربيل : بأسم
اس ايه. تيكاريت

In the name of: ARBEL BAKLIYAT HUBUBAT 
SANAYI VE TICARET A.S 

 73/4 بوليفاري كومهوريت  ينيماهالي  : العنوان
ميرسني, تركيا كزانلي

Address: Yenimahalle Cumhuriyet Bulvar? 
73/4 Kazanl? MERSIN TURKEY 

: التبليغ  /Address for Services: AGIP - TMP Agentsعنوان
P.O Box 3800 Al-Beereh
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(156)

 18099 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18099العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 30/08/2010 :  Date: 30/08/2010التاريخ

صيدلية بشرية مستحضرات اجل : -In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن
tions 

فارماسوتيكالز تيبوتك :  In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم

ليتل ايستغيت، فيالج، إيستغيت : العنوان
ايرلندا كاونتي كورك، ايالند،

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

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

Address for Services: 

( 157 )

 18100 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18100 العالمة

 14 In Class: 14 في الصنف :

 31/08/2010 : Date: 31/08/2010 التاريخ

بها، اخلاصة والسبائك النفيسة املعادن : اجل من
بها واملطلية من تلك املعادن املصنوعة البضائع
اوهرات املالعق) الشوك– القطع– أدوات (عدا
العدد من ويرها الساعات الكرمية- واألحجار 
املقلدة اوهرات  صناف الوقت- قياس اخلاصة،
(العقود) القالئد (الغوايش) األساور مثل (زينة)

املشيك). (بوس البروش

 In Respect of: Precious metals and their alloys
and goods in precious metals or coated there-

 with, not included in other classes; jewellery,
 precious stones; horological and chronometric
 instruments
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املساهمة للمجوهرات كينه شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: SHAREKT KAINA AL-
 MUGAWHARAT ALMSAHEEMA ALGHOSOEH
 ALMAHDODA

للتسويق اهللا - البالوع - مركز بالزا رام : -Address: RAMALLAH - ALBALWA - PLAZA CENالعنوان
 TER

- التجاري البزار مركز - االرسال : التبليغ عنوان
اهللا  رام - ط2

:Address for Services

( 158 )

 18101 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18101العالمة

 14  In Class: 14في الصنف :

 31/08/2010 :  Date: 31/08/2010التاريخ

بها، اخلاصة والسبائك النفيسة املعادن : اجل من
(عدا بها واملطلية املعادن تلك املصنوعة من البضائع
واألحجار اوهرات املالعق) الشوك– القطع– أدوات
قياس اخلاصة، العدد من ويرها الساعات الكرمية-
األساور مثل (زينة)  املقلدة اوهرات صناف الوقت-

املشيك). (بوس البروش (العقود) القالئد (الغوايش)

In Respect of: Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated there-
with, not included in other classes; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments 

اخلصوصية كينه للمجوهرات املساهمة شركة : بأسم
احملدودة

In the name of: SHAREKT KAINA AL-
MUGAWHARAT ALMSAHEEMA ALGHOSOEH 
ALMAHDODA 

للتسويق اهللا - البالوع - مركز بالزا رام : -Address: RAMALLAH - ALBALWA - PLAZA CENالعنوان
TER 

ط2 -  - التجاري البزار االرسال - مركز : التبليغ عنوان
رام اهللا

Address for Services: 

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
 silver shop باستخدام عبارة احلماية املطلق حق منح

. العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات
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واملساحية واملالحية األجهزة واألدوات العلمية : اجل من
والسينمائي الفوتوغرافي التصوير وأدوات وأجهزة
الوزن والقياس وأدوات وأجهزة البصرية واألدوات واألجهزة
الصوت ونسخ الصوت وتسجيل والتليفزيون والراديو
أجهزة والتعليم؛ (اإلشراف) واملراقبة واإلشارة واالتصاالت
إرسال أو تسجيل أجهزة التليفزيونية؛ البرامج تسجيل
احملتوى أو  الصور  أو الصوت استقبال أو  نسخ  أو
لالستخدام وإلكترونية كهربائية أجهزة السمعبصري؛
البث أو الصناعية األقمار بواسطة البث استقبال في
شاشات التلفزيون؛  أجهزة الكيبلي؛  البث أو األرضي 
البالزما؛ وشاشات  دي)  سي (إلى السائل  الكريستال 
السماعات؛ الصوت؛ مكبرات املنزلية؛ السينما أنظمة
السمعبصرية و/أو السمعية األجهزة الراديو؛ أجهزة
السمعبصرية و/أو السمعية األجهزة الالسلكية؛ 
في التحكم أجهزة بعد؛ عن التحكم أجهزة احملمولة؛
لوحات الالسلكية؛ األلعاب في التحكم أجهزة األلعاب؛
االستقبال أجهزة الالسلكية؛ الصغيرة املفاتيح 
الشفرات؛ فك أجهزة على تشتمل التي التلفزيوني
استقبال أجهزة الكيبلي؛ التلفزيون  استقبال أجهزة
التلفزيون استقبال أجهزة الرقمي؛ الكيبلي التلفزيون
الفيديو مسجالت العالي؛ الوضوح تقنية الكيبلي ذات
الكيبلي التلفزيون استقبال أجهزة الشخصي؛
بواسطة البث واستقبال  شفرات  فك في  لالستخدام
أجهزة الكيبلي؛ البث أو األرضي أو البث الصناعية األقمار
استقبال أجهزة وتشمل املشفرة اإلشارات شفرات لفك
أجهزة التليفزيوني؛ لالستقبال الكيبلي التلفزيون
أجهزة على تشتمل التي الكيبلي التلفزيون استقبال
استقبال أجهزة املشاهدة التفاعلية؛ وأدلة الشفرات فك
لفك أجهزة على تشتمل التي الكيبلي التلفزيون

(159 )

 18102 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18102 العالمة

 9 In Class: 9 في الصنف :

 31/08/2010 : Date: 31/08/2010 التاريخ

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, radio, television, sound recording, 
sound reproducing, telecommunications, signal-
ling, checking (supervision) and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording tele-
vision programmes; apparatus for recording, 
transmission, reproduction or reception of sound, 
images or audio visual content; electrical and 
electronic apparatus for use in the reception of 
satellite, terrestrial or cable broadcasts; televi-
sions; LCD and plasma screens; home cinema 
systems; amplifiers; speakers; radios; wireless au-
dio and/or audio visual devices; portable wireless 
audio and/or audio visual devices; remote con-
trols; games controllers; wireless gaming control-
lers; wireless keypads; television receivers includ-
ing a decoder; set-top boxes; digital set-top boxes; 
high definition set top boxes; personal video re-
corder; set-top boxes for use in decoding and re-
ception of satellite, terrestrial and cable broad-
casts; apparatus for decoding encoded signals 
including set top boxes for television reception; 
set top box apparatus including a decoder and an 
interactive viewing guide; set top box apparatus 
including a decoder and a recorder for recording 
television and audio programmes; set top box ap-
paratus including a decoder and a recorder pro-
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التليفزيونية البرامج لتسجيل ومسجالت الشفرات
التي الكيبلي التلفزيون استقبال أجهزة واإلذاعية؛
ميكن واملسجالت التي الشفرات فك أجهزة على تشتمل
التخزين إلى احملفوظة التسجيالت نقل على برمجتها
األقمار استقبال أطباق األقدم؛ التسجيالت وكذلك حذف
بي)؛ إن (إل املنخفض الضجيج مانع أجهزة الصناعية؛
متكن التي احلاسوب الصناعية؛ برمجيات األقمار عدادات
احلاسوب ألجهزة مشفرة برامج البيانات؛ عن البحث من
النقالة؛ الهواتف؛ الهواتف واالتصاالت؛ البيانات وملعاجلة
املودم أجهزة الشخصي؛ الرقمي  املساعد أجهزة 
التلفزيوني االستقبال أجهزة  والالسلكية؛  الهاتفية
استقبال فك الشفرات؛ أجهزة على أجهزة تشتمل التي
شفرات واستقبال فك في الكيبلي لالستخدام التلفزيون
خط أو األرضي البث أو الصناعية البث بواسطة األقمار
من غيرها أو اإلنترنت أو إل) إس (دي الرقمي املشترك
اإلشارات شفرات فك أجهزة اإللكتروني؛ البث أشكال

املسجلة؛  واإلذاعية التليفزيونية البرامج املشفرة؛
اإلرسال أشكال  من غيرها أو للبث املسجلة البرامج
وأجهزة النقالة والهواتف واإلذاعة التليفزيون  على
احلاسوب أجهزة  وعلى الشخصي الرقمي املساعد 
الوسائط أجهزة وأدوات الشخصي؛ تسجيالت الفيديو؛
باليد؛ حتمل التي أو احملمولة احلاسوب أجهزة املتعددة؛
دي)؛ في (دي االستعماالت متعددة األقراص مشغالت
وأدوات وأجهزة أجزاء  احلاسوب؛  أجزاء احلاسوب؛ أجهزة 
عن والبحث وتخزين واستقبال وعرض إلرسال احلاسوب
احلاسوب ألعاب احلاسوب؛ برامج اإللكترونية؛ املعلومات
اإللكترونية؛ التفاعلية  احلاسوب ألعاب اإللكترونية؛
االتصاالت وأجهزة احلاسوب برمجيات احلاسوب؛ برمجيات
واإلنترنت؛ البيانات بقواعد االتصال من متكن  التي
اإلنترنت؛ من عليها يتم احلصول التي برمجيات احلاسوب
اجلدار املودم و/أو و/أو الراوتر أجهزة الشبكة؛ معدات نهاية
و/أ السلكية احلاسوب لشبكات  القنطرة  و/أو  الناري
للتوزيع احلاسوب وبرامج احلاسوب برمجيات الالسلكية؛
التليفزيونية قبل مشاهدي القنوات من ولالستخدام إلى
برمجيات واخلدمات؛ املنتجات وشراء ملشاهدة الرقمية
ألعاب احلاسوب؛ أحاجي وبرمجيات احلاسوب ألعاب
مع لالستخدام املهيأة األحاجي و/أو احلاسوبية الفيديو
التليفزيونية والشاشات التليفزيوني االستقبال أجهزة
برامج احلاسوب؛ شاشات مع أو الفيديو مع شاشات أو

grammable to transfer stored recordings to stor-
age and also to delete the older recordings; 
satellite dishes; low noise blocks; satellite meters; 
computer software to enable searching of data; 
encoded programs for computers and for data pro-
cessing and telecommunications; telephones; mo-
bile telephones; PDAs; telephone and radio mo-
dems; television receivers including a decoder; set 
top boxes for use in decoding and reception of sat-
ellite, terrestrial cable and digital subscriber line 
(DSL), Internet or other electronic broadcasts; ap-
paratus for decoding encoded signals; recorded 
television and radio programmes; recorded pro-
grammes for broadcasting or other transmission 
on television, radio, mobile telephones, PDAs and 
on PCs; video recordings; multimedia apparatus 
and instruments; portable or hand-held computers; 
DVD players; computers; computer hardware; 
computer hardware, apparatus and instruments all 
for transmitting, displaying, receiving, storing and 
searching electronic information; computer pro-
grams; electronic computer games; electronic in-
teractive computer games; computer software; 
computer software and telecommunications appa-
ratus to enable connection to databases and the 
Internet; computer software supplied from the In-
ternet; network termination equipment; wired and/
or wireless computer network routers, modems, 
firewalls and/or bridges; computer software and
computer programs for distribution to, and for use 
by, viewers of a digital television channel for the 
viewing and purchase of goods and services; com-
puter games software and computer quiz software; 
computer video games and/or quizzes adapted for 
use with television receivers and screens or with 
video monitors or with computer screens; comput-
er programs for interactive television and for inter-
active games and/or quizzes; electronic appara-
tus adapted for use with television receivers in 
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األحاجي و/أو  ولأللعاب التفاعلي للتليفزيون احلاسوب
مع لالستخدام مهيأة الكترونية أجهزة التفاعلية؛
أجهزة األلعاب؛ لعب في التليفزيوني االستقبال أجهزة
التفاعلية الفيديو ألعاب أجهزة اإللكترونية؛ األلعاب
وملحقاته وبرمجياته احلاسوب  أجزاء من تتألف التي
في التحكم وأجهزة اإللكترونية األلعاب أجهزة وحتديدا
أجهزة التحكم اإللكترونية وبرمجيات تشغيل األلعاب
أو محمولة إلكترونية  أجهزة اإللكترونية؛ األلعاب في
الفيديو؛ وألعاب التفاعلي احلاسوب  ألجهزة باليد حتمل
الستقبال باليد حتمل أو محمولة إلكترونية أجهزة
والنصوص والصور واألصوات وتشغيل وإرسال املوسيقى
اإللكترونية؛ املنشورات والرموز؛ واملعلومات واإلشارات
شاشات احلاسوبية؛ الفيديو ألعاب  احلاسوبية؛ األلعاب
واألقراص األشرطة  الفيديو؛ عرض أجهزة الفيديو؛
تخزين ولفافات كاسيتات املغناطيسية؛ واألسالك
الكاسيتات أعاله؛ األشرطة مع لالستخدام  مهيأة
والبصرية الفارغة السمعية التخزين واألشرطة ولفافات
األقراص املضغوطة؛ األقراص مسبقاً؛ املسجلة أو
أسطواناتالفونوغراف؛ متعددةاالستعماالت(ديفيدي)؛
أو الصوت لتسجيل بالليزر قراءتها ميكن التي األقراص
واألقراص املضغوطة ذاكرة القراءة فقط وحدات الفيديو؛
وحامالت املدمجة الدوائر وبطاقات واألقراص والبطاقات
عليها مسجل وجميعها التسجيل ووسائط الذاكرة
املشفرة؛ البطاقات الفيديو؛ أحاجي و/أو ألعاب مسبقا
املوسيقى والتلفزيون؛ الراديو إشارة استقبال هوائيات
واملعلومات والنصوص والصور الفيديو ومقاطع واألصوات
خالل من و/أو  االتصاالت شبكات خالل من املقدمة
الشبكة و/أو  اإلنترنت طريق وعن املباشر التسليم
االتصال؛ شبكات من غيرها أو العاملية العنكبوتية
التفاعلية؛ السمعية و/أو الصوتية التسجيالت
و/أو الصوتية و/أو الفيديوية و/أو املوسيقية التسجيالت
امللفات مواقع  من املقدمة  للتنزيل) (القابلة السمعية

بي  إم ملفات مشغالت على اإلنترنت؛ MP3 االمتداد ذات
مشغالت و/أو ثري؛ مسجالت  بي إم ملفات  قارئات ثري،
مشغالت و/أو مسجالت الفيديوية؛ و/أو السمعية امللفات
رنني نغمات احملمولة؛ الفيديوية و/أو السمعية امللفات
أو فتح أو وأدوات لوصل أجهزة (القابلة للتنزيل)؛ الهاتف
الطاقة في التحكم أو  تنظيم أو  تكثيف أو حتويل
اإلذاعي البث الستقبال وأدوات أجهزة الكهربائية؛ 

playing games; games consoles; interactive video 
game devices comprised of computer hardware 
and software and accessories, namely game con-
soles, game controllers and software for operating 
game controllers; portable and/or hand-held elec-
tronic devices for interactive computer and video 
games; portable and/or hand-held electronic de-
vices for receiving, playing and transmitting mu-
sic, sounds, images, text, signals, information and 
code; electronic publications; computer games; 
computer video games; video screens; video pro-
jectors; tapes, discs and wires, all being magnetic; 
cassettes and cartridges, all adapted for use with 
the aforesaid tapes; blank and pre-recorded audio 
and video cassettes, tapes and cartridges; com-
pact discs; DVD discs; phonographic records; laser 
readable discs for recording sound or video; ROM 
cartridges, CD Roms, cards and discs, integrated 
circuit cards, memory carriers, recording media, 
all pre-recorded with computer video games and/
or quizzes; encoded cards; radio and television 
signal antennae; music, sounds, videos, images, 
text and information provided by a telecommuni-
cations network, by on-line delivery and by way of 
the Internet and/or the world-wide web or other 
communications network; interactive sound and/
or audio recordings; music, video, sound and/or 
audio recordings (downloadable) provided from 
MP3 Internet websites; MP3 players, MP3 readers; 
audio and/or video file recorders and/or players;
portable audio and/or video file recorders and/or
players; telephone ring tones (downloadable); ap-
paratus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or control-
ling electricity; apparatus and instruments for the 
reception of radio and television broadcasts in-
cluding the reception of cable, satellite and digital 
broadcasts; smart cards; credit cards; loyalty 
cards; acoustic apparatus or instruments; adap-
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والبث الكيبلي البث استقبال ذلك في مبا والتلفزيوني
البطاقات الرقمي؛ والبث الصناعية  األقمار بواسطة
أدوات أو أجهزة الوالء؛ بطاقات االئتمان؛ الذكية؛ بطاقات
مكبرات استقبال؛ هوائيات هوائيات؛ محوالت؛ صوتية؛ 
مع لالستخدام املهيأة  الترفيه  وأدوات  أجهزة الصوت؛
االتصال؛ وأدوات أجهزة خارجي؛ عرض جهاز أو شاشة
املمغنطة؛ أو املشفرة االئتمانية  أو البنكية البطاقات
التصوير وأدوات أجهزة السينمائي؛ التصوير أفالم
وأدوات ومعدات أجهزة البيانات؛ حامالت السينمائي؛
الالسلكية و/أو االتصاالت وأدوات أجهزة البيانات؛ تخزين
فك و/أو اإلرسال و/أو البث و/أو السلكية االتصاالت
الكهربائية؛ السمعبصرية أو الصور و/أو معاجلة الشفرة
االتصاالت و/أو الالسلكية االتصاالت  وأدوات أجهزة 
و/أو الشفرة فك  و/أو اإلرسال و/أو البث و/أو السلكية
أجهزة اإللكترونية؛  السمعبصرية أو الصور معاجلة
الالسلكية االتصاالت وأدوات أجهزة األفالم؛ نسخ ومعدات
فك و/أو اإلرسال و/أو البث و/أو السلكية االتصاالت و/أو
السمعبصرية الكهربائية أو الصور معاجلة و/أو الشفرة
و/أو الالسلكية أجهزة وأدوات االتصاالت باليد؛ حتمل التي
فك و/أو اإلرسال و/أو البث و/أو السلكية االتصاالت
السمعبصرية اإللكترونية أو الصور معاجلة و/أو الشفرة
الترفيهية أو التعليمية األلعاب باليد؛ حتمل  التي
التلفزيوني االستقبال أجهزة مع التفاعلية لالستخدام
الرسوم أفالم النقالة؛ الهواتف الفيديو؛ وأجهزة 
ولوازم غيار قطع واملعدات الهاتفية؛ األجهزة املتحركة؛
الشمسية النظارات أعاله؛ املذكورة  املنتجات لكافة 
اإللكتروني البيع النقالة؛  الهواتف حلمل  جلد وجرابات
للتنزيل القابلة  اإلعالمية  احملتويات وحتديدا للمنتجات
التلفزيونية والبرامج واألفالم الفيديو  مقاطع وتشمل
االتصال ونغمات والصور  واملوسيقى احلاسوب وألعاب
الالسلكي أو اإلرسال الكيبل أو االنترنت خالل من املقدمة
الصناعية أو البث األرضي؛ األقمار خالل من البث خدمة أو
لها ولوازم غيار  وقطع حافظة وأغطية وحاويات  علب
االمتداد ذات امللفات مشغالت مع لالستخدام وجميعها

الوسائط  تخزين وأجهزة وأجهزة تخزين املوسيقى MP3
املعدات االستهالكية؛ التخزين أجهزة من وغيرها
التي لآلالت واحلاسوبية  واإللكترونية الكهربائية
للحرارة واالستخدام الفعال وتوليد ترشيد في تستخدم
الثرموستاتية املتحكمات ذلك في مبا واملياه واإلضاءة

tors; aerials; antennae; amplifiers; amusement ap-
paratus and instruments adapted for use with an 
external display screen or monitor; communica-
tion apparatus and instruments; encoded or mag-
netic banking or credit cards; cinematographic 
film; cinematographic instruments and apparatus;
data carriers; data storage apparatus, equipment 
and instruments; electrical telecommunications 
and/or communications and/or broadcast and/or 
transmission and/or decoding and/or image pro-
cessing and/or audio visual instruments and ap-
paratus; electronic telecommunications and/or 
communications and/or broadcast and/or trans-
mission and/or decoding and/or image processing 
and/or audio visual instruments and apparatus; 
film reproducing instruments and apparatus; hand
held electrical telecommunications and/or com-
munications and/or broadcast and/or transmission 
and/or decoding and/or image processing and/or 
audio visual instruments and apparatus; hand held 
electronic telecommunications and/or communi-
cations and/or broadcast and/or transmission and/
or decoding and/or image processing and/or audio 
visual instruments and apparatus; interactive edu-
cational or entertainment games for use with tele-
vision receivers and video apparatus; mobile tele-
phones; motion pictures; telephone apparatus and 
equipment; parts and fittings for all the aforesaid
goods; sunglasses, leather cases for holding mo-
bile phones; e-sell through products, namely 
downloadable media content, including video and 
films, television programmes, computer games,
music, images and ring tones provided by internet, 
telephone line, cable, wireless transmission, sat-
ellite or terrestrial broadcast service; cases, con-
tainers, protective coverings and parts and fittings
therefore, all for use with MP3 players, music stor-
age devices, media storage devices and other 
consumer electronic devices; electrical, electronic 
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الكهرباء واألجهزة الفلطية الشمسية لتوليد واللوحات
أجهزة احلركة؛ وكاشفات الشمسية واخلاليا الضوئية
اإلضاءة؛ في التحكم أجهزة احلرارة؛ درجة في التحكم
املعدات الطاقة؛ توليد لتربينات  التحكم لوحات
في لالستخدام واحلاسوبية واإللكترونية الكهربائية 
والطاقة الرياح مبا في ذلك طاقة البديلة الطاقة توليد
األرضية احلرارية والطاقة املد واجلزر وطاقة الكهرومائية
احليوي؛ والوقود  احليوية  والطاقة الشمسية والطاقة
الطاقة توليد في لالستخدام واملراقبة معدات التحكم
الكهرومائية والطاقة الرياح طاقة ذلك في مبا البديلة
والطاقة األرضية احلرارية والطاقة واجلزر املد وطاقة
املنشورات احليوي؛ والوقود احليوية والطاقة  الشمسية 
املنشورات ذلك في مبا للتنزيل) (القابلة اإللكترونية
احلفاظ بشؤون املعنية والنشرات واالت اإللكترونية
احليوان ورعاية البيئة وعلم الطاقة وترشيد البيئة على
الرياح طاقة تشمل والتي املتجددة الطاقة ومشروعات
احلرارية والطاقة واجلزر املد وطاقة الكهرومائية والطاقة
والوقود احليوية والطاقة  الشمسية  والطاقة  األرضية 
بالدوائر املراقبة ألنظمة ومعدات أجهزة احليوي؛ 
األمن ملراقبة وأدوات أجهزة املغلقة؛ التلفزيونية 
املنزلي؛ األمن ومراقبة  لرقابة وأدوات أجهزة  الشخصي؛ 
املنزلي األمن معدات والشخصي؛ املنزلي األمن  أجهزة
والشخصي؛ املنزلي األمن إنذار أجهزة والشخصي؛
وإنذار كشف معدات وتشمل اإللكترونية معدات احلماية
ومعدات واللصوص املتسللني من اإلنذار ومعدات احلريق
والهاتفية اإلذاعية واألدوات األجهزة احلركة؛ كشف
رصد وأدوات وأجهزة والكاميرات واإلشارية والتلفزيونية
نسخ الصوت وأدوات وأجهزة والفيديو وتسجيل الصوت
بعد عن والقياس التحكم ألغراض وجميعها والفيديو
التلفزيونية الدوائر أنظمة والشخصي؛ املنزلي لألمن
البصرية؛ العدسات الكاميرات؛  الشاشات؛  املغلقة؛
التغليف؛ سابقة الكاميرات للكاميرات؛ أغطية
األنظمة؛ مراقبة برمجيات الفيديو؛ شرائط مسجالت
في التحكم أجهزة بالفيديو؛ كاشفات؛ املراقبة أجهزة
املمغنطة في الدخول التحكم قارئات؛ بطاقات الدخول؛
إلدارة إلكترونية لوحات املراقبة؛ أجهزة املشفرة؛ أو
كاشفات اإلنذار؛  أجهزة لوحات اإلنذار؛ أجهزة ومراقبة
أكسيد أول غاز كاشفات الدخان؛ كاشفات الزجاج؛ كسر
الفيديو مسجالت  الرقمي؛ الصوت مسجالت الكربون؛

and computer equipment for machinery for use in 
conservation, generation and efficient use of heat,
light and water, including thermostatic controls, 
solar panels for electricity generation, photovolta-
ic devices, solar cells, motion detectors; appara-
tus for controlling temperature; apparatus for con-
trolling lighting; control panels for turbines for 
power generation; electrical, electronic and com-
puter equipment for use in the generation of alter-
native energy including wind power, hydroelectric 
power, tidal power, geothermal power, solar pow-
er, biomass, and biofuels; control and monitoring 
equipment for use in the generation of alternative 
energy including wind power, hydroelectric power, 
tidal power, geothermal power, solar power, bio-
mass, and biofuels; electronic publications (down-
loadable), including electronic publications, mag-
azines and newsletters regarding environmental 
protection, energy conservation and ecology, ani-
mal welfare and renewable energy projects, in-
cluding wind power, hydroelectric power, tidal 
power, geothermal power, solar power, biomass, 
and biofuels; apparatus and instruments for closed 
circuit television and surveillance systems; appa-
ratus and instruments for personal security moni-
toring; apparatus and instruments for home secu-
rity monitoring and control; home and personal 
security apparatus; home and personal security 
devices; home and personal security alarms; elec-
tronic protection equipment, including fire detect-
ing and alarm equipment, intruder and burglar 
alarm equipment and motion detecting equipment; 
radio, telephonic, television and signalling appa-
ratus and instruments, cameras, sound and video 
monitoring and recording and sound and video re-
producing apparatus and instruments, all for con-
trol and telemetry purposes for the home and per-
sonal security; closed-circuit television systems 
(CCTV); monitors; cameras; optical lenses; camera 
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الفيديو خادمات الرقمي؛ الصوت خادمات الرقمي؛
برمجة معدات الكهربائية؛ االتصاالت معدات الرقمي؛
األقفال أنظمة الالسلكي؛ االستدعاء معدات الرسائل؛
اإلنذار أجهزة اإلنقاذ؛ ومعدات أجهزة اإللكترونية؛ 
أجهزة األبواب؛ لفتح إلكترونية أجهزة الكهربائية؛
ومعدات املتسللني للحماية؛ أجهزة إنذار ضد إلكترونية
معدات املتسللني؛  كشف أجهزة السرقة؛ مكافحة
أجهزة اإللكترونية؛ التحكم أجهزة احلركة؛ كشف
للتحكم أجهزة في تشغيل اآلالت؛ للتحكم إلكترونية
للتحكم حاسوبية أجهزة  اآلالت؛ تشغيل في بعد عن
معدات اإللكترونية؛ الشبكات معدات اآلالت؛ تشغيل في
أجهزة الرسائل؛ برمجة أجهزة اإللكترونية؛ االتصاالت
أنظمة وبرمجيات حاسوب برمجيات اإللكترونية؛ األقفال
أو مواقتة استقبال أو إلرسال ومكونات وأجهزة التشغيل
التحكم أو مراقبة أو احتياطية نسخ تكوين أو عرض أو
أو الوصول أو تشفير أو شفرة فك أو ترميز أو مشاركة أو
أو تأمني أو تخزين أو أو جتميع أو إنشاء بعد عن الوصول
تنظيم أو بخالف أو مواقع أو حتديد نشر أو نقل أو إزالة
الوسائط املتعددة أو أو الصوت أو استغالل البيانات ذلك
أو املوسيقى أو البصرية املقاطع أو السمعية املقاطع
املقاطع أو الصور أو الرسوم أو الفوتوغرافية الصور
أو الرسوميات أو  النصوص أو الفيديو أو  السمعبصرية
اتصاالت شبكة عبر ذلك في مبا البيانات من غيرها
التشغيل أنظمة وبرمجيات حاسوب برمجيات عاملية؛
البريد ملواقتة البيانات وامللفات ورسائل ومكونات وأجهزة
املهام وقوائم والتقوميات االتصال وعناوين اإللكتروني
واملقاطع السمعية واملوسيقى النصية والصور والرسائل
والفيديو السمعبصرية واملقاطع البصرية واملقاطع 
املعلومات من وغيرها والبرامج والرسوميات والنصوص
وغيرها من باليد حتمل التي واألجهزة احلاسوب أجهزة بني
من متكن التي  االتصاالت منصات وبالعكس؛ األجهزة
للبيانات والدائمة واملبرمجة الفورية واملستمرة املواقتة
وغيرها من باليد حتمل التي واألجهزة احلاسوب أجهزة بني
وبطاقات الوسائط املتعددة األجهزة وبالعكس؛ بطاقات
الذاكرة وشرائح الوميضية  الذاكرة وبطاقات  الذاكرة
واملآخذ الوسائط متعددة البيانات تخزين وأجهزة
والبطاقات مرقمة توصيل بأطاريف املزودة والبطاقات 
وبطاقات النقالة  الهواتف خطوط وشرائح املمغنطة 
التي األذن وسماعات األذن وسماعات  الهاتفي االتصال

casings; prepackaged cameras; videocassette re-
corders (VCRs); system controlling software; video 
monitoring apparatus; detectors; access control 
apparatus; readers; magnetic or encoded access 
control cards; monitoring apparatus; electronic 
panels for alarm management and monitoring; 
alarm panels; glass breakage detectors; smoke 
detectors; carbon monoxide detectors; digital au-
dio recorders; digital video recorders; digital audio 
servers; digital video servers; electrical communi-
cation equipment; message programming equip-
ment; radio paging equipment; electronic locking 
systems; life-saving apparatus and equipment; 
electric alarms; electronic devices for opening 
doors; electronic devices for protection; intruder 
alarms and anti-theft equipment; intruder detec-
tion apparatus; motion detecting equipment; elec-
tronic control apparatus; electronic apparatus for 
controlling operation of machines; remote appara-
tus for controlling operation of machines; computer 
apparatus for controlling operation of machines; 
electronic network equipment; electronic commu-
nication equipment; message programming de-
vices; electronic locking apparatus; computer 
software, operating system software, devices, and 
hardware for transmitting, receiving, synchroniz-
ing, displaying, backing-up, monitoring, control-
ling, sharing, coding, decoding, encrypting, ac-
cessing, remotely accessing, creating, collecting, 
storing, securing, removing, transferring, dissemi-
nating, locating, organizing or otherwise utilizing 
data, voice, multimedia, audio, visual, music, pho-
tographs, drawings, images, audiovisual, video, 
text, graphics or other data, including over a global 
communications network; computer software, op-
erating system software, devices, and hardware 
for synchronizing data, files, e-mails, contacts,
calendars, task lists, text messages, photos, mu-
sic, audio, visual, audio visual, video, text, graph-
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التي و/أو احملمولة اإللكترونية واألجهزة الرأس على تثبت
البيانات وإرسال وتشغيل وتخزين الستقبال باليد حتمل
أو املقاطع السمعية أو املتعددة الوسائط أو الصوت أو
أو الفوتوغرافية الصور أو املوسيقى البصرية أو املقاطع
أو الفيديو أو السمعبصرية املقاطع أو الصور أو الرسوم
أو الرسوميات أو غيرها من البيانات؛ القواميس النصوص
(القابلة للتنزيل)؛ املباشرة والكتب املرجعية واملوسوعات
(الدوريات) واالت الصحف وتشمل املباشرة املنشورات
وأدلة والكتب  (املنشورات) واجلرائد الهزلية والكتب
(القابلة والتعليمية التوجيهية واملواد املستخدم 
الفوتوغرافية والصور املباشرة امللصقات للتنزيل)؛
للتنزيل) (القابلة والتذاكر والقسائم واملقاالت والصور
املباشرة؛ املرجعية  والكتب واملوسوعات والقواميس
وحتويل اإللكترونية الدفعات ملعاجلة حاسوب برمجيات
وقابلة مباشرة  توثيق برمجيات الغير؛ وإلى من األموال 
في مبا املباشرة التحويل بيانات وقواعد برمجيات للتنزيل؛
حاسوب برمجيات وحتويل القياسات؛ العمالت ذلك حتويل
تتم التي واحملادثات املباشرة االتصاالت مراقبة ألغراض
برمجيات مبحتواها؛ الغير وإشعار الدردشة غرف في
احلاسوب ألجهزة األطفال  استخدام ملراقبة حاسوب
املباشرة باحلماية تتعلق حاسوب برمجيات واإلنترنت؛
الدراجات ركوب لرياضة وقائية  مالبس  املباشر؛ واألمن
قطع الهوائية؛ للدراجات (كهربائية) أقفال الهوائية؛
نظام أعاله؛ املذكورة املنتجات لكافة  وملحقات غيار
نظام الهوائية؛  للدراجات الصناعية باألقمار مالحة
الهوائية؛ الدراجات مع العاملي لالستخدام املواقع حتديد
الهوائية؛ الدراجات مع لالستخدام حاسوب أجهزة
العدادات لقراءة أجهزة حاسوبية الطاقة؛ قياس أجهزة
املسافات؛ عدادات الهوائية؛ الدراجات عدادات بعد؛ عن
النظارات النظارات؛ السرعة؛ عدادات الطاقة؛ عدادات
الوقائية؛ النظارات النظارات الشمس؛ الرياضية؛ أحجبة
الشمسية؛ للنظارات للنظارات؛ علب علب الشمسية؛
للنظارات أشرطة للنظارات؛ عدسات للنظارات؛ إطارات
الدراجات راكبي خوذات خوذات؛ والنظارات؛ الشمسية
خوذات التصادم؛ حاالت  في للوقاية  خوذات الهوائية؛
الوقائية؛ أدوات للخوذات رياضية حقائب رياضية وقائية؛
أحجبة؛ وقائية؛ قفازات والوقاية؛ احلماية ألغراض رياضية
ألجهزة هوائيات اتصال؛ أجهزة السلكي؛ أجهزة 
حلمل علب الالسلكي؛ ألجهزة غيار قطع الالسلكي؛

ics, programs and other information between com-
puters and hand-held or other devices, and vice 
versa; communications platforms for enabling in-
stantaneous, continuous, scheduled and perpetual 
synchronization of data between computers and 
hand-held or other devices, and vice versa; multi-
media cards, memory cards, flash memory cards,
memory chips, data storage media devices, plugs, 
plug-in cards, magnetic cards, SIM cards, tele-
phone calling cards, headphones, headsets, por-
table and/or hand held electronic devices for re-
ceiving, storing, playing and transmitting data, 
voice, multimedia, audio, visual, music, photo-
graphs, drawings, images, audiovisual, video, text, 
graphics or other data; online dictionaries, ency-
clopaedias, and reference texts (downloadable); 
online publications, including newspapers, maga-
zines (periodicals), comics, journals (publications), 
books, user manuals, instructional and teaching 
materials (downloadable); online posters, photo-
graphs, pictures, articles, vouchers and tickets 
(downloadable), online electronic dictionaries, en-
cyclopaedias and reference texts; computer soft-
ware for processing electronic payments and 
transferring funds to and from others; online and 
downloadable authentication software; online 
conversion software and databases, including 
currency conversion and measurement conver-
sion; computer software for the purpose of moni-
toring online communications and chat room con-
versations and alerting third parties to the contents; 
computer software for monitoring the use of com-
puters and the Internet by children; computer soft-
ware relating to online protection and online secu-
rity; protective clothing for cycling; locks (electric) 
for bicycles; parts and fittings for all the aforesaid
goods; satellite navigational system for bicycles; 
global positioning systems for use with bicycles; 
computers for use with bicycles; ergometers; com-
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( 160 )

 18103 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18103 العالمة

 38 In Class: 38 في الصنف :

 31/08/2010 : Date: 31/08/2010 التاريخ

أجهزة اإللكترونية؛ الالسلكي أجهزة الالسلكي؛ أجهزة
الالسلكي؛ ألجهزة تثبيت ملحقات النقالة؛ الالسلكي 
املرسل أجهزة الالسلكي؛ واإلرسال االستقبال أجهزة
أجهزة للمركبات؛ أجهزة الالسلكي الالسلكي؛ املستقبل
غيار قطع الشمسية؛ بالطاقة  تعمل  التي الالسلكي

تقدم ما لكافة وملحقات

puter apparatus for remote meter reading; bicycle 
meters; distance meters; power meters; speed me-
ters; eyewear; sports eyewear; sun visors; protec-
tive eyewear; sunglasses; cases for eyewear; cas-
es for sunglasses; frames for eyeware; lenses for 
eyewear; straps for sunglasses and eyewear; hel-
mets; cyclists helmets; crash helmets; protective 
sports helmets; sports bags for protective helmets; 
sporting articles for protective purposes; protective 
gloves; visors; radios; communicators; aerials for 
radios; parts for radios; carrying cases for radios; 
electronic radio apparatus; mobile radios; mount-
ing fittings for radios; radio receivers and transmit-
ters; radio transceivers; radios for vehicles; solar 
powered radios; parts and fittings for all of the
above. 

انترنشنال ليمتد بي آي : اسكاي In the name of: Sky IP International Limited بأسم

،TW7 5QD آيسلورث، ميدليسكس واي، : جرانت العنوان
اململكة املتحدة

 Address: Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7
 5QD, United Kingdom

 858 ب ص االرسال شارع اللة رام : التبليغ Address for Services:عنوان

خدمات الالسلكية؛ االتصاالت خدمات : اجل  من 
السلكية؛ االتصاالت خدمات والثابتة؛ املتحركة  االتصاالت
البث أو الراديوية؛ اخللوية أو الساتلية االتصاالت  خدمات
و/أو بث واالتصاالت؛ اإلرسال خدمات واإلذاعي؛  التلفزيوني
البث األفالم؛ و/أو التلفزيونية و/أو اإلذاعية البرامج  إرسال
أو الرقمي األرضي التلفزيوني أو الساتلي اإلرسال  و/أو

In Respect of: Telecommunications services; mo-
bile and fixed telecommunications services; com-
munications services; satellite, cellular and radio 
communication services; television and radio 
broadcasting; transmission and communication 
services; broadcasting and/or transmission of ra-



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

103

النطاق أو الرقمي املشترك خط طريق عن أو  الكيبلي
إرسال السمعبصرية؛ و/أو السمعية  للبرامج  العريض
(بأية السمعبصرية أو البصرية و/أو السمعية  البرامج
البرامج وإرسال بث الفيديو؛ أفالم إرسال كانت)؛  وسيلة
البث الشخصية؛ احلواسيب إلى واألفالم  التلفزيونية
إرسال احلاسوب؛ مبساعدة  أو طريق عن  واالتصاالت
بواسطة والسمعبصرية والبصرية السمعية  البرامج
اإلنترنت)؛ بروتوكول (تلفزيون اإلنترنت  بروتوكول 
سبيل على ذلك مبا في اإلنترنت عبر االتصاالت  خدمات
بروتوكول باستخدام املقدمة اخلدمات احلصر  ال  املثال
االتصال و/أو الوصول توفير االنترنت؛ عبر الصوت  نقل
أو احملمولة أو الثابتة سواء  العريض  النطاق  بشبكات
الصوت و/أو الرسائل  و/أو النصوص  إرسال  الالسلكية؛ 
السلكي االتصاالت و/أو الالسلكي الصور؛ االتصاالت  و/أو
نقل السمعبصري؛ للمحتويات  اإلرسال و/أو البث  و/أو
الويب) والبيانات صفحات ذلك في سلكيا (مبا  املعلومات
األقمار طريق وعن االتصاالت  ووسائل الراديو طريق  عن
وجمع النقالة والهواتف الهواتف خدمات  الصناعية؛
املكاملات وحتويل الراديوي واالستدعاء الرسائل  وإرسال
الترقيم خدمات الدليل؛ واستفسارات اآللي  والرد
يتم التي املعلومات واسترجاع بث  الشخصي؛ خدمات
وأدوات أجهزة تأجير التلفزيون؛ شاشات على  عرضها
حاالت في البديلة والالسلكية السلكية  االتصاالت
والصور الرسائل إرسال السرقة؛ أو الضياع أو  العطل
إرسال وحتديدا الرسائل خدمات احلاسوب؛  مبساعدة
أو نصوص شكل  على الرسائل إرسال وإعادة  واستالم 
هذه من مزيج أو فيديو مقاطع أو رسومية صور أو  أصوات
القصيرة؛ الرسائل  خدمات  الفورية؛ الرسائل   األشكال؛ 
الرسائل خدمات املتعددة؛ الوسائط رسائل  خدمات
مؤمترات خدمات الصوتي؛ البريد خدمات  املوحدة؛
بنى إلى خدمات هواتف الفيديو؛ توفير الوصول  الفيديو؛
إلى الوصول توفير آخرين؛ ملشغلني التحتية  االتصاالت
الدردشة؛ وغرف النقاش ومجموعات اإللكترونية  املؤمترات
األجهزة استئجار أو إيجار أو تأجير الدردشة؛ غرف  توفير
توفير في لالستخدام املكونات أو التركيبات أو  أو األدوات
واملعلومات املشورة خدمات الذكر؛ سالفة  اخلدمات
خدمات تقدم؛ ما  بكافة املتعلقة   واالستشارات
و/أو التلفزيون و/أو الصناعية األقمار طريق عن  االتصاالت
األخبار إلى الوصول توفير األنباء؛ وكاالت  اإلذاعة؛ خدمات

dio and/or television programmes and/or films;
satellite, DTT, cable, DSL and broadband broad-
casting and/or transmission of audio and/or audio 
visual programming; transmission of audio, video 
and/or audio visual programming (by any means); 
transmission of video films; broadcasting and
transmission of television programmes and films
to personal computers; broadcasting and commu-
nications by means of or aided by computer; trans-
mission of audio, video and/or audio visual pro-
gramming by Internet protocol (IPTV); 
telecommunications services over the Internet in-
cluding but not limited to services provided using 
voice over Internet protocol (VOIP); provision of 
access and/or connectivity to broadband networks 
whether fixed, portable or wireless; transmission
of text, messages, sound and/or pictures; telecom-
munication and/or communication and/or broad-
cast and/or transmission of audio visual content; 
communication of information (including web pag-
es), data by radio, telecommunications and by sat-
ellite; telephone, mobile telephone, message col-
lection and transmission, radio-paging, call 
diversion, answerphone and directory enquiry ser-
vices; personal numbering services; television 
screen based information broadcasting and re-
trieval services; loan of replacement telecommu-
nications and communications apparatus and in-
struments in case of breakdown, loss or theft; 
computer aided transmission of messages and im-
ages; messaging services namely, sending, re-
ceiving and forwarding messages in the form of 
text, audio, graphic images or video or a combina-
tion of these formats; instant messaging; short 
message services (SMS); multimedia messaging 
services (MMS); unified messaging services;
voicemail services; video conferencing services; 
video telephone services; providing access to 
telecommunications infrastructures for other op-
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وإيجار تأجير الرياضية؛ واملعلومات اجلارية  والشؤون
اإللكتروني؛ البريد خدمات االتصاالت؛  واستئجار معدات
املعلومات نقل باإلنترنت؛ املتعلقة االتصاالت  خدمات
خدمات توفير الويب)؛ صفحات  ذلك  في (مبا  السلكيا
السلكية االتصاالت وأدوات  ألجهزة  املوقع أساس  على 
التطبيقات بروتوكوالت خدمات توفير  والالسلكية؛
اتصاال بقناة تستعني التي تلك ذلك في  الالسلكية مبا
وأدوات ألجهزة احملددة أو بـ املعلومات املتعلقة توفير  آمن؛
إلى روابط اتصال توفير والالسلكية؛ السلكية  االتصاالت
اإلنترنت؛ واملواقع الشبكية على حاسوبية بيانات  قواعد
واخلدمات املنتجات لبيع  اصصة االتصاالت  خدمات
خدمات الزبائن؛ مع التفاعلي خالل االتصال من  بالتجزئة
و/ السلكي نقل خدمة باعتبارها التفاعلي التلفزيون
التفاعلية اخلدمات إرسال؛  و/أو بث و/أو  سلكي نقل  أو
يشاهدونه الذين أولئك في ذلك مبا  ملشاهدي التلفزيون
باعتبارها الشخصية واحلواسيب النقالة الهواتف  على
إرسال؛ و/أو بث و/أو نقل سلكي و/أو السلكي نقل  خدمة
التفاعلية اخلدمات تتضمن والي التلفزيوني البث  خدمات
لتسجيل الذكي واالختيار األوتوماتيكي املشاهدة  ألدلة
لتسهيل ملشاهدي التلفزيون التفاعلية اخلدمات  البرامج؛
تتم والتي أوتوماتيكي بشكل البرامج تسجيل  عملية
باعتبارها املشاهدين املشاهدة/تفضيالت عادات على  بناء
إرسال؛ و/أو بث و/أو نقل سلكي و/أو السلكي نقل  خدمة
في (مبا التفاعلي التلفزيون ملشاهدي الوصول  توفير 
أو النقالة الهواتف على يشاهدونه الذين أولئك  ذلك
و/أو املعلومات محتويات إلى  الشخصية)  احلواسيب
و/أو السمعية املقاطع و/أو الرسوميات و/أو  البيانات
من محصورة مجموعة من السمعبصرية  املقاطع
التلفزيون التفاعلي اإلنترنت؛ بث وإرسال بوابات أو  مواقع
والرياضة التفاعلية  واألخبار  التفاعلية  واأللعاب
التفاعلية؛ واملسابقات التفاعلي والترفيه  التفاعلية 
و/أو بث و/أو السلكي و/أو النقل النقل الالسلكي  خدمات
املدفوع؛ والفيديو عند الطلب الفيديو عند الطلب  إرسال
عند الفيديو املشاهدين لتدفقات إلى املتدفق  التسليم
والبرامج والفيديوهات لألفالم الوصول توفير  الطلب؛ 
والفيديو الطلب عند الفيديو مشاهدي إلى  التلفزيونية
املهنية االستشارات خدمات املدفوع؛ الطلب  عند
التي البيانات قواعد إلى الوصول توفير بالبث؛  املتعلقة
املنتجات من تشكيلة عن معلومات  حفظ فيها  يتم

erators; provision of access to electronic confer-
encing, discussion groups and chat rooms; provi-
sion of chat rooms; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or compo-
nents for use in the provision of the aforementioned 
services; advisory, information and consultancy 
services relating to all the aforementioned; com-
munications services by satellite, television and/or 
radio; news agency services; provision of access 
to news, current affairs and sports information; hir-
ing, rental and leasing of communications appara-
tus; electronic mail services; telecommunication 
services relating to the Internet; telecommunica-
tion of information (including web pages); provi-
sion of location based services for telecommuni-
cations and communications apparatus and 
instruments; provision of wireless application pro-
tocol services including those utilising a secure 
communications channel; provision of information 
relating to or identifying telecommunications and 
communications apparatus and instruments; pro-
vision of telecommunications links to computer 
databases and websites on the Internet; telecom-
munications services dedicated to retailing goods 
and services through interactive communications 
with customers; interactive television services be-
ing telecommunications and/or communications 
and/or broadcasting and/or transmission services; 
interactive services for television viewers includ-
ing those watching on mobile telephones and PCs 
being telecommunications and/or communications 
and/or broadcasting and/or transmission services; 
television broadcasting services incorporating in-
teractive services for viewing guides and intelli-
gent automated selection for programme recordal; 
interactive services for television viewers facilitat-
ing the recordal of programmes automatically initi-
ated on the basis of customer viewing habits/pref-
erences being telecommunications and/or 
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بني رابطة توفير اإلنترنت؛ إلى الوصول متكني  واخلدمات؛
تلفزيون بوابة عبر التلفزيون ومشاهدي الويب  مواقع
الويب؛ بوابات خدمات  اإلنترنت؛ بوابات خدمات  تفاعلي؛
التلفزيون بوابات خدمات العريض؛ النطاق خدمات  توفير
مشاهدي إلى ملواقع اإلنترنت الوصول توفر  التفاعلي التي
التلفزيوني االستقبال معدات خالل من  التلفزيون
التلفزيوني االستقبال  معدات ذلك في مبا بهم  اخلاصة
مستخدمي إلى اإلنترنت ملواقع الوصول توفير  الرقمية؛
واملعلومات االستشارات خدمات النقالة؛  الهواتف
الذكر؛ سالفة اخلدمات املتعلقة بكافة املهنية  واملشورة
معلومات معلوماتية؛ بيانات لقاعدة الوصول وقت  تأجير
بالبث املتعلقة الواقعية املعلومات خدمات  االتصاالت؛
سلكيا؛ املقاطع السمعبصرية نقل خدمات  التلفزيوني؛
البيانات؛ بث  خدمات سلكيا؛  البيانات  نقل   خدمات
السلكي النقل و/أو الالسلكي النقل الرسائل؛  تسليم 
التلفزيونية والبرامج اإلذاعية البرامج إرسال و/أو بث  و/أو
و/أو الالسلكي النقل املتحركة؛ الرسوم وأفالم  واألفالم
و/أو املواد السمعية إرسال و/أو بث و/أو السلكي  النقل
مسبقا: املسجلة الفيديو  أشرطة من ومواد   البصرية
أو التلفزيونية البرامج أو  اإلذاعية  البرامج   إرسال
الفيديو أشرطة  أو املتحركة  الرسوم أفالم أو  األفالم
أو البصرية و/أو السمعية املواد  أو مسبقا  املسجلة
متعددة األقراص أو مسبقا الفيديو املسجلة  كاسيتات
املسجلة الفيديو أقراص أو دي) في (دي  االستعماالت
االتصاالت؛ معدات استئجار أو  إيجار  أو تأجير  مسبقاً؛
الهاتفية؛ أو التلفونية خدمات االتصاالت الرسائل؛  إرسال
اإللكتروني خدمات البيع الالسلكية؛ االتصاالت  خدمات
حملتويات الوسائط االتصال وسائل عبر التسليم  وحتديدا
التلفزيونية والبرامج الفيديو واألفالم ذلك في  املتعددة مبا
االتصال ونغمات  والصور واملوسيقى احلاسوب  وألعاب
أو الهاتف خطوط أو اإلنترنت خدمة خالل  املقدمة من
أو الصناعية األقمار أو الالسلكي اإلرسال  أو  الكيبل
االتصال معلومات وحتليل وتنظيم مراقبة  البث األرضي؛
املكاملات؛ فرز خدمات األعمال؛ وإدارة التسويق  ألغراض
إلى للوصول حاسوبية خدمات املكاملات؛ تنبيه  خدمات
حاسوبية خدمات حاسوب؛ شبكة  أو اتصاالت  شبكة
عبر والبيانات واملعلومات والتعليم  للترفيه  للوصول
أو سلكية أو كيبلية أو خطية أو هاتفية بيانات  قاعدة
للوصول حاسوبية خدمات حاسوب؛  شبكة أو  ليفية

communications and/or broadcasting and/or trans-
mission services; providing interactive television 
viewers (including those watching on their mobile 
telephones or PCs) with access to information, 
data, graphics, audio and/or audio-visual content 
from a restricted group of Internet websites or por-
tals; broadcasting and transmission of interactive 
television, interactive games, interactive news, in-
teractive sport, interactive entertainment and in-
teractive competitions; video on demand and near 
on demand telecommunication and/or communi-
cation and/or broadcast and/or transmission ser-
vices; streaming delivery of video on demand 
streams to viewers; providing access to movies, 
videos and television programmes to viewers on 
demand and near on demand; professional con-
sultancy services relating to broadcasting; provid-
ing access to a database storing information relat-
ing to a variety of goods and services; enabling 
access to the Internet; provision of a connection 
between websites and television viewers via an 
interactive television portal; internet portal servic-
es; web portal services; provision of broadband 
services; interactive television portal services pro-
viding access to Internet websites for television 
viewers via their television receiving equipment 
including digital television receiving equipment; 
providing access to Internet websites to mobile 
telephone users; professional consultancy and in-
formation and advisory services relating to all the 
aforesaid services; leasing access time to an in-
formation database; telecommunications informa-
tion; factual information services relating to televi-
sion broadcasting; audio visual communication 
services; data communication services; data 
broadcasting services; delivery of messages; tele-
communication and/or communication and/or 
broadcast and/or transmission of radio pro-
grammes, television programmes, films and mo-
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والصور والبيانات عبر والصوت الرسائل املعلومات أو  إلى
للوصول حاسوبية حاسوب؛ خدمات شبكة أو  حاسوب
وإرسال نقل واسترجاعها؛ التلفزيونية البرامج  إلى
اإللكتروني البريد ورسائل وامللفات والبيانات  البرامج
والرسائل املهام وقوائم والتقوميات االتصال  وعناوين
واملقاطع السمعية والصور واملوسيقى واملقاطع  النصية
والنصوص والفيديو  السمعبصرية  واملقاطع   البصرية
شبكات عبر املعلومات من وغيرها والبرامج  والرسوميات
خدمات العاملية؛ والالسلكية السلكية  االتصاالت
اإللكتروني البريد  خدمات للبيانات؛ بعد عن   الوصول
والتنبيه؛ جديدة إلكترونية رسائل باستالم  واإلشعار 
املباشرة املؤمترات  توفير  املباشرة؛ الفورية  الرسائل
وغرف الدردشة؛ الرسائل ومجالس  ومجموعات النقاش
خدمات الويب؛  بوابات  خدمات اإلنترنت؛ بوابات  خدمات
و/أو إرسال بث و/أو النقل السلكي و/أو الالسلكي  النقل
املدفوع؛ الطلب  عند والفيديو  الطلب  عند  الفيديو 
إلى الوصول من متكن التي املباشرة االتصاالت  خدمات
اإللكتروني البريد ورسائل وامللفات البيانات  واسترجاع 
والرسائل املهام وقوائم والتقوميات االتصال  وعناوين
السمعية واملقاطع واملوسيقى والصور  النصية
والفيديو السمعبصرية  واملقاطع البصرية  واملقاطع
املعلومات من والبرامج وغيرها والرسوميات   والنصوص
مبا إلكتروني جهاز أو حاسوب شبكة أو حاسوب  عبر
عاملية؛ اتصاالت  شبكة عبر املقدمة  اخلدمات ذلك  في
اإلنترنت على بالبث املتعلقة االتصاالت املباشرة  خدمات
أجهزة مع لالستخدام القابلة الصوتية امللفات  وبث 
عبر املقدمة اخلدمات  ذلك في مبا اإلنترنت على بود  آي
التفاعلية؛ للند الند خدمات عامة؛ اتصاالت  شبكة
خدمات باعتبارها  التفاعلي االقتراع خدمات  توفير
اإلدارة بث؛ سلكية و/أو و/أو اتصاالت السلكية  اتصاالت
املشورة تقدمي اإللكترونية؛ لالتصاالت املباشرة  والفلترة
بكافة املتعلقة املعلومات تقدم؛ ما  أو املعلومات بشأن
بيانات قاعدة من مباشرة املقدمة الذكر سالفة  اخلدمات

خط مساعدة أو اإلنترنت  .حاسوبية أو عبر

tion pictures; telecommunication and/or communi-
cation and/or broadcast and/or transmission of 
audio and/or visual material and material from 
pre-recorded video tapes: transmission of radio 
programmes, television programmes, films, motion
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, 
DVDs or pre-recorded video discs; rental, leasing 
or hire of communications equipment; message 
sending; telephonic or telephone communications 
services; wireless communication services; e-sell 
through services, namely delivery by telecommu-
nication of media content, including video and 
films, television programmes, computer games,
music, images and ring tones provided by internet, 
telephone line, cable, wireless transmission, sat-
ellite or terrestrial broadcast service; monitoring, 
organisation and analysis of call information for 
the purpose of market and business administra-
tion; call screening services; call alerting services; 
computer services for accessing a communica-
tions or computer network; computer services for 
accessing entertainment, education, information 
and data via telephone, line, cable, wire or fibre,
database or computer network; computer services 
for accessing information, messages, text, sound, 
images and data via a computer or computer net-
work; computer services for accessing and retriev-
ing radio and television programmes; transfer and 
transmission of programs, data, files, e-mails, con-
tacts, calendars, task lists, text messages, photos, 
music, audio, visual, audio visual, video, text, 
graphics, programs and other information via tele-
communications and global communications net-
works; remote data access services; e-mail, email 
notification and alert services; online instant mes-
saging; provision of online conferencing, discus-
sion groups, message boards and chat rooms; in-
ternet portal services; web portal services; online 
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video on demand or near on demand telecommu-
nication and/or communication and/or broadcast 
and/or transmission services; online telecommu-
nications services to enable the accessing and 
retrieving of data, files, e-mails, contacts, calen-
dars, task lists, text messages, photos, music, au-
dio, visual, audio visual, video, text, graphics, pro-
grams and other information via a computer or 
computer network or electronic device including 
services provided over a global communications 
network; online telecommunications services re-
lating to webcasting and podcasting including ser-
vices provided over a global communications net-
work; peer to peer interactive services; provision 
of interactive polling services being telecommuni-
cations and/or communications and/or broadcast-
ing services; online managing and filtering of elec-
tronic communications; advising or providing 
information in relation to the foregoing; informa-
tion relating to all the aforementioned services 
provided on-line from a computer database or via 
a helpline or the Internet. 

انترنشنال ليمتد بي آي : اسكاي In the name of: Sky IP International Limited بأسم

،TW7 5QD آيسلورث، ميدليسكس واي، : جرانت العنوان
اململكة املتحدة

 Address: Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7
 5QD, United Kingdom

 858 ب ص شارع االرسال-  - اللة رام التبليغ : Address for Services:عنوان
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التدريب؛ توفير توفير والترفيه؛ التعليم خدمات اجل : من
والتدريب والتعليم بالترفيه السمعبصري املتعلق احملتوى
بواسطة والتدريب خدمات التعليم والثقافة؛ والرياضة
البيانات وقواعد واإلنترنت والهاتف والتلفزيون اإلذاعة
السينمائية األفالم واستئجار وإيجار تأجير املباشرة؛ 
دي) في االستعماالت (دي متعددة واألقراص والفيديوهات
الصوتي التسجيل وأجهزة الصوتية والتسجيالت
ومسجالت الفيديو التلفزيون وأجهزة الرياضية واألجهزة
دي) في (دي  االستعماالت متعددة األقراص ومسجالت
والسينما؛ للتلفزيون األفالم إنتاج الراديو؛ ومسجالت
القابلة (غير املباشرة اإللكترونية املطبوعات توفير 
واملطبوعات؛ والنصوص والكتب االت نشر للتنزيل)؛
توفير املباشرة؛ اإللكترونية اجلرائد أو الكتب نشر 
والكتب واملوسوعات القواميس اإللكترونية؛ املنشورات
الصحف وتشمل املباشرة املنشورات املباشرة؛ املرجعية
(املنشورات) واجلرائد الهزلية  والكتب (الدوريات)  واالت
التوجيهية والتعليمية؛ املستخدم واملواد وأدلة والكتب
والصور الفوتوغرافية والصور املباشرة امللصقات
تسهيالت توفير والتذاكر؛ والقسائم واملقاالت
احلية؛ العروض إنتاج خدمات  التسجيل؛  استوديوهات
خدمات شباك الرياضية؛ واملسابقات األنشطة تنظيم
طريق بثها عن يتم التي البرامج وتقدمي إنتاج التذاكر؛
إلدارة االتصال قنوات من غيرها أو أو اإلنترنت التلفزيون
خدمات للمنتجات؛ التفاعلي والشراء واالختيار املعاينة
وتوزيع وتقدمي إنتاج بالترفيه؛ اخلاصة التذاكر حجز
التفاعلي والتلفزيون والتلفزيونية اإلذاعية البرامج
وتقدمي إنتاج التفاعلية؛ واملسابقات التفاعلية واأللعاب
وترفيه واأللعاب والتسالي واملنافسات املسابقات وتوفير
اجلمهور؛ فليها يشارك التي  والفعاليات  األستوديو

( 161 )

 18104 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18104 العالمة

 41 In Class: 41 في الصنف :

 31/08/2010 : Date: 31/08/2010 التاريخ

 In Respect of: Education and entertainment services;
provision of training; provision of audio visual con-

 tent relating to entertainment, education, training,
sport and culture; education and entertainment ser-

 vices by means of radio, television, telephony, the
 Internet and on-line databases; hiring, rental and
leasing of cine-films, videos, DVDs, sound record-

 ings, sound recording apparatus, sports apparatus,
 television sets and video recorders, DVD recorders
 and radio recorders; production of films for television
 and cinema; providing on-line electronic publications
 (not downloadable); publication of magazines, books,
 texts and printed matter; publication of electronic
 books or journals on-line; provision of electronic
 publications; online dictionaries, encyclopaedias,
 and reference texts; online publications, including
newspapers, magazines (periodicals), comics, jour-
nals (publications), books, user manuals, instruction-
al and teaching materials; online posters, photo-

 graphs, pictures, articles, vouchers and tickets;
provision of recording studio facilities; live show pro-

 duction services; organising of sporting activities
 and competitions; box office services; production
and presentation of programmes transmitted by tele-
vision, the Internet or other telecommunication chan-
nels for the conduct of the interactive viewing, selec-

 tion and purchase of goods; ticket reservation
services relating to entertainment; production, pre-
sentation and distribution of radio and television pro-

 grammes, interactive television, interactive games,
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للمشاهدين؛ التفاعلي التلفزيون برامج اختيار خدمات
الثقافية واألنشطة واألخبار التفاعلي الترفيه توفير
التفاعلي الترفيه خدمات التلفزيون؛ والرياضة ملشاهدي
ملشاهدي والثقافية والرياضية التعليمية واخلدمات
املشاهدة أدلة خدمات املشاهدة؛ أدلة خدمات التلفزيون؛
واألفالم واستئجارها ألجل البرامج تسجيل تسهل التي
بشكل التلفزيون  برامج تسجيل خدمات محدد؛ 
/ املشاهدة عادات  على  بناء  تتم  والتي  أوتوماتيكي 
الطلب عند الفيديو خدمات  املشاهدين؛  تفضيالت
والتعليمية الترفيهية املدفوع الطلب عند والفيديو
وبرامج والفيديوهات األفالم توفير والثقافية؛ والرياضية
القريب والفيديو الطلب عند للمشاهدين التلفزيون
و/أو تعليمية و/أو ترفيهية خدمة باعتبارها الطلب عند
الرياضية األنشطة ثقافية؛ و/أو  رياضية و/أو تدريبية
والقمار؛ املراهنة وألعاب الرهان خدمات والثقافية؛
أو القمار أو اليانصيب أو ألعاب املراهنة أو الرهان خدمات
أو الرهان بالتسليف؛ خدمات اخليل في سباقات الرهان
في الرهان أو اليانصيب أو القمار أو املراهنة ألعاب
وإجراء تنظيم االئتمان؛ ببطاقات اخليل  سباقات
أو القمار أو املراهنة ألعاب أو الرهان اليانصيب؛ خدمات
التي اإللكترونية في سباقات اخليل الرهان أو اليانصيب
شبكة خالل من أو اإلنترنت بواسطة تقدميها  يتم
شبكات بيانات قاعدة من مباشرة  أو عاملية حاسوب 
الهواتف النقالة مبا في ذلك إلى الهواتف عبر أو حاسوب
البث خالل من ذلك في مبا تلفزيونية قناة  عبر أو
وإجراء تنظيم الكيبلي؛ أو أو األرضي الساتلي التلفزيوني
احلاسوب؛ ألعاب والعبي الفيديو ألعاب لالعبي املسابقات
للند الند  ألعاب خدمات املدفوعة؛ األلعاب خدمات
ذلك في التفاعلية مبا البوكر ألعاب التفاعلية؛ خدمات
تقدمي العبني؛ عدة أو واحد العب يشترك فيها التي تلك
األلعاب البوكر؛ وألعاب ومنافسات مسابقات وإنتاج
خدمات مباشرة؛ لعبها يتم التي الترفيهية أو التعليمية
أشرطة على الفيديو تسجيل خدمات النشر اإللكتروني؛
املتعلقة واالستشارات املعلومات خدمات وأفالم؛
اجلارية والشؤون األخبار توفير الذكر؛ سالفة  باخلدمات
اجلارية والشؤون األخبار خدمات الرياضية؛ واملعلومات
واالستشارات املعلومات خدمات واملعلومات التعليمية؛
والتعليم واإلذاعية التلفزيونية بالبرامج املتعلقة 
خدمات والرياضة؛ واملوسيقى والترفيه واالستجمام

interactive entertainment and interactive competi-
tions; production presentation and provision of com-
petitions, contests, games, quizzes, studio enter-

 tainment and audience participation events;
 interactive television programme selection services
 for viewers; provision of interactive entertainment,
 news, cultural activities and sport for television
 viewers; interactive entertainment, educational,
 sporting and cultural services for television viewers;
viewing guide services; viewing guide services fa-
cilitating the recordal and fixed term rental of pro-
grammes and movies; television programme record-

 ing services automatically initiated on the basis of
customer viewing habits/preferences; video on de-
mand and near video on demand entertainment, edu-

 cational, sporting and cultural services; providing
movies, videos and television programmes to view-

 ers on demand and near video on demand, being an
 entertainment and/or educational and/or training
 and/or sporting and/or cultural service; sporting and
cultural activities; betting, gaming and gambling ser-

 vices; credit betting, gaming, gambling, lottery or
 bookmaking services; credit card betting, gaming,
gambling, lottery or bookmaking services; organis-
ing and conducting lotteries; electronic betting, gam-
ing, gambling, lottery or bookmaking services pro-

 vided by means of the Internet, or via a global
computer network, or on-line from a computer net-

 work database, or via telephony including to mobile
 telephones, or via a television channel including a
 television channel distributed by satellite, terrestrial
or cable television broadcast; arranging and con-

 ducting competitions for video game players and
 computer game players; pay to play games services;
 peer to peer interactive games and gaming services;
 interactive poker games and gaming including single
 and multi player gaming formats; presentation and
 production of poker competitions, tournaments,
 games and gaming; educational or entertainment
 games played online; electronic publishing services;
 video taping and filming services; information and
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التلفزيونية بالبرامج املتعلقة  واالستشارات املعلومات
واملوسيقى والترفيه  واالستجمام  والتعليم واإلذاعية
حاسوب شبكة من مباشرة تقدميها التي يتم والرياضة
املعلومات خدمات النقالة؛ الهواتف إلى أو اإلنترنت أو
التلفزيونية واإلذاعية واألخبار املتعلقة بالبرامج الواقعية
خدمات التدريب؛ خدمات  التعليم؛ خدمات  والرياضة؛
تنظيم بالترفيه؛ املتعلقة خدمات االستشارات التسلية؛
العمل؛ ورش أو النقاش حلقات أو الندوات أو املؤمترات
احلجز؛ وكاالت خدمات املهرجانات؛ أو املعارض تنظيم
توزيع السينما؛ استوديوهات خدمات السينما؛ خدمات
أفالم أو األفالم أو التلفزيونية البرامج أو اإلذاعية البرامج
أو مسبقا املسجلة الفيديو أشرطة أو املتحركة الصور
الفيديو كاسيتات أو البصرية  و/أو  السمعية املواد
(دي االستعماالت متعددة األقراص أو مسبقا  املسجلة
البرامج إنتاج مسبقاً؛ املسجلة الفيديو أقراص أو دي) في
الصور أو أفالم األفالم أو التلفزيونية البرامج أو اإلذاعية
املواد أو مسبقا املسجلة الفيديو أشرطة أو املتحركة 
املسجلة الفيديو  كاسيتات أو  البصرية و/أو السمعية 
أو دي) في (دي االستعماالت متعددة األقراص أو مسبقا
اإلذاعية البرامج املسجلة مسبقاً؛ حترير الفيديو أقراص
املتحركة الصور أفالم األفالم أو أو التلفزيونية البرامج أو
املواد السمعية أو مسبقا الفيديو املسجلة أشرطة أو
أو مسبقا املسجلة الفيديو كاسيتات أو البصرية و/أو
أقراص أو دي) في (دي االستعماالت متعددة  األقراص 
استئجار أو تأجير أو إيجار مسبقاً؛ املسجلة الفيديو 
أفالم أو األفالم أو التلفزيونية البرامج أو اإلذاعية البرامج
أو مسبقا املسجلة الفيديو أشرطة أو املتحركة الصور
الفيديو كاسيتات أو البصرية  و/أو  السمعية املواد
(دي االستعماالت متعددة األقراص أو مسبقا  املسجلة
عرض مسبقاً؛ املسجلة الفيديو أقراص أو دي) في
أفالم أو األفالم أو التلفزيونية البرامج أو اإلذاعية البرامج
أو مسبقاً الفيديو املسجلة أو أشرطة املتحركة الصور
الفيديو كاسيتات أو البصرية  و/أو  السمعية املواد
(دي االستعماالت متعددة األقراص أو مسبقا  املسجلة
لألغراض مسبقا املسجلة الفيديو أقراص أو دي)  في
خدمات الثقافية؛ أو الرياضية أو التعليمية أو الترفيهية
أو األفالم من طابعها املميز التي تستمد املالهي حدائق
حدائق وإدارة تنظيم التلفزيونية؛ أو اإلذاعية اإلنتاجات
إعداد الترفيه؛ تنظيم املميز؛ ذات الطابع واحلدائق املالهي

 advisory services relating to the aforesaid services;
provision of news, current affairs and sports informa-
tion; news, current affairs and educational informa-
tion services; information and advisory services re-

 lating to television and radio programmes, to
 education, recreation, entertainment, music and to
 sport; information and advisory services relating to
television and radio programmes, to education, rec-

 reation, entertainment, music and to sport, provided
 on-line from a computer database or the Internet or
 to mobile telephones; factual information services
 relating to television and radio programmes, news
and sport; instruction services; training services; lei-
sure services; advisory services relating to enter-
tainment; arranging conferences, seminars, sympo-

 siums or workshops; arranging exhibitions or
 festivals; booking agency services; cinema services;
cinema studio services; distribution of radio pro-
grammes, television programmes, films, motion pic-

 tures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual
material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-
recorded video discs; production of radio pro-
grammes, television programmes, films, motion pic-

 tures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual
material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-

 recorded video discs; editing of radio programmes,
television programmes, films, motion pictures, pre-

 recorded video tapes, audio and/or visual material,
 pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded
video discs; hire, leasing or rental of radio pro-
grammes, television programmes, films, motion pic-

 tures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual
material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-

 recorded video discs; exhibition of radio programmes,
television programmes, films, motion pictures, pre-

 recorded video tapes, audio and/or visual material,
 pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded
 video discs for entertainment, educational, sporting
 or cultural purposes; amusement park services with
a theme of films, radio or television productions; or-

 ganisation and management of amusement parks
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أفالم أو األفالم أو التلفزيونية البرامج أو اإلذاعية البرامج
أو مسبقا املسجلة الفيديو أشرطة أو املتحركة الصور
الفيديو كاسيتات أو البصرية  و/أو  السمعية املواد
(دي االستعماالت متعددة  األقراص أو مسبقاً املسجلة
أفالم أو مسبقا املسجلة الفيديو أقراص أو دي) في
بأية وسيلة البث أو أو اإلرسال املتحركة للتوزيع الرسوم
أو التلفزيونية البرامج أو اإلذاعية البرامج توفير كانت؛
الرسوم أفالم  أو البصرية و/أو السمعية املواد أو األفالم
نشر للتنزيل)؛ قابل غير (وبشكل مباشرة املتحركة
خدمات والتسجيالت؛ املطبوعة املتعددة  الوسائط
أشرطة حترير السينمائية؛ احلواشي  الرقمي؛ التصوير
الرسوم أفالم تأجير األفالم؛ إنتاج الترفيه؛ الفيديو؛
عرض دور تسهيالت توفير األفالم؛ استوديوهات املتحركة؛
تأجير الفيديو؛ أفالم أشرطة إنتاج إنتاج العروض؛ األفالم؛
للتجهيزات اإلضاءة معدات تأجير السمعية؛ املعدات
أفالم تأجير التلفزيونية؛  االستوديوهات  أو املسرحية
وملحقاتها؛ األفالم عرض أجهزة تأجير املتحركة؛ الرسوم
ومعدات التلفزيونات تأجير الراديو؛ معدات تأجير
كاميرات تأجير الرياضية؛ املعدات  تأجير التلفزيون؛
الفيديو؛ مسجالت تأجير الفيديو؛ أشرطة الفيديو؛ تأجير
تنظيم األفالم؛ استوديوهات خدمات املسرحية؛ اإلنتاجات
املؤثرات إنتاج األفالم؛ تقدمي اجلوائز؛ حفالت استضافة أو
الفئة) هذه في (الواردة احلجز خدمات لألفالم؛ اخلاصة
والثقافية والسياسية والعلمية الرياضية للفعاليات
و/أو تدريبية و/أو تعليمية و/أو ترفيهية خدمة باعتبارها
الرسوم ألفالم األعمال الفنية إنتاج و/أو ثقافية؛ رياضية
احملتوى توفير التسجيل؛ استوديوهات خدمات املتحركة؛
خاللها من  للمستهلك يحق التي والسمعي البصري 
مرة من أكثر أو واحدة مرة اإلعالمي احملتوى ذلك مشاهدة
تقدم ما وجميع التشغيل إعادة أجهزة من أي طريق عن
التعليم والثقافة؛ والرياضة والتعليم بالترفيه يتعلق
وترشيد البيئة بحماية  يتصل فيما التدريب  وتوفير
وتوفير التعليم احليوان؛ ورعاية البيئة وعلم الطاقة 
ذلك في مبا  البديلة الطاقة مبوارد يتصل  فيما التدريب
واجلزر املد وطاقة الكهرومائية والطاقة الرياح طاقة
والطاقة الشمسية والطاقة  األرضية  احلرارية والطاقة
واملواد التعليمية  املواد نشر  احليوي؛  والوقود  احليوية
وعلم الطاقة وترشيد البيئة بحماية املتعلقة الترويجية
وورش الندوات وإجراء  تنظيم احليوان؛ ورعاية البيئة

 and theme parks; organisation of entertainment;
preparation of radio programmes, television pro-

 grammes, films, pre-recorded video tapes, DVDs,
 audio and/or visual material, pre-recorded video
cassettes, pre-recorded video discs or motion pic-

 tures for distribution for transmission or broadcast by
any means; provision of radio programmes, televi-

 sion programmes, films, audio and/or visual material
or motion pictures online (not downloadable); publi-
cation of printed media and recordings; digital imag-
ing services; dubbing; video tape editing; entertain-

 ment; film production; rental of motion pictures;
 movie studios; providing movie theatres facilities;
 production of shows; video film tape production;
rental of audio equipment; rental of lighting appara-

 tus for theatrical sets or television studios; rental of
motion pictures; rental of movie projectors and ac-
cessories; rental of radio equipment; rental of televi-

 sions and television equipment; rental of sports
 equipment; rental of video cameras; rental of video
 tapes; rental of video recorders; theatre productions;
 movie studio services; organising or hosting awards
ceremonies; presentation of films; production of spe-

 cial effects for films; reservation services (included
in this class) for sporting, scientific, political and cul-
tural events, being an entertainment and/or educa-

 tional and/or training and/or sporting and/or cultural
service; production of artwork for animated films; re-

 cording studio services; provision of video and audio
 content, whereby the consumer is entitled to single
 or multiple viewings of the media content via any
form of playback device, all relating to entertain-

 ment, education, sports and culture; education and
providing of training in connection with environmen-

 tal protection, energy conservation and ecology and
 animal welfare; education and providing of training
in connection with alternative energy sources, in-

 cluding wind power, hydroelectric power, tidal power,
geothermal power, solar power, biomass, and biofu-
els; publication of instructional material and promo-

 tional material relating to environmental protection,
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التدريبية؛ التدريبية واألدلة وضع البرامج (تدريب)؛ العمل
التثقيفية؛ والدورات والسالمة دورات األمن وإجراء تنظيم
املباشر التوفير املباشرة؛ األخبار تغطية خدمات 
املتعلقة العامة املوسوعية واملعرفة للمعلومات
أو أو الثقافة أو الرياضة أو التدريب أو التعليم بالترفيه
البرامج أو الصناعية األقمار أو اجلارية الشؤون أو األخبار
أو الكتب أو األفالم أو املوسيقى أو التلفزيونية أو اإلذاعية
أو احلاسوب الفيديو أو ألعاب املطبوعات األخرى أو ألعاب
املالهي؛ حدائق أو  التسلية  مراكز أو  التسلية  أجهزة
ملتابعة املباشرة املباشرة؛ توفير البرامج خدمات الترجمة
مبا املباشرة املكتبات خدمات والرشاقة؛ اللياقة مستوى
األخرى واملطبوعات  الكتب واستبدال استعارة ذلك في
وورش والندوات الدورات توفير الفوتوغرافية؛ والصور
املباشرة؛ الورق ألعاب املباشرة؛ واملعارض والعروض العمل
األجازات؛ ومعسكرات الرياضية املعسكرات تنظيم
إجراء للتنزيل)؛ القابلة (غير الهواتف اتصال نغمات توفير
و/أو الفردية الرياضات  في األفراد ورعاية وإدارة وتنظيم
الدراجات ركوب رياضة خدمات توفير الرياضية؛ الفرق
الدعم خدمات توفير وحتديدا محترف بشكل الهوائية
فعاليات تنظيم الهوائية؛ الدراجات ركوب فعاليات خالل
االستشارات خدمات الهوائية؛ الدراجات ركوب
سالفة اخلدمات بكافة املتعلقة  واملشورة واملعلومات
تقدم؛ مبا  املتعلقة املعلومات أو املشورة توفير الذكر؛ 
التي أعاله املذكورة اخلدمات  بكافة املتعلقة املعلومات
أو من حاسوبية من قاعدة بيانات مباشرة تقدميها يتم

اإلنترنت. عبر املساعدة أو خط خالل

energy conservation and ecology and animal wel-
 fare; arranging and conducting of seminars and
workshops (training); establishing training pro-
grammes and training manuals; organising and con-

 ducting safety courses and educational courses;
 online news reporting services; online provision of
 information and general encyclopaedic knowledge
 relating to entertainment, education, training, sports,
 culture, news, current affairs, satellite, television and
 radio programmes, music, films, books and other
 printed matter, video games, computer games,
 amusement machines, amusement centres or
amusement parks; online translation services; provi-

 sion of online fitness tracking; online library services
 including the lending and exchanging of books and
other publications and photographs; provision of on-

 line classes, seminars, workshops, exhibitions and
 displays; online card games; organization of sports
 and holiday camps; provision of telephone ring tones
 (not downloadable); arranging, organisation, running
 and sponsorship of individuals in sports and/or a
sports team; provision of professional cycling ser-
vices, namely providing support services during cy-
cling events; organisation of cycling events; consul-

 tancy, information and advisory services relating to
all the aforesaid services; advising or providing in-

 formation in relation to the foregoing; information
 relating to all the aforementioned services provided
 on-line from a computer database or via a helpline or
.the Internet

انترنشنال ليمتد بي آي : اسكاي In the name of: Sky IP International Limited بأسم

،TW7 5QD آيسلورث، ميدليسكس واي، : جرانت العنوان
اململكة املتحدة

 Address: Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD,
 United Kingdom

 858 ب ص - شارع االرسال رام اللة-   Address for Services:عنوان التبليغ :
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(162)

 18105 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18105العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 31/08/2010 :  Date: 31/08/2010التاريخ

وتوليد التدفئة جهزة اإلنارة-  أجهزة وتشمل  : اجل  من
فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
الصحية- والتركيبات املياه توزيع جهزة وكهرباء- غاز
العادية الغساالت  وصناعية- منزلية برادات التبريد–

واألتوماتيكية.

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

الصناعية االستثمارية شركة بلمار :  In the name of: SHAREKT BELMAR ALSENA'IEH ALبأسم
ESTEHMARIEH . 

عرب اخلليل - عني :  Address: AL KHALIL EAIN ARABالعنوان

عرب عني - : اخلليل التبليغ  Address for Services: AL KHALIL EAIN ARABعنوان

( 163 )

 18110 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18110العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 01/09/2010 :  Date: 01/09/2010التاريخ

، األرز  ، السكر الكاكاو،  ، الشاي  ، النب  : اجل  من
الدقيق ، اإلصطناعي  النب  ، الساجو ، التابيوكا
الفطائر اخلبز، ، احلبوب من املصنوعة واملستحضرات
األسود والعسل النحل عسل ، املثلجات ، واحللويات
، اخلردل ، امللح اخلبز (بيكن باودر)، مسحوق ، اخلميرة ،

الثلج. ، التوابل ،( (توابل الصلصات ، اخلل

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. 

كتاكيت - الغذائية الصناعات تنمية شركة : -In the name of: Food Industries Development Comبأسم
pany-katakit 

طريق ، الشرقية  الكسوة ، دمشق ريف : العنوان 
سوريا أوتستراد درعا ، دمشق ،

Address: Countryside, Governorate Eastern Kusw, 
Draa Highway, Damascus, Syria 

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

Address for Services: 
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( 164 )

 18114 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18114العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 02/09/2010 :  Date: 02/09/2010التاريخ

بيرة : اجل  In Respect of: Beerمن

(لياونينج) بريوري سنو ريسورسيز شاينا : بأسم
كومباني ليميتد

In the name of: china resources snow brewery 
(liao ning)company limited 

منطقة  كسوياليان، شارع  159 رقم : العنوان
الصني لياونينجن ،110101 سجياتنن شينياجن

Address: 159 Xuelian street, Sujiatun District, 
Shenyang 110101, Liaoning, china 

الصياد أحمد احملامي : التبليغ  :Address for Servicesعنوان

  

( 165 )

 18115 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18115العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 02/09/2010 :  Date: 02/09/2010التاريخ

البيرة : اجل  In Respect of: Beerمن

(لياونينج) بريوري سنو ريسورسيز شاينا : بأسم
كومباني ليميتد

In the name of: china resources snow brew-
ery (liao ning)company limited 

منطقة  كسوياليان، شارع  159 رقم : العنوان
الصني لياونينجن ،110101 سجياتنن شينياجن

Address: 159 Xuelian street, Sujiatun Dis-
trict, Shenyang 110101, Liaoning, china 

عمارة - الزهراء شارع - رام اهللا : التبليغ عنوان
الرموني

Address for Services: 



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

115

( 166 )

 18116 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18116العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 02/09/2010 :  Date: 02/09/2010التاريخ

اجل : املالبس  In Respect of: Clothesمن

واالستثمار للتجارة الين بلو شركة :  In the name of: sharikat blue lin lltigara wa alبأسم
istithmar 

التواجد مقابل اجلورة راس  اخلليل : العنوان
الدولي

Address: ras aljora hebron 

التواجد مقابل اجلورة راس اخلليل : التبليغ عنوان
الدولي

Address for Services: ras aljora hebron 

  

( 167 )

 18119 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18119 العالمة

 34 In Class: 34 في الصنف :

 05/09/2010 : Date: 05/09/2010 التاريخ

تبغ معسل. ؛ الكبريت املدخنني ؛ لوازم ؛ : التبغ اجل -In Respect of: Tobacco; smoker's articles; matchمن
.es; molasses tobacco

ذ.م.م. والوكاالت التبغ لتجارة الفاخر : شركة & In the name of: Al Fakher for Tobacco Trading بأسم
 Agencies Co., Ltd

األردن  ، 911145 عمان 11191 ص.ب : Address: P.O.Box 911145 Amman 11191 , Jordan العنوان

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

:Address for Services
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( 168 )

 18120 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18120العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 06/09/2010 :  Date: 06/09/2010التاريخ

السوداني الفول زبدة – الكاكاو زبدة : اجل من
جوز – الشوكوالته لب زبدة – بطاطا رقائق –
متور – بالسكر مغطاة فواكه – مجفف هند
فواكه رقائق – مجمدة فواكه – مثلجة فواكه –
مربيات  – فواكه مطبوخة  – فواكه محفوظة –
(مشروب – كوميس احلليب) من كفير (مشروب –
هو احلليب يكون مشروبات احلليب – احلليب) من
سوداني محضرة – فول فيها – مكسرات السائد
لنب – للطعام محفوظ صويا فول – زبيب – محضر

اللنب) (بدائل صويا

In Respect of: Cocoa butter - Peanut butter - Po-
tato chips - chocolate nut butter - Desiccated 
coconut - Crystallized fruits – Dates - Frosted 
fruits - Frozen fruits - Fruit chips - Preserved 
fruit - Stewed fruit – Jams – Kefir ]milk bever-
age[ - Koumiss ]Koumiss[ ]milk beverage[ - Milk 
predominating beverages - Prepared nuts - Pro-
cessed peanuts – Raisins - Soya beans pre-
served for food - Soya milk ] milk substitute[ 

والتجارة للصناعة الرفاعي مجموعة :  & In the name of: Al-Rifai Group for Industryبأسم
Trade 

العربية  - اجلمهورية دمشق 3624 ب: ص العنوان :
السورية

Address: P.O. Box: 3624 Damascus, Syria 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 169 )

 18121 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18121العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 06/09/2010 :  Date: 06/09/2010التاريخ

السوداني الفول زبدة – الكاكاو زبدة : اجل من
هند جوز – زبدة لب الشوكوالته – رقائق بطاطا –
– فواكه – متور بالسكر فواكه مغطاة – مجفف
فواكه – فواكه رقائق – مجمدة فواكه – مثلجة
كفير – مربيات  – فواكه مطبوخة – محفوظة
من (مشروب كوميس – احلليب) من  (مشروب
هو احلليب يكون  احلليب مشروبات – احلليب)
سوداني محضرة – فول فيها – مكسرات السائد
للطعام محفوظ صويا  فول  – زبيب – محضر

اللنب) (بدائل صويا لنب –

In Respect of: Cocoa butter - Peanut butter - 
Potato chips - chocolate nut butter - Desiccated 
coconut - Crystallized fruits – Dates - Frosted 
fruits - Frozen fruits - Fruit chips - Preserved 
fruit - Stewed fruit – Jams – Kefir ]milk bever-
age[ - Koumiss ]Koumiss[ ]milk beverage[ - 
Milk predominating beverages - Prepared nuts 
- Processed peanuts – Raisins - Soya beans 
preserved for food - Soya milk ] milk substi-
tute[ 

والتجارة للصناعة الرفاعي مجموعة :  & In the name of: Al-Rifai Group for Industryبأسم
Trade 

اجلمهورية  - دمشق 3624 ب: ص العنوان :
السورية العربية

Address: P.O. Box: 3624 Damascus, Syria 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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(170 )

 18122 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18122العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 06/09/2010 :  Date: 06/09/2010التاريخ

السوداني الفول زبدة – الكاكاو زبدة : اجل من
هند جوز – زبدة لب الشوكوالته – رقائق بطاطا –
– فواكه – متور بالسكر فواكه مغطاة – مجفف
فواكه – فواكه رقائق – مجمدة فواكه – مثلجة
كفير – مربيات  – فواكه مطبوخة – محفوظة
من (مشروب كوميس – احلليب) من  (مشروب
هو احلليب يكون  احلليب مشروبات – احلليب)
سوداني محضرة – فول فيها – مكسرات السائد
للطعام محفوظ صويا  فول  – زبيب – محضر

اللنب) (بدائل صويا لنب –

In Respect of: Cocoa butter - Peanut butter - 
Potato chips - chocolate nut butter - Desiccated 
coconut - Crystallized fruits – Dates - Frosted 
fruits - Frozen fruits - Fruit chips - Preserved 
fruit - Stewed fruit – Jams – Kefir ]milk bever-
age[ - Koumiss ]Koumiss[ ]milk beverage[ - 
Milk predominating beverages - Prepared nuts 
- Processed peanuts – Raisins - Soya beans 
preserved for food - Soya milk ] milk substi-
tute[ 

والتجارة للصناعة الرفاعي مجموعة :  & In the name of: Al-Rifai Group for Industryبأسم
Trade 

اجلمهورية  - دمشق 3624 ب: ص العنوان :
السورية العربية

Address: P.O. Box: 3624 Damascus, Syria 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 171 )

 18123 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18123العالمة

 12  In Class: 12في الصنف :

 07/09/2010 :  Date: 07/09/2010التاريخ

الرياضية؛ السيارات محرك؛ ذات باصات السيارات؛ : اجل من
الرافعات شاحنات  الكهربائية؛ املركبات الشاحنات؛
الهيكل ؛ [املركبات] متوسطة شاحنات الشوكية؛ 

احلافالت. عجالت؛ ذات سيارات للمركبات؛ السفلي

In Respect of: Automobiles; motor buses; sports cars; 
trucks; electric vehicles; fork lift trucks; vans [vehi-
cles]; undercarriages for vehicles; cycle cars; buses. 

تي دي. ال كو.، جروب اوتوموبيل جياجنهواي : انهوي  In the name of: Anhui Jianghuai Automobile Groupبأسم
Co., Ltd 

هيفي  ديستريكت، باوهي رود، 176 دونغليو رقم. العنوان :
بروفينس، الصني سيتي، انهوي

Address: No.176 Dongliu Road, Baohe District, Hefei 
City, Anhui Province, China 

 182 - الضفة الغربية ص.ب. بيت ساحور  :Address for Servicesعنوان التبليغ :

( 172 )

 18124 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18124العالمة

 12  In Class: 12في الصنف :

 07/09/2010 :  Date: 07/09/2010التاريخ

السيارات محرك؛ ذات باصات السيارات؛ : اجل من
الكهربائية؛ املركبات الشاحنات؛ الرياضية؛
متوسطة شاحنات الشوكية؛ الرافعات شاحنات
سيارات للمركبات؛ السفلي الهيكل ؛ [املركبات]

احلافالت. عجالت؛ ذات

In Respect of: Automobiles; motor buses; sports 
cars; trucks; electric vehicles; fork lift trucks; 
vans [vehicles]; undercarriages for vehicles; 
cycle cars; buses. 

كو.، جروب اوتوموبيل جياجنهواي انهوي بأسم :
دي. تي ال

In the name of: Anhui Jianghuai Automobile 
Group Co., Ltd 
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ديستريكت،  باوهي رود، 176 دونغليو رقم. العنوان :
الصني بروفينس، انهوي سيتي، هيفي

Address: No.176 Dongliu Road, Baohe District, 
Hefei City, Anhui Province, China 

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

Address for Services: 

  

( 173 )

 18127 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18127العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 07/09/2010 :  Date: 07/09/2010التاريخ

، والالسلكية  السلكية االتصاالت خدمات : اجل من
الصناعية االقمار واجلوالة وعبر اخللوية خدمات االتصال
طرفيات بواسطة االتصال خدمات الهواتف،  وعبر
االلياف البصرية شبكات عبر خدمات االتصال احلاسوب،
الرقمية، االتصال خدمات  ، البيانات  توصيل خدمات ،
البريد خدمات االلكترونية، البيانات تبادل خدمات
والوثائق، والصور  البيانات ارسال خدمات ، االلكتروني 
خدمات ، االنترنيت عبر احلاسوب الى  الوصول خدمات
خدمات بعد، عن الوصول الى البيانات خدمات االنترنيت،
توفير خدمات ، (VAN) االضافية القيمة شبكات
محلية السلكية اتصال شبكة منطقة الى اتصاالت

(LAN)

In Respect of: Telecommunications services; 
Cellular, mobile, satellite and telephone com-
munications services; Communication by com-
puter terminals; Communications by fiber optic
networks; Data communications services; Digi-
tal communications services; Electronic data 
interchange services; Electronic mail services; 
Electronic transmission of data, images and 
documents; Providing access to online computer 
services; Internet services; Remote data access 
services; Value-added network (VAN) services; 
Providing connections to a wireless local area 
network (LAN) 

اتصاالت لالتصاالت- االمارات مؤسسة  In the name of: Emirates Telecommunicationsبأسم :
Corporation (ETISALAT) 

العربية االمارات ظبي، ابو ،3838 ص.ب. : العنوان 
املتحدة

Address: Etisalat Tower, P.O.Box 3838, Abu 
Dhabi, United Arab Emirates 

عمارة - اخلليل القدس - شارع بيت حلم التبليغ : عنوان
سرور أبو

Address for Services: 
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( 174 )

 18128 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18128العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 14/09/2010 :  Date: 14/09/2010التاريخ

الكهربائية,غساالت املطبخ االت : اجل  In Respect of: kitchen machines electric,washingمن
machines 

حسن ارشيد عادل : مهدي  In the name of: MAHDI ADEL HASAN IRSHEEDبأسم

االميان خلة - نابلس :  Address: NABLUS - KHALET AL EMANالعنوان

االميان خلة - نابلس : التبليغ  Address for Services: NABLUS - KHALET ALعنوان
EMAN 

  

( 175 )

 18129 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18129العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 14/09/2010 :  Date: 14/09/2010التاريخ

الوالعات، التبغ، منتجات التبغ، السجائر، : اجل من
املدخنني لوازم الكبريت،

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers' articles. 

مليتد (براندز) أميريكان توباكو بريتش :  In the name of: British American Tobaccoبأسم
(Brands) Limited 

دبليو  بليس، لندن متبل 4 هاوس، غلوب : العنوان
املتحدة جي، اململكة 2بي سي2ار

Address: Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

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

Address for Services: 
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( 176 )

 18130 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18130 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 14/09/2010 : Date: 14/09/2010 التاريخ

حتتوي التي واحللويات الطبية غير : احللويات اجل من
احللوى وتشمل السكر على

 In Respect of: Non-medicated confectionery,
 sugar confectionery including sweets.

مليتد ايرلندا كادبوري : In the name of: Cadbury Ireland Limited بأسم

ايرلندا ،5 دبلن كولوك، رود، ماالهايد : ,Address: Malahide Road, Coolock, Dublin 5 العنوان
 Ireland

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

 Address for Services:

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
 vita عبارة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم

 . العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات c

( 177 )

 18132 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18132 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 16/09/2010 : Date: 16/09/2010 التاريخ
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ومستحضرات النب مستخرجات  النب,   : اجل من
, النب بدائل : قهوة مثلجة النب : اساسها ومشروبات
ومشروبات ومستحضرات النب بدائل مستخرجات من
: ( للنب كبديل ) البرية الهندبا : النب بدائل أساسها
ومشروبات ومستحضرات الشاي مستخرجات , الشاي
أساسها مستحضرات : املثلج الشاي : أساسها الشاي
ومستحضرات الكاكاو  :  ( منبت  شعير ) املالت
منتجات , الشوكوال : الكاكاو أساسها ومشروبات 
أساسها ومشروبات ومستحضرات , الشوكوال
: السكر  : السكاكر  , احللوى , احللويات  : الشوكوال 
اخلبز , االفران منتجات , طبيعية محليات , العلكة 
الكعك , الكعك , البسكويت : الفطائر , اخلميرة ,
من نوع ) الهش الرايق  البسكويت  , الصغيراحمللى
حلوى ) البودينغ , من احللوى الطوفي نوع , السكاكر)
, املائية  :البوظة,املثلجات  احلبوب) او واالرز احلليب من
حلوى , احمللي الفاكهة عصير من يعد مثلوج شراب
حلوى مرطبة, مثلجات  , متجمد كعك  , متجمدة
تساعد عوامل  : املتجمدة االلبان املتجمدة العقبى
و/ املائية املثلجات و/او البوظة لصنع التماسك على
الكعك و/او املتجمدة احللويات و/او املثلوج الشراب او
العقبى حلوى  و/او  املرطبة املثلجات و/او املتجمد
وبدائل العسل  : املتجمدة االلبان و/او  املتجمدة
من مكونة للفطور , حبوب للفطور حبوب : العسل
احلبوب من الواح , الذرة  رقائق , وفواكه  وجوز شوفان
االرز : احلبوب من مستحضرات : جاهزة لالكل حبوب ,
املسطحة املعكرونة من ضرب , الباستا(املعكرونة) ,
ايضا" , احلبوب  او الدقيق او  االرز أساسها :ماكوالت
:البيتزا:الشطائر(السندويش جاهزة اطباق شكل على
وعجينة الغذائية املواد من  معجونة من خالئط : (
:كتشاب صلصة الصويا : صلصات الفرن : في محضرة
للطعام معطرة او متبلة منتجات :( البندورة صلصة )
الى يضاف توابل مرق , توابل , لألكل صاحلة  بهارات ,

,خل خردل : مايونيز , السلطة

 In Respect of: Coffee,coffee extracts,coffee–based
 eparat ionsAndbeverages; icedcoffee;cof fee
substitutes,extracts of coffee Substitutes, prepara-

 tions and beverages based on coffee substitutes;
 Chicory ;tea, tea extracts,tea-based preparations
 and beverages;ice Tea; malt-based preparations,
cocoa and cocoa-based preparations And bever-
ages ;chocolate, chocolate products, chocolate-

 based Preparatios and beverages, confectionery,
 sweets, candies;sugar; Chewing gum; natural
 sweeteners; bakery product,bread , yeast,Pastry;
 biscuits,cakes,cookies, wafers,toffees,puddings;ice
cream , Waterices ,sherbets, frozen confections, fro-

 zn cakes, soft ices,frozen ,Desserts frozen yoghurts;
 binding agents for making ice cream and/or water
ices and / or sherbetsand /or frozen confections and/
or frozen cakes and /or soft ices and /or frozen des-
serts and/or frozen yoghurts; honey and honey sub-
stitutes; break fast cereals, muesli,corn flakes, ce-

 real bars,ready –to –eat cereals;cereal preparations;
 rice, pasta, noodles; foodstuffs having abaseof rice,
 of flour or of cereals, also in the form of ready-made
 dishes;pizza; sandwiches; mixtures of alimentary
 paste and oven-ready prepared dough ; sauces;soya
 sauce; ketchup; aromatizing or seasoning products
 for food, edible spices,

(م،خ،م) لالمناء الليث : شركة In the name of: sharekat alayeth lel anmai بأسم

البساتني شارع جنني Address: jenien al basateen street العنوان :

العيسه محمد احملامي مكتب : التبليغ عنوان 
ص,ب احملاكم مجمع مقابل االريج عمارة /جنني

 97

 Address for Services:
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( 178 ) 

 18133 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18133العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 16/09/2010 :  Date: 16/09/2010التاريخ

املصنع, وغير املصنع التبغ   , السجائر : اجل  من
والكبريت املدخنني ادوات

In Respect of: Cigarettes, raw and manufactured 
tobacco, smokers’ articles and matches 

انك. جابان توباكو :  .In the name of: JAPAN TOBACCO INCبأسم

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

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

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

( 179 )

 18134 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18134العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 16/09/2010 :  Date: 16/09/2010التاريخ
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وورق الطابعات, في املستخدم الورق  : اجل من
الكتب, سلسالت القرطاسية, الكمبيوتر,
املتعلقة والنشرات البروشورات, الكتيبات,
الدفاتر, الكتب, املباشرة, الكمبيوتر ببيانات
والنماذج البيانية الدليل, الرسوم النشرات, االت,
وتكنلوجيا والتمويل والطب القانون مجال في
في املطبوعة التعليمية املواد احملاسبة, املذكرات,

واحملاسبة والتمويل والطب القانون مجال

In Respect of: Paper used in terminal printers, 
and computer paper, stationery; series of books, 
pamphlets, brochures, and newsletters relating 
to online computer databases; books, journals, 
magazines, newsletters, directories, charts and 
forms in the fields of law, medicine, finance, and
accounting technology; diaries; printed instruc-
tional educational and teaching materials in the 
fields of law, medicine, finance, and accounting

(ديالوير انك. بروبرتيز السيفير ريد : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Reed Elsevier Properties Inc. (a 
Delaware corporation) 

،501 سويت  ستريت،  ماركت نورث   1105 : العنوان
املتحدة  الواليات 19801 ديالوير, ويلمينجتون،

االمريكية

Address: 1105 North Market Street, Suite 501, Wilm-
ington, Delaware 19801, U.S.A. 

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

  

( 180 )

 18135 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18135العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

 16/09/2010 :  Date: 16/09/2010التاريخ
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من املدعمة القانونية االبحاث خدمات : اجل من
خاللالكمبيوتر,خدماتاالبحاثالقانونيةاملدعمة
متنوعة, اخلدمات مجاالت في الكمبيوتر خالل من
واجهزة الكمبيوترات مجال في االستشارية
املدعمة واالبحاث الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر
املنفذة البيانات استرجاع خدمات بالكمبيوتر,
تزويد فيها مبا  الكمبيوتر خدمات بالكمبيوتر,
القانونية واالعالنات واملعلومات االخبار متييز بيانات
العام, االهتمام املتنوعة العناوين ذات واملعلومات
فيها مبا الكمبيوتر برامج دعم خدمات البحوث,
ووجها والفاكس الهاتف عبر املهنية االستشارات
عاملية كمبيوترات شبكة عبر واملعلنة لوجه
خالل من املدعمة والبحوث بالبرامج املتعلقة
الطلب مقدم برامج وحتديث وتصليح  الكمبيوتر
الكمبيوتر خدمات الكمبيوتر, برامج وصيانة
صفحات شبكات وتنفيذ تصميم فيها مبا
متعلقة الكترونية نشرات لالخرين, الكترونية
احملوسبة, املعلومات واسترجاع تخزين بخدمات
ببرامج املتعلقة  واالستشارية االرشادية اخلدمات
التحليل فيها مبا البيانات لشبكات القرار دعم

هذه البرامج عن الناجتة للبيانات والترجمة

In Respect of: Computer assisted legal 
research services; computer assisted re-
search services in a variety of fields; con-
sultation services in the fields of computers,
computer hardware, computer software, and 
computer assisted research; data retrieval 
services performed by computer; computer 
services, namely, providing databases fea-
turing news, advertising, legal information, 
information on a wide variety of topics of 
general interest, and research; computer 
software support, namely, technical consul-
tation regarding software and computer-as-
sisted research via telephone, email, fac-
simile, in-person, and postings on the global 
computer network, installing, and updating 
applicant's software, and computer software 
maintenance; computer services, namely, 
designing and implementing network web 
pages for others; electronic newsletters re-
lating to computerized information storage 
and retrieval services; advisory and consul-
tancy services relating to decision support 
software for data networks, namely, analy-
sis and interpretation of the data generated 
by such software 

(ديالوير انك. بروبرتيز السيفير ريد : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Reed Elsevier Properties Inc. 
(a Delaware corporation) 

،501 سويت  ستريت،  ماركت نورث   1105 : العنوان
املتحدة االمريكية  الواليات 19801 ديالوير, ويلمينجتون،

Address: 1105 North Market Street, Suite 501, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. 

: التبليغ  /Address for Services: AGIP - TMP Agentsعنوان
P.O Box 3800 Al-Beereh 
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( 181 )

 18136 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18136العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 16/09/2010 :  Date: 16/09/2010التاريخ

الكمبيوتر برامج الكمبيوتر، برامج : اجل من
البرامج. وشراء التصفح بالبحث، املتخصصة

In Respect of: Computer software, Computer 
software for use in searching for, browsing and 
purchasing software 

كوربوريشن إنتيل :  In the name of: Intel Corporationبأسم

س  بوليفارد كوليج ميشيون  2200 : العنوان
كاليفورنيا 95052-8119  ، كالرا سانتا ، سي4 203

األمريكية املتحدة الواليات ،

Address: 2200 Mission College Blvd., Santa 
Clara, CA 95052-8119, United States of America 
(USA) 

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

Address for Services: 

  

(182 )

 18137 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18137العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 16/09/2010 :  Date: 16/09/2010التاريخ

الكمبيوتر، لبرامج املفرق البيع خدمات : اجل من
ميدان في للمستهلك ومراجعات معلومات تامني

الكمبيوتر. برامج

In Respect of: Retail store services featuring 
computer software; Providing consumer infor-
mation in the field of computer software and
consumer reviews of computer software. 

كوربوريشن إنتيل :  In the name of: Intel Corporationبأسم

س  بوليفارد كوليج 2200 ميشيون : العنوان
كاليفورنيا 95052-8119 ،  ، كالرا سانتا ، سي4 203

األمريكية الواليات املتحدة

Address: 2200 Mission College Blvd., Santa 
Clara, CA 95052-8119, United States of America 
(USA) 

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

Address for Services: 
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(183 )

 18138 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18138العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

 16/09/2010 :  Date: 16/09/2010التاريخ

للمعلومات موقع الكتروني تامني : اجل من
برامج تطوير الكمبيوتر، ببرامج املتعلقة

الكمبيوتر.

In Respect of: Providing a website featuring in-
formation relating to computer software; Updat-
ing of computer software. 

كوربوريشن إنتيل :  In the name of: Intel Corporationبأسم

س  بوليفارد كوليج 2200 ميشيون : العنوان
كاليفورنيا 95052  ، كالرا سانتا ، سي4 203

األمريكية  املتحدة الواليات ، 8119 –

Address: 2200 Mission College Blvd., Santa 
Clara, CA 95052-8119, United States of America 
(USA) 

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

Address for Services: 

  

(184 )

 18139 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18139العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 16/09/2010 : Date: 16/09/2010التاريخ

االلبسة واالحذية : اجل  ,In Respect of: Clothing & footwearمن

العادية لالبسة بيوتي بينك شركة : بأسم
العامة

In the name of: SHAREKAT PINK BEAUTY LL 
ALBESA AL ADIA ALAMA 

فريتخ عمارة العدل- شارع نابلس- :  Address: NABLUS - SHARE ' ALADEL AMARETالعنوان
FRATEKH 

عمارة شارع العدل- نابلس- التبليغ : عنوان
فريتخ

Address for Services: NABLUS - SHARE ' AL-
ADEL AMARET FRATEKH 
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(185 )

 18140 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18140العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 19/09/2010 :  Date: 19/09/2010التاريخ

ادارة االعمال،  ادارة  ، واالعالن  الدعاية خدمات : اجل من
الترويج خدمات املكتبية، املهمات ، التجارية االنشطة

لالخرين

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; stores , sale
promotion 

العامة للخدمات العرب مدى :  In the name of: Shareket Mada Alarab Lel- khadamatبأسم
AL-Ama 

الطابق الشيخ،  برج عمارة الشرفة، البيره، : العنوان 
الثاني

Address: AL-Bireh-AL-Shakh Center.Bldg, Second 
Floor 

(: التبليغ -Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Bireh Comعنوان
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663

(186 )

 18141 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18141العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

 19/09/2010 :  Date: 19/09/2010التاريخ

بها، املتعلقة والنماذج والصناعية العلمية األبحاث : اجل من
أجهزة وتطوير تصميم ، األبحاث وخدمات الصناعي التحليل

وبرامجه احلاسوب

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

العامة للخدمات العرب مدى : -In the name of: Shareket Mada Alarab Lel- khadamat ALبأسم
Ama 

الطابق الثاني الشيخ، الشرفة، عمارة برج البيره،  Address: AL-Bireh-AL-Shakh Center.Bldg, Second Floorالعنوان :

(: التبليغ -Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Bireh Commerعنوان
cial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663
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(187 )

 18142 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18142العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 19/09/2010 :  Date: 19/09/2010التاريخ

ووسائل بعد عن االتصاالت  خدمات : اجل من
املعدات متعددة  االتصاالت عموماً، االتصال
االتصاالت ومنافذ االنترنت وخدمات املعلوماتية
التلفزيوني، البث خدمات االتصال، مركز  وأعمال
القمر عبر البث  خدمات اإلذاعي، البث خدمات 

اعالمية خدمات الصناعي،

In Respect of: Telecommunications and Com-
munication Services, multimedia E-communica-
tion portals, Internet services, Communications 
middleware and call center operations, televi-
sion broadcasting services, radio broadcasting 
services, satellite transmission; media services 

العامة للخدمات العرب مدى : -In the name of: Shareket Mada Alarab Lel- khaبأسم
damat AL-Ama 

الشيخ، برج  عمارة الشرفة،  البيره،  : العنوان 
الثاني الطابق

Address: AL-Bireh-AL-Shakh Center.Bldg, Sec-
ond Floor 

(: التبليغ -Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Biعنوان
reh Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663

(188 )

 18143 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18143العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 19/09/2010 :  Date: 19/09/2010التاريخ
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والورق الورق من املصنوعه الورق واملواد : اجل من
واملواد منه، املصنوعه واملواد ( (الكرتون املقوى
والكتب الدوريه والنشرات  والصحف  املطبوعه
والقرطاسيه الفوتوغرافيه والصور التجليد، ومواد
ومواد بالقرطاسيه (املتعلقه الصمغيه واملواد
ولوازم الكاتبه واآلالت الدهان وفراشي الفنانني،
التعليم وأدوات االثاث) (باستثناء املكاتب 
(الشده اللعب وأوراق ( (باستثناء اآلالت والتهذيب

والكليشهات. الطباعه وحروف (

In Respect of: Paper, materials made of paper, 
paperboard (card board), materials made Of 
paperboard, printed material, newspapers, pe-
riodicals, books, binding material, photographs, 
stationery and glue Material (for stationery, 
materials for artists, paint brushes, typewriters, 
office supplies (except furniture),teaching and
disciplinary tools(except machinery),Playing 
(Cards),typing letters and clichés. 

مكتبة شاربني : شركة  In the name of: Sharikat Mktabt Sharbainبأسم

اهللا الساعة - رام دوار - املعاهد شارع :  Address: Alma’ahd –Dwar alsa’a - Ramallahالعنوان

اجلرمق عمارة ومشاركوه- كمال : التبليغ عنوان
- الشرفة – والتعليم التربية مديرية مقابل –

البيرة

Address for Services: 

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
عبارة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم

االستخدام  ذات والرسومات bookshop مكتبة
. العالمة عن مبعزل العام

  

( 189 )

 18144 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18144العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 20/09/2010 :  Date: 20/09/2010التاريخ

اخرى ومواد االقمشة قصر مستحضرات : اجل من
مستحضرات املالبس  وكي غسل في تستعمل
,صابون عطور زيوت وكشط تنظيف وصقل وجلي
عطريةمستحضراتجتميلغسول(لوشن)للشعر

اسنان منظف

In Respect of: Bleaching preparations and oth-
er substances for laundry use;cleaning, pol-
ishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices 

النابلسي محمد ماجد معاذ :  In the name of: Ma'az Majed M. AL Nablusiبأسم
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النصر شارع القدمية_ البلدة - نابلس : -Address: Share alnaser / Nablus / Albalda Alqaالعنوان
dema. 

شارع القدمية_  البلدة  - نابلس : التبليغ  عنوان
النصر

Address for Services: Share alnaser / Nablus / 
Albalda Alqadema. 

  

( 190 )

 18145 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18145العالمة

 4  In Class: 4في الصنف :

 20/09/2010 :  Date: 20/09/2010التاريخ

اجل : الفحم  In Respect of: Charcoalمن

العزيز مازن عوض عبد :  In the name of: mazen awad abed el azizبأسم

ديوان مقابل الشرايط ام اهللا رام : العنوان
املوظفني

Address: ramalla em al sharait 

ديوان الشرايط -مقابل ام رام اهللا- : التبليغ عنوان
املوظفني

Address for Services: ramalla em al sharait 

  

( 191 )

 18146 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18146 العالمة

 35 In Class: 35 في الصنف :

 20/09/2010 : Date: 20/09/2010 التاريخ
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والترويج؛ ابحاث االعالن خدمات التسويق، : اجل من
للبضائع الترويج املعلومات؛ وخدمات التسويق 
وشبكات احلاسوب طريق عن  لآلخرين واخلدمات
من واملنتجات اخلدمات وبيع تبادل تيسير االتصال؛
االتصال؛ وشبكات احلاسوب عن طريق ثالثة اطراف
تسليم االنترنت مبيزة طريق عن البيع متاجر خدمات
بها واملعني اخليرية، اخلدمات الرقمية؛ بالوسائط
واالنسانية اخلدمات اخليرية حول العام الوعي تعزيز
النشاطات و  واتمع العامة وخدمة والتطوعية 
احملفزة واجلوائز املنافسة برامج  تقدمي االنسانية؛
األفراد وتشجيع  ومكافأة  متييز أجل من املصممة
وحتقيق الذات حتسني في تشارك التي واجلماعات
والتطوعية واالنسانية اخليرية واخلدمات الذات
االنسانية والنشاطات واتمع العامة وخدمة

العمل االبداعي. انتاج واملشاركة في

In Respect of: Marketing, advertising and promo-
 tion services; Market research and information
services; promoting the good and services of oth-

 ers via computer and communication networks;
 Facilitating the exchange and sale of services and
products of third parties via computer and com-

 munication networks; Online retail store services
featuring delivery of digital media; Charitable ser-

 vices, namely promoting public awareness about
 charitable, philanthropic, volunteer, public and
 community service and humanitarian activities;
 Contest and incentive award programs designed
 to recognize, reward and encourage individuals
 and groups which engage in self-improvement,
 self-fulfilment, charitable, philanthropic, volunteer,
 public and community service and humanitarian
 activities and sharing of creative work product.

انك. فيسبوك، : .In the name of: Facebook, Inc بأسم

التو،  بالو افينيو، كاليفورنيا 1601 ساوث : العنوان
املتحدة األمريكية  الواليات 94304 كاليفورنيا

 Address: 1601 South California Avenue, Palo Alto,
 California 94304 United States of America

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

 Address for Services:

  

(192 )

 18147 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18147العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 20/09/2010 :  Date: 20/09/2010التاريخ
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املستخدمة الصحية التغذية مواد : اجل من
السكر) من اخلالية ) احلمية لغايات

In Respect of: Healthy nutrition substances used 
for diet purposes (Sugar Free) 

كوربوريشن ليمتد : نحله  In the name of: Nahla Corporation Limitedبأسم

االمارات دبي، ، علي املنطقة احلرة جلبل : العنوان
العربية املتحدة

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, U.A.E 

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

Address for Services: 

  

( 193 )

 18148 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18148 العالمة

 38 In Class: 38 في الصنف :

 21/09/2010 : Date: 21/09/2010 التاريخ

والالسلكية : االتصاالت السلكية اجل -In Respect of: wired and wireless telecommuمن
 nications

لالتصاالت شركة كول يو : -In the name of: Sharikat call you for telecommuبأسم
 nications

ص.ب. صفد - عمارة - املصيون اهللا - رام : العنوان
 1811

 Address: Ramallah - Almasyon - Safad Building
 - B.O. Box 1811

صفد عمارة - - املصيون رام اهللا : التبليغ عنوان
 1811 ص.ب. -

 Address for Services: Ramallah - Almasyon -
 Safad Building - B.O. Box 1811
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( 194 )

 18149 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18149 العالمة

 38 In Class: 38 في الصنف :

 21/09/2010 : Date: 21/09/2010 التاريخ

والالسلكية : االتصاالت السلكية اجل -In Respect of: wired and wireless telecommunicaمن
 tions

لالتصاالت شركة كول يو : -In the name of: Sharikat call you for telecommuبأسم
 nications

ص.ب. صفد - عمارة - املصيون اهللا - رام : العنوان
 1811

 Address: Ramallah - Almasyon - Safad Building
 - B.O. Box 1811

صفد عمارة - املصيون  - اهللا رام  : التبليغ عنوان
 1811 ص.ب. -

Address for Services: Ramallah - Almasyon - Sa-
 fad Building - B.O. Box 1811

  

( 195 )

 18150 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18150العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ
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والبيطرية، الصيدالنية املستحضرات : اجل من
املستحضراتالصحيةلألغراضالطبية،األطعمة
لالستعمال تستخدم التي واملواد باحلمية اخلاصة
غذائية ومواد األطعمة الطبية، والعيادات الطبي
واملواد األطعمة واملرضى، خاصة لألطفال، للرضع
املعدة املرضعات  لألمهات باألطعمة اخلاصة
واخلاصة الغذائية املكمالت  الطبي، لالستخدام
باحلمية،مستحضراتالفيتامينات،مستحضرات

الطبية. احللويات العضوية، األطعمة غير

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medi-
cal purposes; dietetic foods and substances 
adapted for medical and clinical use; food and 
food substances for babies, infants and invalids; 
foods and food substances for nursing mothers 
adapted for medical use; nutritional and dietary 
supplements; vitamin preparations, mineral food 
preparations; medicated confectionery. 

أس .آ. نستلة برودوي دي سوسيتية  .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم :

سويسرا  ، 1800 فيفاي أتش  Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي

عنوانالتبليغ:ساباوشركاهمللملكيةالفكرية-
رقم 1/2989760 - هاتف 4472 البيرة ص.ب

Address for Services: 

  

( 196 )

 18151 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18151العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ
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أو (احملفوظة والبطاطس اخلضراوات : اجل من
الفواكه (احملفوظة املطبوخة)، أو فة افّ أو دة امّ
أو (احملفوظ الفطر أو املطبوخة)، فة افّ أو دة امّ أو
الطرائد، حلوم الدواجن، اللحوم، املطبوخ)، ف أو افّ
هذه ة كافّ وتتوافر البحرية، واملأكوالت السمك
حساء، مستخلصات، شكل على أيضا املنتجات
جاهزة أطباق محفوظة،  مأكوالت  معاجني، جلي، 
احلليب، البيض، املربّى، فة، مجفّ أو دة مجمّ أو
الطعام ومستحضرات  األجبان الزبدة، القشدة،
احلليب، بدائل احلليب، أساسها التي األخرى 
التي احللويات احلليب، مع املصنوعة املشروبات
القشدة، أساسها التي واحللويات أساسها احلليب
املستحضرات احلليب)، (بدائل الصويا حليب األلبان،
لألكل، القابلة  الدهون  و  الزيوت  الصويا،  فول  من
البشري، لالستهالك  البروتني مستحضرات
زبدة اخلنزير، حلم السجق، اللبنية، غير القشدة
مكعبات املرق،  احلساء، مركزات احلساء، الفستق،

الدجاج. أو اللحم حساء ر، املبهّ املرق، املرق

In Respect of: Vegetables and potatoes (pre-
served, frozen, dried or cooked), fruits (pre-
served, frozen, dried or cooked), mushrooms 
(preserved, dried or cooked), meat, poultry, 
game, fish and seafood, all these products
also in the form of extracts, soups, jellies, 
pastes, preserves, ready-made dishes, fro-
zen or dehydrated; jams; eggs; milk, cream, 
butter, cheese and other food preparations 
having a base of milk; milk substitutes; milk-
based beverages; milk-based and cream-
based desserts; yoghurts; soya milk (milk 
substitute), soya-based preparations; edible 
oils and fats; protein preparations for human 
food; non-dairy creamers; sausages; char-
cuterie; peanut butter; soups, soup concen-
trates, broth, stock cubes, bouillon, consom-
més. 

أس .آ. نستلة برودوي دي سوسيتية  In the name of: Société Des Produits Nestléبأسم :
S.A. 

سويسرا  ، 1800 فيفاي أتش  Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي

الفكرية- للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760 - هاتف 4472 البيرة ص.ب

Address for Services: 

  

( 197 )

 18152 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18152العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ
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القهوة ومستخلصات القهوة : اجل من
القهوة، أساسها التي واملشروبات واملستحضرات
مستخلصات القهوة، بدائل املثلجة، القهوة
التي واملشروبات  املستحضرات القهوة، بدائل
الشاي، البرية، الهندباء القهوة، بدائل أساسها
واملشروبات املستحضرات الشاي، مستخلصات
املستحضرات املثلج، الشاي الشاي، أساسها التي
واملستحضرات الكاكاو  الشعير،  أساسها  التي
الشوكوال، الكاكاو، أساسها التي واملشروبات
واملشروبات املستحضرات الشوكوال، منتجات
احللويات، احللوى، الشوكوال، أساسها التي
احملليات املضغية، العلكة السكر، السكر؛ حلوى
اخلميرة، اخلبز، األفران، منتجات الطبيعية،
احمللى، البسكويت الكعك، البسكويت، املعجنات،
البوظة، البودينغ، حلوى التوفي، الهشة، الرقائق
احللويات املثلجة، الكعك الشربات، املياه، مثلجات
املثلجة، األلبان احللويات املرطبة، املثلجات امد،
لعمل التماسك وعوامل املساحيق املثلجة،
و/أو الشربات و/أو املاء  مثلجات و/أو البوظة
و/أو املثلجات املثلج، الكعك و/أو املثلجة احللويات
األلبان املثلجة، و/أو املثلجة، و/أو احللويات املرطبة،
موسلي اإلفطار، حبوب العسل،  وبدائل العسل 
على احلبوب الذرة، ورقائق واللوز)، العسل من (أكلة
لألكل، مستحضرات اجلاهز واحلبوب أصابع شكل
األطعمة والشعيرية،  املعكرونة األرز، احلبوب،
على أو احلبوب، وأيضاً الطحني األرز، املصنوعة من
الساندويتشات، البيتزا، جاهزة، أطباق شكل
من املصنوعة و للخبز اجلاهزة املستحضرات 
الصلصات، الكيك، عجينة و النشوية العجينة
اخلاصة املنتجات الكاتشاب، الصويا، صلصة
البهارات لألطعمة، التوابل أو النكهة بإضافة
املايونيز السلطات، وزينة التوابل لألكل، القابلة

اخلل. واخلردل،

In Respect of: Coffee, coffee extracts, cof-
fee-based preparations and beverages; iced 
coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, preparations and beverages 
based on coffee substitutes; chicory; tea, tea 
extracts, tea-based preparations and bev-
erages; iced tea; malt-based preparations; 
cocoa and cocoa-based preparations and 
beverages; chocolate, chocolate products, 
chocolate-based preparations and bever-
ages; confectionery, sweets, candies; sugar 
confectionery; sugar; chewing gum; natural 
sweeteners; bakery products, bread, yeast, 
pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, 
toffees, puddings; ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, 
soft ices, frozen desserts, frozen yoghurts; 
binding agents for making ice cream and/or 
water ices and/or sherbets and/or frozen 
confections and/or frozen cakes and/or 
soft ices and/or frozen desserts and/or fro-
zen yoghurts; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cere-
al bars, ready-to-eat cereals; cereal prepa-
rations; rice, pasta, noodles; foodstuffs hav-
ing a base of rice, of flour or of cereals, also
in the form of ready-made dishes; pizzas; 
sandwiches; mixtures of alimentary paste 
and oven-ready prepared dough; sauces; 
soya sauce; ketchup; aromatising or sea-
soning products for food, edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; 
mustard; vinegar. 

أس .آ. نستلة برودوي دي سوسيتية  In the name of: Société Des Produits Nestléبأسم :
S.A. 

سويسرا  ، 1800 فيفاي أتش  Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي

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

Address for Services: 
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(198 )

 18153 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18153 العالمة

 32 In Class: 32 في الصنف :

 21/09/2010 : Date: 21/09/2010 التاريخ

أو الفوارة، املياه غير املكربن، البيرة، املاء : اجل من
املياه الينابيع،  مياه  املعاجلة، املياه املكربنة، املياه
بطعم املنكهة املشروبات املنكهة، املعدنية، املياه
عصائر الفواكه، املصنوعة من واملشروبات الفواكه
الليمونادة، الرحائق، اخلضروات، وعصائر الفواكه
الكحولية، غير واملشروبات اخلفيفة املشروبات
واملستحضرات واخلالصات املستخرجات املركزات،
غير املشروبات صناعة في  املستخدمة األخرى
املشروبات العطرية)، الزيوت عدا (ما الكحولية
التي املشروبات امرة، اللبنة من املصنوعة
املالت أساسها  التي املشروبات الصويا، أساسها

التواترية. واملشروبات املستنبت) (الشعير

 In Respect of: Beers; still water, effervescent
 water or carbonated water, processed water,
 spring water, mineral water, flavoured water;
 fruit-flavoured and fruit-based beverages,
fruit and vegetable juices, nectars, lemon-
ades, sodas and other non-alcoholic bever-

 ages; syrups, extracts and essences and
 other preparations for making non-alcoholic
beverages (except essential oils); lactic fer-

 mented beverages; soya-based beverages;
 malt-based beverages; isotonic beverages.

أس .آ. نستلة برودوي دي سوسيتية In the name of: Société Des Produits Nestlé بأسم :
 S.A.

سويسرا  ، 1800 فيفاي أتش Address: CH-1800 Vevey, Switzerland العنوان : سي

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

 Address for Services:

  

( 199 )

 18154 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18154العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :
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 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ

من وغيرها والغازية املعدنية املياه  : اجل من
مستخلصة مشروبات , الكحولية غير املشروبات
واشربه , الفواكه عصائر , الفواكه من

لتحضير املشروبات ومستحضرات احرى

In Respect of: mineral and aerated waters and 
other non - alcoholic beverages , soft , drinks , 
derived from fruit and fruit juices , and drinks 
and other preparations for the preparation of 
drinks . 

والغازية الصفا للمياه املعدنية شركة :  In the name of: SHAREKT ALSAFA LILMEAHبأسم
ALMADNEH WA ALGZEAH 

لقيا بريد بيت شعبة بيت لقيا - اهللا رام العنوان :
 764 ص.ب -

Address: RAMALLA - BAET LOQEA 

بريد شعبة  لقيا بيت   - اهللا رام  : التبليغ  عنوان
 764 ص.ب - لقيا بيت

Address for Services: RAMALLA - BAET LO-
QEA 

  

( 200 )

 18155 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18155العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ

من وغيرها والغازية املعدنية املياه  : اجل من
مستخلصة مشروبات , الكحولية غير املشروبات
واشربه , الفواكه عصائر , الفواكه من

لتحضير املشروبات ومستحضرات احرى

In Respect of: mineral and aerated waters and 
other non - alcoholic beverages , soft , drinks 
, derived from fruit and fruit juices , and drinks 
and other preparations for the preparation of 
drinks . 

والغازية الصفا للمياه املعدنية شركة : -In the name of: SHAREKT ALSAFA LILMEAH ALبأسم
MADNEH WA ALGZEAH 

لقيا بريد بيت شعبة بيت لقيا - اهللا رام العنوان :
 764 ص.ب -

Address: RAMALLA - BAET LOQEA 

بريد شعبة  لقيا بيت   - اهللا رام  : التبليغ  عنوان
 764 ص.ب - لقيا بيت

Address for Services: RAMALLA - BAET LOQEA 
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( 201 )

 18156 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18156العالمة

 4  In Class: 4في الصنف :

 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ

اجل : الفحم  In Respect of: Charcoalمن

العزيز مازن عوض عبد :  In the name of: mazen awad abed el azizبأسم

ديوان مقابل الشرايط ام اهللا رام : العنوان
املوظفني

Address: ramalla em al sharait 

ديوان الشرايط -مقابل ام رام اهللا- : التبليغ عنوان
املوظفني

Address for Services: ramalla em al sharait 

  

( 202 )

 18157 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18157العالمة

 12  In Class: 12في الصنف :

 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ

شاحنات الشاحنات، العربات، السيارات، : اجل من
باصات، رباعي، دفع ذات رياضية سيارات مغلقة،
سيارات كبيرة، مركبات هيئة على متنقلة بيوت
(لوري)، شاحنات شاحنات سباق، رياضية، سيارات
(جرارات) قـَطـْر وجرارات  شوكية،  رافعات ذات
أجهزة إنذار جرارات، التركيبية، وقطعها ولوازمها
الصقة مطاطية رقع للمركبات، السرقة ضد

اإلطارات أو الداخلية اإلطارات إلصالح

In Respect of: automobiles,wagons,trucks,van
s,sport utility vehicles,buses,recreational vehi-
cles (RV),sports cars,racing cars,lorries,fork lift 
trucks,and towing tractors (tractors)and struc-
tural parts and firings therefor



الثاني 2011/5/15العـــدد

142

كايشا كابوشيكي  جيدوشا نيسان  : بأسم
ليمتد) كو.، موتور نيسان باسم أيضا (وتعمل

In the name of: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor Co.Ltd.) 

كاناغاوا-كو،  تاكاراتشو،  2 رقم : العنوان
اليابان كاناغاوا-كن، يوكوهاما-شي،

Address: No.2 Takaracho,Kanagawa-
ku,Yokohama-shi,Kanagawa-ken,Japan 

ب -ص االرسال  شارع اللة- رام : التبليغ عنوان
 858

Address for Services: 

  

( 203 )

 18158 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18158العالمة

 12  In Class: 12في الصنف :

 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ

شاحنات الشاحنات، العربات، السيارات، : اجل من
باصات، رباعي، دفع ذات رياضية سيارات مغلقة،
سيارات كبيرة، مركبات هيئة على متنقلة بيوت
(لوري)، شاحنات شاحنات سباق، رياضية، سيارات
(جرارات) قـَطـْر وجرارات  شوكية،  رافعات ذات
أجهزة إنذار جرارات، التركيبية، وقطعها ولوازمها
الصقة مطاطية رقع للمركبات، السرقة ضد

اإلطارات أو الداخلية إلصالح اإلطارات

 In Respect of: automobiles,wagons,trucks,van
s,sport utility vehicles,buses,recreational vehi-
cles (RV),sports cars,racing cars,lorries,fork lift 
trucks,and towing tractors (tractors)and struc-
tural parts and firings therefor

كايشا كابوشيكي  جيدوشا نيسان  : بأسم
ليمتد) كو.، موتور نيسان باسم أيضا (وتعمل

In the name of: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor Co.Ltd.) 

كاناغاوا-كو،  تاكاراتشو،  2 رقم : العنوان
اليابان كاناغاوا-كن، يوكوهاما-شي،

Address: No.2 Takaracho,Kanagawa-
ku,Yokohama-shi,Kanagawa-ken,Japan 

ب ص االرسال- شارع اللة- رام : التبليغ عنوان
 858

Address for Services: 
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(204)

 18161 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18161العالمة

 12  In Class: 12في الصنف :

 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ

التي والدراجات السيارات وحتديدا املركبات : اجل من
مبحرك والدراجات الهوائية. تعمل

In Respect of: Vehicles (in particular motor cars, 
motorcycles and bikes) 

اكتينجسلشافت فيرك موتورن بايريسك : -In the name of: Bayerische Motoren Werke Akبأسم
tiengesellschaft 

أي  دي مانشن،  80809 ،130 بتولرينغ  : العنوان
(املانيا)

Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DE 
(GERMANY) 

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

Address for Services: 

  

(205 )

 18162 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18162العالمة

 12  In Class: 12في الصنف :

 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ

والدراجات السيارات وحتديدا املركبات  : اجل من
الهوائية. والدراجات تعمل مبحرك التي

In Respect of: Vehicles (in particular motor cars, 
motorcycles and bikes) 

اكتينجسلشافت فيرك موتورن بايريسك : -In the name of: Bayerische Motoren Werke Akبأسم
tiengesellschaft 

أي  دي مانشن،  80809 ،130 بتولرينغ  : العنوان
(املانيا)

Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DE 
(GERMANY) 

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

Address for Services: 
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(206)

 18163 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18163 العالمة

 12 In Class: 12 في الصنف :

 21/09/2010 : Date: 21/09/2010 التاريخ

والدراجات السيارات وحتديدا املركبات  : اجل من
الهوائية. والدراجات تعمل مبحرك التي

 In Respect of: Vehicles (in particular motor
 cars, motorcycles and bikes)

اكتينجسلشافت فيرك موتورن بايريسك : In the name of: Bayerische Motoren Werke بأسم
 Aktiengesellschaft

أي  دي مانشن،  80809 ،130 بتولرينغ  : العنوان
(املانيا)

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DE
 (GERMANY)

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

 Address for Services:

  

(207)

 18164 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18164العالمة

 12  In Class: 12في الصنف :

 21/09/2010 :  Date: 21/09/2010التاريخ

والدراجات السيارات وحتديدا املركبات  : اجل من
الهوائية. والدراجات تعمل مبحرك التي

In Respect of: Vehicles (in particular motor cars, 
motorcycles and bikes) 

اكتينجسلشافت فيرك موتورن بايريسك : -In the name of: Bayerische Motoren Werke Akبأسم
tiengesellschaft 
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أي  دي مانشن،  80809 ،130 بتولرينغ  : العنوان
(املانيا)

Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DE 
(GERMANY) 

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

Address for Services: 

 

(208 )

 18165 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18165العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 22/09/2010 :  Date: 22/09/2010التاريخ

واالفران، الفطائر منتجات  الكاكاو،  : اجل من
بسكويت، شوكوال، حلويات، العقبى، حلوى
هش، بسكويت ناشف،  هش رقيق  بسكويت
الفاكهة او باملربى محشو كعك مركبة، شوكوال
محشوة وشوكوال حلويات كعك، املطبوخة،
لالكل مثلجات صاحلة بوظة، علكة، بالكراميل، 

(فئة30).

In Respect of: Cocoa, products of patisserie and 
bakery, desserts, confectioneries, chocolates, 
biscuits, crackers, wafers, compound choco-
lates, tarts, cakes, confectioneries and choco-
lates filled with caramel, chewing-gums, ice
creams, edible ices. 

في سانايي غيدا تشيكوالتا سولني : بأسم
سيركيتي أنونيم تيكاريت

In the name of: Solen Cikolata Gida Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

جنرال ، بولغيز سانايي أورغنايز .2 : العنوان
6 باسبينار  رقم: كادي .3 دوغو بولفاري باك دورسون

تركيا  ، 27120 غازيانتيب ،

Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi, Gen-
eral Dursun Bak Bulvari Dogu 3. Cadde No: 
6Baspinar, 27120 Gaziantep, Turkey 

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

Address for Services: 

  

( 209 ) 

 18166 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18166العالمة
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 3  In Class: 3في الصنف :

 22/09/2010 :  Date: 22/09/2010التاريخ

األقمشة بتبييض اخلاصة املستحضرات : اجل من
وكي في غسيل تستخدم التي املواد من وغيرها
والصقل والفرك التنظيف مستحضرات املالبس ،
والزيوت العطرية  املواد  ، الصابون ، والكشط
(الكوزمتيك) التجميل ومستحضرات العطرية

األسنان تنظيف ومستحضرات الشعر وغسول

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

العامة العادية للكيماويات هيلني : شركة  In the name of: Sharikat Helen Lilkimawiyaبأسم
Aladiya Alamma 

, الضفة الغربية  396 نابلس ب: ص  Address: P.O. Box: 396 Nablus, The West Bankالعنوان :

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

  

( 210)

 18167 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18167العالمة

 37  In Class: 37في الصنف :

 23/09/2010 :  Date: 23/09/2010التاريخ

والتصليحات. البناء أعمال : اجل -In Respect of: Building construction; repair; inمن
stallation services 

الداخلي للتصميم اتيليه هال شركة : -In the name of: SHARIKET HALA ATETLEH ETSبأسم
MEM ALDAKHLI 

اهللا - املصيون رام  Address: RAMALLAH - ALMASYUONالعنوان :

املصيون - اهللا رام : -Address for Services: RAMALLAH - ALMASYUعنوان التبليغ
ON 

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
عبارة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم

 architecture&interior designe
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( 211 )

 18168 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18168العالمة

 6  In Class: 6في الصنف :

 26/09/2010 :  Date: 26/09/2010التاريخ

املعادن من مصنوعة معدنية بضائع : اجل  In Respect of: GOODS OF COMMON METALمن

لالستيراد املعمارية صخر شركة : بأسم
والتسويق

In the name of: sharikat sakher al me'marieh ll-
estirad waltasdeer 

 0598438226 البلد وسط : اخلليل -دورا  Address: al khalil dura tel 0598438226العنوان

البلد وسط دورا  - اخلليل : التبليغ عنوان 
 0598438226

Address for Services: al khalil dura tel 
0598438226 

  

( 212)

 18169 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18169 العالمة

 32 In Class: 32 في الصنف :

 26/09/2010 : Date: 26/09/2010 التاريخ

والغازية املعدنية واملياه البيرة؛  : اجل من
مشروبات الكحولية؛ غير األخرى واملشروبات
أخرى ومستحضرات أشربة  الفواكه؛  وعصائر

املشروبات لصنع

In Respect of: Beers; mineral and aerated wa-
 ters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks
 and fruit juices; syrups and other preparations
 for making beverages.
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تيكاريت في ساناي جيدا سويجييت : بأسم
انونيوم سيركتي

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

كاكماكلي بيلديسي،  كيراك  : العنوان
رقم:3  سوكاك، .110 كاددي، .3 ماهالليسي

تركيا / اسطنبول بيويوكسيكميسي

 Address: Kirac Beldesi, Cakmakli Mahallesi 3.
Cadde,110. Sokak, No:3 Buyukcekmece Istan-

 bul/ Turkey

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

 Address for Services:

  

( 213 )

 18170 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18170العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 26/09/2010 :  Date: 26/09/2010التاريخ

: مستحضرات صيدالنية اجل  In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن

ايه/اس فارما ليو :  In the name of: LEO Pharma A/Sبأسم

باليراب،  كي2750-  دي ،55 اندستريباركني : العنوان
الدمنارك

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Den-
mark 

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

Address for Services: 

  

( 214 )

 18171 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18171العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :
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 26/09/2010 :  Date: 26/09/2010التاريخ

: مستحضرات صيدالنية اجل  In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن

ايه/اس فارما ليو :  In the name of: LEO Pharma A/Sبأسم

باليراب،  كي2750-  دي ،55 اندستريباركني : العنوان
الدمنارك

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Den-
mark 

 182 - الضفة الغربية ص.ب. بيت ساحور  :Address for Servicesعنوان التبليغ :

  

( 215 )

 18172 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18172 العالمة

 5 In Class: 5 في الصنف :

 26/09/2010 : Date: 26/09/2010 التاريخ

: مستحضرات صيدالنية اجل In Respect of: Pharmaceutical preparations من

ايه/اس فارما ليو : In the name of: LEO Pharma A/S بأسم

كي2750- باليراب،  دي ،55 اندستريباركني : العنوان
الدمنارك

 Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,
 Denmark

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

 Address for Services:

 

( 216 )

 18173 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18173 العالمة

 5 In Class: 5 في الصنف :

 26/09/2010 : Date: 26/09/2010 التاريخ

جميع من صيدالنية  مستحضرات : اجل من
االصناف

 In Respect of: Pharmaceutical preparations of
 all kinds
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ايه/اس فارما ليو : In the name of: LEO Pharma A/S بأسم

كي2750- باليراب،  دي ،55 اندستريباركني : العنوان
الدمنارك

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ball-
 erup, Denmark

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

 Address for Services:

 

(217)

 18174 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18174العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 28/09/2010 :  Date: 28/09/2010التاريخ

واألصناف (الكرتون) املقوى والورق الورق  : اجل من
، أخرى فئات املواد غير املصنفة في هذه من املصنوعة
، ، الصور الفوتوغرافية جتليد الكتب ومواد املطبوعات
القرطاسية في املستعملة الالصقة املواد ، القرطاسية
فرش ، بالفنانني اخلاصة األدوات  ، املنزلية لألغراض أو
املكاتب ومستلزمات  الكاتبة  اآلالت ، والدهان  التلوين
األجهزة) (عدا والتعليمية االرشادية املواد ، األثاث) (عدا
فئات املصنفة ضمن (غير للتغليف بالستيكية مواد ،

االكالشيهات ، الطباعة حروف ، اللعب ورق ، أخرى)

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

حرة (منطقة  بي  أي  سي  بي  ام  شركة  : بأسم 
ذ.م.م.)

In the name of: MBC IP FZ-LLC 

دبي, اخلامس, الطابق سي, بي ام مبنى : العنوان
املتحدة العربية االمارات

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United 
Arab Emirates 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 218 )

 18175 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18175العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 28/09/2010 :  Date: 28/09/2010التاريخ

األعمال، ادارة  واإلعالن،  الدعاية  خدمات : اجل  من
خدمات املكتبية، األعمال التجارية، األنشطة إدارة
االعالن وكاالت واالذاعة، التلفزيون بواسطة الدعاية
االعالن التجارية ، واالعالنات الدعايات بث الدعائي،

التلفزيون بواسطة

In Respect of: Advertising, business manage-
ment, business administration, office functions,
advertising by television and radio, promotional 
advertising agencies, broadcast of advertis-
ing and commercial advertising, advertising by 
television 

حرة (منطقة  بي  أي  سي  بي  ام  شركة  : بأسم 
ذ.م.م.)

In the name of: MBC IP FZ-LLC 

دبي, اخلامس, الطابق سي, بي ام مبنى : العنوان
املتحدة العربية االمارات

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United 
Arab Emirates 

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

  

( 219 )

 18176 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18176العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/09/2010 :  Date: 28/09/2010التاريخ
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بث خدمات البث، خدمات االتصاالت، خدمات : اجل من
الهاتف طريق  عن والبرامج واالخبار واالفالم االغاني
خدمات العاملية،  الكمبيوتر وشبكات واالنترنت النقال
التلفزيون، طريق واالخبار والبرامج عن واالفالم االغاني بث
بث التلفزيوني، البث االنترنت، طريق عن البث خدمات
التلفزيونية، البرامج خدمات التلفزيونية، البرامج

واالخبار (اتصاالت) الصحافة وكاالت خدمات

In Respect of: Telecommunication services; broad-
cast services; broadcast of songs, film, news and
programs by mobiles, internet and global computer 
networks; broadcast of songs, films, news and pro-
grams by television; broadcast services by internet; 
Television broadcasting; broadcast of television pro-
grams; television programs service, press (telecom-
munications) and news agencies services 

ذ.م.م.) حرة (منطقة بي أي سي بي ام شركة :  In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم

االمارات دبي, الطابق اخلامس, بي سي, ام مبنى العنوان :
العربية املتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United Arab 
Emirates 

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

  

( 220 )

 18177 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18177العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 28/09/2010 :  Date: 28/09/2010التاريخ

التدريب، توفير خدمات التعليم، خدمات : اجل من
الرياضية األنشطة والترفيه ، خدمات التسلية خدمات
والبرامج واالخبار واالفالم االغاني انتاج خدمات والثقافية،
االشرطة السمعية على البصرية والسمعية املسموعة
الترفيه خدمات الكمبيوتر،  واقراص الفيديو  واشرطة
االفالم وخاصة االفالم انتاج خدمات التلفزيوني، والترفيه
خدمات التلفزيون، برامج مونتاج خدمات التلفزيونية،
والتلفزيونية، السينمائية  االفالم واستئجار تأجير

الفنية الوكاالت

In Respect of: Education; providing of training; enter-
tainment; sporting and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and audio visual pro-
grams on audio tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television entertainment 
services; production of films and particularly televi-
sion films, reproduction of television programs, leas-
ing and renting services for cinema and television 
films, artistic agencies

ذ.م.م.) حرة (منطقة بي أي سي بي ام شركة :  In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم

- دبي اخلامس-  الطابق  سي- بي ام مبنى  : العنوان
املتحدة العربية االمارات

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United Arab 
Emirates 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان
3800 Al-Beereh
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( 221 )

 18178 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18178العالمة

 28  In Class: 28في الصنف :

 28/09/2010 :  Date: 28/09/2010التاريخ

الرياضية : األلعاب وادوات اللعب– وادوات اجل من
الزخارف املالبس)– (عدا الرياضة ووات البدنية

امليالد. عيد بشجرة اخلاصة والزينات

In Respect of: Games and playthings; gymnastic 
and sporting articles not included in other class-
es; decorations for Christmas trees 

لالستثمار كواترو شركة : -In the name of: SHAIKET QUATTRO LELISTITHبأسم
MAR 

السيزر - الطابق فندق عمارة - املصيون : العنوان
االرضي

Address: AL Masyoon - Ceaser Hotel Building 

- السيزر فندق عمارة - املصيون : التبليغ  عنوان
الطابق االرضي

Address for Services: AL Masyoon - Ceaser Ho-
tel Building 

(222 )

 18180 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18180 العالمة

 11 In Class: 11 في الصنف :

 29/09/2010 : Date: 29/09/2010 التاريخ

غاز طباخ : اجل In Respect of: cooker من

القيمري توفيق الرحيم عبد توفيق : -In the name of: Tawfeq Abdul- Raheam Kaiبأسم
 mari
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الضوئية االشارة بجانب احلاووز اخلليل : Address: Hebron- Alhaowz العنوان

االشارة بجانب احلاووز-  اخلليل- : التبليغ عنوان 
الضوئية

 Address for Services: Hebron- Alhaowz

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
كلمة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم 

 . العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات gas

( 223 )

 18181 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18181العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 30/09/2010 :  Date: 30/09/2010التاريخ

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

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 

للتجميل سي. او. اس. شركة :  In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم

, اخلليل املنارة, دوار التجاري, بدر مجمع العنوان :
الغربية الضفة

Address: Badr Commercial Center, Al-Manara 
Circle, Hebron, The West Bank 

املنارة- دوار التجاري- بدر مجمع : التبليغ عنوان
- الضفة الغربية اخلليل

Address for Services: Badr Commercial Center, 
Al-Manara Circle, Hebron, The West Bank 
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( 224 )

 18185 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18185العالمة

 44  In Class: 44في الصنف :

 04/10/2010 :  Date: 04/10/2010التاريخ

وتصفيفه، بالشعر العناية التجميل: خدمات : اجل من
باألظافر،مساج، مكياج. العناية بالبشرة، العناية

In Respect of: Beauty care services; Hair care, skin 
care, massage, mancair, beedecir, make up 

سمعان دلو شفيق فيفيان In the name of: Vivian Shafiqبأسم : Sama'an Dalu

اهللا. املاصيون-رام هوتيل- سيزار مبنى : -Address: Caesar Hotel building- Al-Masyoun- Ramalالعنوان
lah 

(: التبليغ -Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Bireh Comعنوان
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663

  

( 225 )

 18186 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18186العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 04/10/2010 :  Date: 04/10/2010التاريخ

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- النحل والعسل
واملغطسات الشوكوالته الصلصة- اخلل– التوابل–
السكاكر– ملبسة- حبوب شوكوالته والبسكويت–
قضامة ملبس– األطفال– مصاص  الراحة– العلكة–

فوندان. سكرية–

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 



الثاني 2011/5/15العـــدد

156

الزراعية للمنتوجات العصرية الشركة : -In the name of: Al- Shareka Al-Asrieh lel - Mantojat Alبأسم
Zerayieh 

جنني - عرابة :  Address: Araba - Jeninالعنوان

جنني - عرابة : التبليغ  Address for Services: Araba - Jeninعنوان

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
املنتوجات عبارة باستخدام املطلق احلماية  حق منح

. العالمة مبعزل عن العام االستخدام ذات الزراعية
  

( 226)

 18187 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18187العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 05/10/2010 :  Date: 05/10/2010التاريخ

اللون)وغيرها املستحضرات القصر (تبيض : اجل من
املالبس غسل في تستخدم التي املواد من
والسرد والنحت والصقل التنظيف ومستلزمات
االساسية والزيوت  العطرية والروائح والصابون 
التنظيف وادوات ومحاليل الشعر التجميل ومواد

In Respect of: Bleaching preparations and other sub-
stances for laundry use,cleaning, polishing scour-
ing and abrasive preparations; soaps,perfumery 
essential,oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

سعيد صواحلة محمد أخالص : -In the name of: ikhlas mohammed saed sawبأسم
alha 

عصيرة الشماليه_نابلس :  Address: asera alshamaliyeh_nablusالعنوان

: عصيرة الشماليه_نابلس التبليغ  Address for Services: asera alshamaliyeh_nablusعنوان
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( 227 )

 18190 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18190العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ

اجل : األثاث  In Respect of: Furnitureمن

بزره حسن مصطفى نضال : -In the name of: NIDAL MOUSTAFA HASAN BEZبأسم
RA 

 Address: NABLUS - RAFIDIAالعنوان : نابلس - رفيديا

رفيديا - : نابلس التبليغ  Address for Services: NABLUS - RAFIDIAعنوان

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
الكلمات باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم
عن مبعزل العام االستخدام ذات واملفروشات مجمع

العالمة
  

( 228 )

 18191 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18191العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ
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رغوة احلمام, فقاعات احلمام, زيوت الصابون, : اجل من
التجميل, واقي الشمس, مواد واملساحيق, اجلل احلمام,
مزيالت الزيوت, اجللد, وكرميات غسول, غسول السفع,
االظافر, صقل  مزيل  االظافر,  ودهن صقل املكياج,
العطر, الكولونيا, باالظافر, العناية مستحضرات
الشعر, لوشنات الشامبو, االظافر, ملمع احلمام, عطر
اجلسم, مسحوق  الشعر, كرمي الشعر, غسوالت
الطبية, لالغراض غير التلك مسحوق القدم, مسحوق
االسنان, جل االسنان, مسحوق االسنان, معجون
الهالم االسنان, تنظيف مستحضرات الفم, غسول
احملارم الشفاه, ومرهم  كرمي الشفاه, مرطب البترولي,

مواد التجميل بغسوالت املنقوعة

In Respect of: Soaps, bath oils, bubble bath, bath 
foam, gel and powder, cosmetics, sunscreen, suntan 
lotions, lotions, and skin creams, oils, makeup remov-
ers; nail polish and varnish; nail polish remover; nail 
care preparations; cologne, eau de parfum, eau de 
toilette, nail glitter, shampoo, hair lotions, hair rinses, 
hair cream; body powder, foot powder, non-medicated 
talcum powder; tooth paste, tooth powder, tooth gel, 
mouthwash, dentifrices; petroleum jelly, lip moistur-
izer, lip cream and lip balm; tissues impregnated with 
cosmetic lotion 

ديالوير انك., كوربوريشن, نيتورك  كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware 
corporation 

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان تيكود درايف, 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A. 

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

  

( 229 )

 18192 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18192العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ
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مسبقا، في دي املسجلة سلسلة من الدي اجل : من
املدمجة االقراص و السمعية  االشرطة  من سلسلة 
صوتية، تسجيالت  هيئة على مسبقا املسجلة
االطارات الالصقة،  العدسات الشمسية، النظارات
واملوسيقى الصور املنزلة، الرنات الصلة، ذات والعلب
الالسلكية، االجهزة و شبكة الكمبيوتر العاملية عبر
اخللوية الهواتف علب خاصة اضافات الهواتف اخللوية،
التلفزيون برامج رزمة اخللوية، الهواتف وأغطية
املساطر، الطلب، عند الفيديو عبر املتوفرة املنزلة 
اسطح اجهزة الكمبيوتر، برامج رزمة احلاسبة، اآلالت
اجهزة الكمبيوتر، اللعاب قضبان التسلية الكمبيوتر،
السباحة مناظير  السباحة، اقنعة الشنركل، االنذار، 
األلعاب الومضية، األضوية الكاميرات، الواقية،
اشرطة امللفوفة، الكمبيوتر العاب (افالم االلكترونية
برامج رزمة اقراص العاب الكمبيوتر، الكمبيوتر، العاب
العاب الكمبيوتر، افالم برامج العاب الكمبيوتر، رزمة
قضبان القيديو، العاب اقراص امللفوفة، العاب الفيديو
بعد عن التحكم  وحدات  الفيديو، اللعاب  التسلية
بعد عن التحكم اجهزة  املتفاعلة، الفيديو بالعاب 
حجر الفيديو)، برامج زرمة االكترونية، لأللعاب اليدوية

الفأرة ووسادة املغناطيس

In Respect of: Series of pre-recorded DVDs; series of 
pre-recorded audio cassettes and compact discs fea-
turing sound recordings; sunglasses, lenses, frames 
and cases therefor; downloadable ring tones, graph-
ics and music via a global computer network and 
wireless devices; cellular telephone accessories, 
namely, cellular telephone cases and cellular tele-
phone face plates; downloadable television programs 
provided via video-on-demand; rulers; calculators; 
computer software, computer peripheral apparatus, 
computer game joysticks; alarms; snorkel tubes, swim 
masks, swim goggles; cameras; flashlights; 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 play-
ing electronic games, video game software); magnets 
and mouse pads 

انك., كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا  : بأسم
كوربوريشن ديالوير

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Del-
aware corporation 

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

: التبليغ عنوان
  

( 230 )

 18193 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18193 العالمة

 14 In Class: 14 في الصنف :
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 06/10/2010 : Date: 06/10/2010 التاريخ

الفضية، الزخارف  الزينية، الدبابيس  : اجل من
اوهرات، من املصنوعة الشخصية الزخارف
املواد من املصنوعة والطواقي االحذية زخارف
البروشات، األساور، األقراط، اخلوامت، العقود، الثمينة،
ساعات اليد، ساعات احلائط، ساعات اخلالخيل،
املتعلقة االضافات واالجزاء، السبق الوقت، ساعات
الساعات، احزمة اليد، وساعات احلائط بساعات
املفاتيح عالقات الساعات،  علب الساعات،  اربطة
املصنوعة الصناديق  الثمينة، املواد من املصنوعة
على التى توضع الدبابيس احللي، الثمينة، من املواد

املالبس على توضع التي واوهرات الستر

In Respect of: Ornamental pins, silver orna-
 ments, personal ornaments made of jewelry,
 shoe and hat ornaments of precious metals,
necklaces, rings, earrings, bracelets, brooch-

 es, anklets, clocks, watches, stop watches,
 timers and parts, fittings and accessories for
 watches and clocks, watch bands, strap for
watches, cases for watches, key rings of pre-

 cious metal, boxes of precious metal; charms,
 lapel pins and costume jewelry

ديالوير انك., نيتورك كوربوريشن, كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a
 Delaware corporation

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

 Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta,
 Georgia 30318, U.S.A.

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

  

(231 )

 18194 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18194العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ
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الكتب، خاصة، الورقية والبضائع املطبوعات : اجل  من
االت، الطعام، كتب  االطفال،  كتب الهزلية، الكتب 
القرطاسية، االطفال، نشاطات كتب التلوين، كتب
املفكرات املالحظات، دفاتر الظروف، الكتابة، اوراق
املطبوعة، بطاقات الوصف املالحظات، بطاقات اليومية،
الصور امللصقات،  التجارية، البطاقات  املعايدة، بطاقات
تعرض التي الشفافة األوراق و احلجرية القدمية بالطريقة
الرصاص اقالم احلبر،  اقالم للتلوين، الشخصيات صور
التخطيط، اقالم االلوان، احملايات، الصلة، ذات وعلبها
والواح الطباشير التلوين، اطقم امللونة، الرصاص اقالم
واملنقولة االوراق  على امللصقة الصور  الطباشير،
احلرارية، اللصق  مكابس اخلشب، او الزجاج الواح على
كتب حوامل املركبة، وغير املركبة  الصور امللصقات،
التقاومي، الكتب، مؤشرات الكتب، مغلفات الطعام،
تزيني واوراق للحفالت االصوات مزامير الهدايا، لف ورق 
الورقية، املائدة مناديل الورقية، احملارم خاصة احلفالت،
الورق املائدة، على املوضوعة اجللوس موقع  حتديد اوراق
بطاقات الدعوة، اغطية الورقية، اعد، القبعات الرقيق
املطبوعات ناقالت الورقية، الكعك مزينات الورقية، املائدة
النقوش القماشية، واالستخدامات التطريز لغايات 
املعرقة القمصان النوم، مالبس للمالبس، املطبوعة

تي-شيرت وباليز

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, 
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, cal-
endars, 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 dec-
orations; 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 Dela-
ware corporation 

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

  

( 232 )

 18195 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18195 العالمة

 18 In Class: 18 في الصنف :

 06/10/2010 : Date: 06/10/2010 التاريخ
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حقائب السفر، البضائع : صناديق الثياب، اجل من
خاصة، احلقائب، املقلدة، واجللود من اجللود املصنوعة
حقائب اخلصر، حقائب اليد، حقائب حقائب الظهر،
محافظ تباع فارغة، التي املكياج حقائب التسوق،
محافظ النقود،  حقائب  احملافظ، ، اجللدية النقود
املظالت، السفر، جوازات محافظ بطاقات االعتماد،

فارغة تباع التي احللي علب

 In Respect of: Trunks, suitcases and traveling
 bags; goods made from leather and imitations
 of leather, namely, bags, backpacks, waist
 packs, handbags, shopping bags, cosmetic
 bags sold empty, brief-cases, wallets, coin
 purses, credit card cases, passport cases,
 umbrellas, vanity cases sold empty

ديالوير انك., نيتورك كوربوريشن, كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a
 Delaware corporation

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

 Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta,
 Georgia 30318, U.S.A.

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

  

(233)

 18196 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18196العالمة

 21  In Class: 21في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ
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اوعية املطبخ،  أو املنزل  وأوعية األدوات : اجل من
قماش الغبار، عازل املكانس، املماسح،  الصابون،
املستخدمة القفازات التنظيف، اقمشة الغبار،
األسطل املهمالت، سالت املنزلية، لالغراض
فراشي الشعر، فراشي املشط،  البالستيكية، 
مبردات املتنقلة، االطفال حمامات  االسنان،
الثلج، صواني واملشروبات، املياه اوعية املشروبات،
الزجاجات، فاحتات الثلج، اسطل الزجاجات، حوامل
العزل اوعية املبرام، الكوكتيل، مازج الكانتينات، 
و الطعام اوعية واملشروبات،  لألطعمة احلراري 
البالستيكية املاء زجاجات املنزلية، الغذاء علب
اواني الشرب، قوارير املصفق، فارغة، تباع التي
صواني احللوى، قوالب احللوى، قاطعات احللوى،
اللف، قوارير خاصة املطبخ، ادوات القدر، احللوى،
الذرة، قوحلة حامل املقشاط، اخلراط،  املباسط،
الواقية، الصحون املناصب، املالعق، مساند املالعق،
املناديل، حامل والفلفل، امللح مازجات الصواني، 
اخلزفية، األكواب الزجاجية،  املشروبات  اواني
الواقية، الصحون  الصحون، األوعية، االباريق،
والبالستيكية، الصحون، الورقية االكواب األكواب،
األواني، باالطفال،  اخلاصة الشرب أكواب األوعية،
الزخرفية املواد املعدنية، غير اخلنزيرية احلصالة
البورسوالن الزجاج، من املصنوعة الفنية واألعمال
الزجاجية التماثيل السيراميك، اخلزفية، األواني او
من املصنوعة املقابص (الصينية)، واخلزفية
قرع اجهزة العقيفة، املماسك، البورسوالن،
علب الرش، األزهار، املرشات، اواني الفازات، اجلرس،
الكهربائية غير والشاي القهوة اواني الشاي، علب
املكونة القصيرة الفناجني اطقم املعدنية، غير
املقشدة، و السكر اطفم والصحون، الفناجني من

الرحالت سالت

In Respect of: Household or kitchen utensils and 
containers; soap containers; sponges; brooms, 
dust pans, dust cloths, cleaning cloths, gloves 
for household purposes; wastepaper baskets; 
plastic buckets; combs, hair brushes, tooth 
brushes; portable baby baths; beverage coolers, 
water and beverage containers, ice trays, bottle 
holders, ice buckets; bottle openers; canteens; 
cocktail shakers; cork screws; thermal insulated 
containers for food or beverages; household 
food containers and lunch boxes; plastic water 
bottles sold empty; decanters; drinking flasks;
cookie jars; cookie cutters; cake molds; cake 
servers; pots; kitchen utensils, namely rolling 
pins, spatulas, turners, whisks, corn cob hold-
ers; serving spoons, spoon rests, trivets, coast-
ers, trays; salt and pepper shakers; napkin hold-
ers; beverage glassware, mugs, jugs, bowls, 
plates, coasters, cups; paper and plastic cups, 
plates, bowls; drinking cups for infants; jars; pig-
gy banks not of metal; decorative articles and 
works of art made of glass, porcelain or earth-
enware; ceramic, glass and china figurines; por-
celain knobs, handles, draw pulls and hooks; 
wind chimes; vases; watering cans; flower pots;
shower caddies; tea caddies; non-electric coffee 
and tea pots not of precious metal; demitasse 
sets consisting of cups and saucers; sugar and 
creamer sets; picnic baskets 

ديالوير انك., نيتورك كوربوريشن, كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Del-
aware corporation 

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 234)

 18197 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18197العالمة

 24  In Class: 24في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ

املنسوجة، واملنتجات املنسوجات  : اجل من
األعالم مماسح االرض، املناشف، السماط، خاصة
الغسل، اقمشة الدوش، ستائر القماشية،
االسرة، أغطية الشراشف، األسرة، بياضات 
غطاء األسرة، فراش املالءات، األسرة، وسادات
املنسوجة، املية األغطية اللحف،  الوسادة،
نافضات الوسادات، أغطية الفرشات، أغطية
املطبخ، بياضات  املزخرفة، ادات اكياس الغبار،
مناديل الصحون، أقمشة االقمشة، من املناديل
املناديل الغسل، قفازات األفران، قفازات  املطبخ، 

اللحف و اليدوية

In Respect of: Textiles and textile goods, name-
ly, tablecloths, towels, place mats, potholders, 
cloth pennants, shower curtains, wash cloths, 
bed linens, blankets, bed canopies, bed pads, 
sheets, bed spreads, pillow cases, comforters, 
duvet covers, mattress covers, cushion covers, 
dust ruffles, pillow shams, kitchen linens, cloth
napkins, dish cloths, kitchen towels, oven mitts, 
washing mitts, handkerchiefs and quilts 

انك., كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا  : بأسم
كوربوريشن ديالوير

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Del-
aware corporation 

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 235)

 18198 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18198العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ

خاصة ، النسائية- املالبس الرجالية، املالبس : اجل من
املراييل، املعرقة،  القمصان تي-شيرت، باليز ، القمصان 
املالبس القصيرة، البنطلونات البنطلونات، السراويل،
التنانير، القماشية،  االطفال مالبس املطر، الواقية من
املعرقة، الستر  البنطلونات، حماالت الفساتني، الباليز،
لباس املطر، من الواقية املعاطف املعاطف، اجلاكيتات،
النظارات اخلوذ، الطواقي، األثواب، العنق، اربطة الثلج،
النوم، مالبس ، األوشحة  ، القشط الشمسية،
الداخلية، املالبس  التحتية،  النساء مالبس  البيجامات،
األحذية الصنادل، اخلفيفة، األحذية االحذية، اجلزم،
االلبسة السباحة، لباس االنزالق، جوارب  القصيرة،
عيد في ترتدي التي الكرنفال و املالبس مالبس التنكرية،

الصلة ذات واالقنعة القديسني

In Respect of: Clothing for men, women and children 
- namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, aprons, trou-
sers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby 
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, 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 

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان درايف, تيكود  1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A. 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان
3800 Al-Beereh
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( 236)

 18199 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18199 العالمة

 28 In Class: 28 في الصنف :

 06/10/2010 : Date: 06/10/2010 التاريخ

فيها مبا الرياضية  واملنتجات األلعاب  : اجل  من 
واألضافات احلركية األشكال خاصة والدمي، اللعب
العاب البالونات، املترفة، االلعاب الصلة، ذات
البطاقية، املركبات االلعاب الركوب، العاب البانيو،
اليدوية األلعاب  الطائرة،  االقراص الدمى، اللعبية،
الفيديو العاب االلعاب اللوحية، اجهزة االلكترونية،
واالحجيات املنحنيات منشار بذاتها، القائمة
الواح التزلج، الواح  الورقية،  الوجه  اقنعة  املربكة،
خاصة الكرات، املياه، العاب بخ الثلج، على التزلج
كرات البيسبول، كرات القدم، كرات املالعب، كرات
السباحة عوامات البيسبول، قفازات السلة،
لالستعمال الطوف  اجهزة االبداعي، لالستعمال
السباحة لالستعمال الواح الركمجة، االبداعي، لوح
اواني شكل على العاب السباحة، زعانف االبداعي،

امليالد عيد زينة و اللعبية البنوك الطبخ، و اخلبز

In Respect of: Toys and sporting goods in-
 cluding games and playthings, namely, action
 figures and accessories therefore, plush toys,
 balloons, bathtub toys, ride-on toys, card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, elec-

 tronic hand-held game unit, board games,
 stand alone video output game machines,
 jigsaw and manipulative puzzles, paper face
masks, skateboards, ice skates, water squirt-

 ing 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, toy banks and Christmas tree orna-

 ments

ديالوير انك., نيتورك كوربوريشن, كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a
 Delaware corporation

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

 Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta,
 Georgia 30318, U.S.A.

: التبليغ Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O عنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 237 )

 18200 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18200 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 06/10/2010 : Date: 06/10/2010 التاريخ

حبوب الكاكاو، خاصة ، واملشروبات، االطعمة : اجل من
املشتقة لالكل اجلاهزة احلبوب احملضرة، احلبوب االفطار،
احلبوب، اخلفيفة املعتمدة على الوجبات األطعمة، من
األرز، الوجبات اخلفيفة على املعتمدة اخلفيفة الوجبات
الرقيق واجلبنة، البسكويت خالئط الذرة، على املعتمدة
احللويات ، املعجنات احللويات، الكعك، العقدية، الفشار،
، للكعك الزينية  احللوى العلك،  سكاكر،  هئية على
اخلبز البيجل، املثلج، اللنب املنكهة، املثلجات ، البوظة

البيتزا الوافلز، الفرنسي، احملمص

 In Respect of: Foods and beverages, namely, cocoa,
 breakfast cereals, processed cereals, ready-to-eat
 cereal derived food bars, cereal-based snack foods,
 rice-based snack foods, corn-based snack foods,
 cracker and cheese combinations, popcorn, pretzels,
cakes, cookies, pastries, confectioneries in the na-

 ture of candies, gum, candy decorations for cakes, ice
 cream, flavored ices, frozen yogurt, bagels, French
 toast, waffles, pizza

ديالوير انك., كوربوريشن, نيتورك  كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware
 corporation

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان تيكود درايف, 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

 Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia
 30318, U.S.A.

: التبليغ Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O Box عنوان
3800 Al-Beereh
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(238 )

 18201 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18201العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ

املشروبات واخلضار, الفواكه عصائر  : اجل من
الليمونادا, الغازية, الفواكه مشروبات اخلفيفة,
املياه الفوار, املاء املعدني رحيق الفواكه, مشروبات
املساحيق العصائر,  مركزات والغازية, املعدنية 
املشروبات, لصنع واملستحضرات االخرى والبلورات

املشروبات الرياضية

In Respect of: Fruit and vegetable juices, soft 
drinks, fruit punch, lemonades, fruit nectars, 
seltzer water, mineral and aerated waters, syr-
ups, powders, crystals, and other preparations 
for making beverages, sports drinks 

ديالوير انك., نيتورك كوربوريشن, كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Del-
aware corporation 

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

  

( 239 )

 18202 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18202 العالمة

 35 In Class: 35 في الصنف :
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 06/10/2010 : Date: 06/10/2010 التاريخ

عرض البضائع بالتجزئة, البيع : خدمات اجل من
عاملية, كمبيوتر شبكة وعلى الكتلوج على للبيع
التسوق خدمات املباشرة اونالين, خدمات التسوق

البيتي

 In Respect of: Retail store services, offering goods
 for sale by catalogue, and on a global computer
network; on-line shopping services; home shop-

 ping services

انك., كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا  : بأسم
كوربوريشن ديالوير

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Dela-
 ware corporation

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

 Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta,
 Georgia 30318, U.S.A.

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

  

( 240 )

 18203 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18203العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ
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نظام اساسي الى االتصال تزويد منافذ : اجل من
نطاق كمبيوتر شبكة  طبيعة ذو  مدموج رقمي
ومعاجلة ونقل وتوزيع النتاج محمية عريض
الوسائط ومحتويات والتلفزيونية احلركية الصور
اخلدمات الهواء,  على االتصال خدمات االخرى,
خصوصا االتصاالت, خدمات اونالين, املباشرة
والصوت والراديو  التلفزيون برامج ونقل  بث
والكوابل االسالك واملعلومات, وايضا عبر والصورة
معدات عبر او عاملية وشبكات والستاليت والراديو
فيها (مبا  املعلوماتية االتصاالت مشابه, تقنية
واي الكمبيوتر وبرامج االلكترونية) الصفحات
تزويد االلكتروني,  البريد خدمات اخرى, بيانات
خدمة), (مزودي االنترنت  ملستخدمي منافذ 
البيانات, قواعد او لالنترنت اتصاالت شبك تزويد
التجزئة خدمات املداخل, اتصاالت  خدمات
وتزويد جمع االلكترونية), (التجارة اونالين املباشرة
للصحافة وكاالت واملعلومات والرسائل االخبار

التجارية غير وللمعلومات

In Respect of: Providing telecommunications 
access to an integrated digital platform in the 
nature of a secure broadband computer network 
for the production, distribution, transfer, and 
manipulation of motion picture, television, and 
other media content; on-air communication ser-
vices; online services; telecommunication ser-
vices, in particular broadcasting and transmis-
sion of radio and television programs, of sound 
and images and information, also via wire, 
cable, satellite, radio, global or other computer 
network and similar technical equipment; tele-
communications of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
electronic mail services, providing user access 
to the internet (service providers); providing 
telecommunications connections to the inter-
net or databases; telecommunication gateway 
services; online retail services (e-commerce); 
collection and supply of news, messages and 
information, agency for press and non-commer-
cial information 

انك., كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا  : بأسم
كوربوريشن ديالوير

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Del-
aware corporation 

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 241 )

 18204 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18204العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ

النشاطات والترفيهية، التعليمية : اخلدمات اجل من
املباشرة التسلية  خدمات توفير والثقافية، الرياضية 
النطاق ذات الشبكات و التلفاز عبر والالسلكية
والالسلكية املباشرة الكمبيوتر العاب توفير ، العريض
توفير ، العريض النطاق ذات الشبكات و التلفاز عبر
والالسلكية املباشرة الوسائط متعددة التسلية برامج
انتاج ، العريق النطاق ذات الشبكات و التلفاز عبر
الفيديو، التلفزيون، برامج تأجير و اخلطط وضع وتوزيع،
والتلفزيونية السمعية الصور احلركية، االشرطة افالم
التسجيالت، االقراص، األشرطة، مسبقا، املسجلة
وادارة انتاج النواقل، انواع وجميع دي في دي دي، سي
بالتسلية املتعلقة املعلومات والتلفزيون، الراديو برامج
ذات الشبكة التلفزيون، من خالل املقدمة التعليم او 
املنشورات توفير والالسلكية، املباشرة العريض، النطاق
عبر والالسلكية املباشرة املنزلة) (غير االلكترونية
مواقع توفير العريض، النطاق  ذات  والشبكات التلفاز
االخبارية بالتسلية مباشرة تتعلق شبكة االنترنت على
واملواد الوسائط متعددة والبرامج املنتجات واملعلومات،

الصلة ذات

In Respect of: Education; entertainment; sporting and 
cultural activities; provision of television, broadband, 
wireless and online entertainment information ser-
vices; provision of television, broadband, wireless 
and online computer games; provision of television, 
broadband, wireless and online entertainment multi-
media programs; production, distribution, projecting 
and rental of television programs, videos, motion pic-
ture films, pre-recorded audio and video tapes, cas-
settes, discs, records, cds, dvds and all other types 
of carriers; production and arrangement of radio and 
television programs; information relating to entertain-
ment or education provided via television, broadband, 
wireless and online; providing television, broadband, 
wireless and online electronic publications (not 
downloadable); providing an online website of enter-
tainment news and information, products, multimedia 
programs and reference materials 

ديالوير انك., كوربوريشن, نيتورك  كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware 
corporation 

جورجيا  اتالنتا- دبليو- ان تيكود درايف- 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A. 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان
3800 Al-Beereh
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( 242 )

 18205 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18205العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ

جمع خصوصا الكمبيوتر, خدمات : اجل من
لالخرين اونالين  مباشرة الكترونية تسهيالت
اونالين مباشرة اجتماعات عقد و لتنظيم
خدمات التفاعلية, وللنقاشات  وللتجمع
الكترونية الصفحات طبيعة ذات الكمبيوتر
املستخدم معلومات متيز التي التشخيصية
واملعلومات, خدمات الشخصية وامللفات املعرف

االجتماعية والشبكات للتعريف االنترنت

In Respect of: Computer services, namely, host-
ing online web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; and computer services 
in the nature of customized web pages featuring 
user-defined information, personal profiles and
information; internet based introduction and so-
cial networking services 

انك., كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا  : بأسم
كوربوريشن ديالوير

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Del-
aware corporation 

اتالنتا-  دبليو- ان درايف- تيكود 1050 : العنوان
املتحدة االمريكية  الواليات 30318- جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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(243 )

 18206 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18206العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 06/10/2010 :  Date: 06/10/2010التاريخ

بتبييض اللون " القصر املستحضرات : اجل من
الغسيل في املستعملة املواد  من وغيرذلك "
والسرد والنحت والصقل التنظيف ومستلزمات
االساسيه والزيوت  العطرية والروائح والصابون 
تنظيف وادوات الشعر  التجميل ومحاليل ومواد

االسنان.

In Respect of: Bleaching preparation and oth-
er substance for laundry use;cleaning, pol-
ishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices 

مواد وجتارة لتصنيع  كلني هاوس شركة : بأسم
التنظيف

In the name of: shareket haws clean le tasni'e 
wa tejaret mawad a tannthif 

- الشرقية الصناعية املنطقة - : نابلس العنوان
البلدية مخازن

Address: nablus - al manteqa al sena'eyeh al 
sharekeyeh - makhazen al baladeyeh 

: تلفون - التجاري املركز - نابلس : التبليغ عنوان
 0599886181

Address for Services: 

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
عبارة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم

 . عن العالمة clean house مبعزل
  

( 244 )

 18207 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18207العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :

 07/10/2010 :  Date: 07/10/2010التاريخ
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واملقاهي واملطاعم  الفنادق خدمات : اجل من
خدمات اجلاهزة، القهوة تبيع التي واألكشاك

والشراب الطعام تقدمي

In Respect of: Hotels, restaurants, cafés, kiosks 
selling ready coffee, services for providing food 
and drink 

محمد احلموي بالل السيد :  In the name of: MR. Bilal Mohammad AL Hamwiبأسم

احلي الشمالي- شارع  5668- رقم : عقار العنوان
سوريا دمشق- معضمية الشام- ريف االربعني-

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

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

Address for Services: 

  

( 245 )

 18210 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18210العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 11/10/2010 :  Date: 11/10/2010التاريخ

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 مقبالت غذائية– غذائية– مساحيق اخلبيز–
البوظة- الثلج– املثلجات– على والطحينة-
اخلردل– امللح– على والعسل األسود- النحل عسل
الشوكوالته الصلصة- اخلل– التوابل– الفلفل–
شوكوالته حبوب والبسكويت– واملغطسات
مصاص الراحة– العلكة– السكاكر– ملبسة-

سكرية– فوندان. قضامة األطفال– ملبس–

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and prepa-
rations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery,ices; honey, treacle; yeast, bak-
ing-powder; salt, mustard; vinegar,sauces (con-
diments); spices; ice 
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الزراعي للتصنيع اسراري شركة : بأسم
العضوي

In the name of: asrary company for organic agro 
- manufacturing 

شارع العقبة - قرية - طوباس محافظة العنوان :
القادسية

Address: tubas governorate , al aqaba village , 
al qadisiya street 

العقبة قرية - طوباس محافظة : التبليغ عنوان
القادسية شارع -

Address for Services: tubas governorate , al 
aqaba village , al qadisiya street 

  

( 246 )

 18211 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18211العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 11/10/2010 :  Date: 11/10/2010التاريخ

واالسكيمو البوظة : اجل  In Respect of: ice creamمن

املساهمة االرز البوظة مصنع شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: Al - Arz ICE Cream Factory ( pri-
vate Limmited Company ) 

سفيان شارع - نابلس : Address: Nablus - Sufianالعنوان st .

(311) / ص.ب  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس

مع التسجيل لطلب  مشروط  قبول   : االدعاءات
كلمة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم 

. العالمة عن ذات االستخدام العام مبعزل ألذ
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( 247 )

 18212 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18212العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 11/10/2010 :  Date: 11/10/2010التاريخ

واالسكيمو البوظة : اجل  In Respect of: ice creamمن

املساهمة االرز بوظة مصنع شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: AL- Arz Ice Cream factory (pri-
vate Limmited company) 

سفيان شارع / نابلس : Address: Nablus - sufianالعنوان st.

(311) / ص.ب  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس

مع التسجيل لطلب  مشروط  قبول   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء

العالم عن مبعزل العام االستخدام شركة ذات

( 248 )

 18213 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18213العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 11/10/2010 :  Date: 11/10/2010التاريخ
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واالسكيمو البوظة : اجل  In Respect of: ice creamمن

املساهمة االرز بوظة مصنع شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: AL- Arz Ice Cream factory (pri-
vate Limmited company) 

سفيان شارع / نابلس : Address: Nablus - sufianالعنوان st.

(311) / ص.ب  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس

مع التسجيل لطلب  مشروط  قبول   : االدعاءات
عبارة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم
عن مبعزل العام االستخدام  ذات اطيب بس مش

. العالمة
  

( 249 )

 18214 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18214العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 11/10/2010 :  Date: 11/10/2010التاريخ

واالسكيمو البوظة : اجل  In Respect of: ice creamمن

املساهمة االرز بوظة مصنع شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: AL- Arz Ice Cream factory (pri-
vate Limmited company) 

سفيان شارع / نابلس : Address: Nablus - sufianالعنوان st.

(311) / ص.ب  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس

مع التسجيل لطلب  مشروط  قبول   : االدعاءات
العبارات املطلق باستخدام احلماية منح حق عدم
عن مبعزل العام االستخدام ذات  والرسومات

. العالمة
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( 250 )

 18215 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18215العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 11/10/2010 :  Date: 11/10/2010التاريخ

واالسكيمو البوظة : اجل  In Respect of: ice creamمن

املساهمة االرز بوظة مصنع شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: AL- Arz Ice Cream factory (pri-
vate Limmited company) 

سفيان شارع / نابلس : Address: Nablus - sufianالعنوان st.

(311) / ص.ب  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس

مع التسجيل لطلب  مشروط  قبول   : االدعاءات
كلمة باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم 
عن مبعزل االستخدام العام ذات والرسومات بوظة

. العالمة
  

( 251 )

 18216 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18216العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ
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ومستحضرات املستحضرات الصيدلية : اجل من
من أساس على الغذائية واملكمالت احلمية 
الكيماوية والعناصر واملعادن الفيتامينات
وزيت والزيوت والدهون الكائن احلي لنمو الضرورية

منها. خليط أو منفردة سواءً ، القد سمك

In Respect of: Pharmaceutical preparations, di-
etetic preparations and food supplements on the 
basis of vitamins, minerals, trace elements, oils 
and fats, cod liver oil, either singly or combina-
tions thereof. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

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

Address for Services: 

  

( 252 )

 18217 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18217العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ

بحرية ومنتجات أغذية ، حي) (غير : سمك اجل من
ومن السمك مستعملة من مصنوعة أو غذائية
صاحلة دهون ، زيوت صاحلة لألكل ، البحرية األغذية
أو دهون ، جميع زيوت ، غذائية حتتوي مواد ، لألكل
زيت على احملتوية واألشياء ، النقي القد كبد زيت
املنتجات احلليب ، منتجات ، احلليب ، النقي القد
من أو احلليب من املشتقة أو املصنوعة الغذائية

. احلليب منتجات

In Respect of: Fish (none being live), seafood 
and food products made or derived from fish
and seafood; edible oils and edible fats; food-
stuffs containing oils or fats; all being or con-
taining pure cod liver oil; milk, milk products, 
food products made or derived from milk or milk 
products. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

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

Address for Services: 
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( 253 )

 18218 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18218العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ

من املشتقة املصنوعة أو واملنتجات النب : اجل من
واملنتجات احلبوب ، الطبية ، األعشاب الشاي ، النب
واملنتجات الرز ، من احلبوب املشتقة أو املصنوعة

. الرز من املشتقة أو املصنوعة

In Respect of: Coffee and products made or de-
rived from coffee; tea; herbs, herbal preparations 
included in class 30; cereals and products made 
or derived from cereals; rice and products made 
or derived from rice. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

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

Address for Services: 

  

( 254 )

 18219 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18219العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ
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ومستحضرات املستحضرات الصيدلية : اجل من
من أساس على الغذائية واملكمالت احلمية 
الكيماوية والعناصر واملعادن الفيتامينات
وزيت والزيوت والدهون الكائن احلي لنمو الضرورية

منها. خليط أو منفردة سواءً ، القد سمك

In Respect of: Pharmaceutical preparations, di-
etetic preparations and food supplements on the 
basis of vitamins, minerals, trace elements, oils 
and fats, cod liver oil, either singly or combina-
tions thereof. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

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

Address for Services: 

  

( 255 )

 18220 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18220العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 12/10/2010 : Date: 12/10/2010التاريخ

بحرية ومنتجات أغذية ، حي) (غير : سمك اجل من
ومن السمك مستعملة من مصنوعة أو غذائية
صاحلة دهون ، زيوت صاحلة لألكل ، البحرية األغذية
أو دهون ، جميع زيوت ، غذائية حتتوي مواد ، لألكل
زيت على احملتوية واألشياء ، النقي القد كبد زيت
املنتجات احلليب ، منتجات ، احلليب ، النقي القد
من أو احلليب من املشتقة أو املصنوعة الغذائية

منتجات احلليب

In Respect of: : Fish (none being live), seafood 
and food products made or derived from fish and
seafood; edible oils and edible fats; foodstuffs 
containing oils or fats; all being or contain-
ing pure cod liver oil; milk, milk products, food 
products made or derived from milk or milk prod-
ucts. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760  هاتف  4472 ب ص - البيرة -

Address for Services:   

 



الثاني 2011/5/15العـــدد

182

( 256 )

 18221 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18221العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 12/10/2010 : Date: 12/10/2010التاريخ

املشتقة أو املصنوعة واملنتجات النب : اجل من
أو املصنوعة واملنتجات ، احلبوب ، ، الشاي النب من
أو املصنوعة واملنتجات الرز ، احلبوب من املشتقة

الرز من املشتقة

In Respect of: Coffee and products made or de-
rived from coffee; tea; herbs, herbal preparations 
included in class 30; included in class 30; cere-
als and products made or derived from 

إيه . إيه جي. كي.  In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760 هاتف - 4472 ب ص - البيرة -

Address for Services:

        

( 257 )

 18222 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18222العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ
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ومستحضرات املستحضرات الصيدلية : اجل من
من أساس على الغذائية واملكمالت احلمية 
الكيماوية والعناصر واملعادن الفيتامينات
وزيت والزيوت والدهون الكائن احلي لنمو الضرورية

منها. خليط أو منفردة سواءً ، القد سمك

In Respect of: Pharmaceutical preparations, di-
etetic preparations and food supplements on the 
basis of vitamins, minerals, trace elements, oils 
and fats, cod liver oil, either singly or combina-
tions thereof. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760 هاتف - 4472 ب ص - البيرة -

Address for Services: 

  

( 258 )

 18223 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18223العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 12/10/2010 : Date: 12/10/2010التاريخ

الغذائية واملكمالت احلمية املستحضرات : اجل من
البروتينات من أساس  على ، الطبي اإلستخدام  لغير
لألكل الصاحلة والزيوت والفيتامينات ، البروبيوتيك ،

هذه الفئة. في وردت ما والدهون بقدر

In Respect of: Dietetic preparations and food supple-
ments not for medical use, on the basis of proteins, 
probiotics, vitamins; edible oils and fats, as far as in-
cluded in this class. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

دي  ص.ب 4119 - - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - ـ64271

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

- الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760 - هاتف 4472 البيرة ص.ب

Address for Services: 
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( 259 )

 18224 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18224العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 12/10/2010 : Date: 12/10/2010التاريخ

لغير الغذائية واملكمالت املستحضرات : اجل من 
واملعادن النشويات أساس على الطبي اإلستخدام
الكائن وتطور الكيماوية الضرورية لنمو والعناصر

الفئة. هذه في وردت ما بقدر احلي

In Respect of: Dietetic preparations and food 
supplements not for medical use, on the basis 
of carbohydrates, minerals, trace elements, vi-
tamins, as far as included in this class.

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة : العنوان 
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach 4119, 
D-64271 Darmstadt, Germany

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم  1/2989760 هاتف -  4472 ب ص - البيرة -

Address for Services: 

  

( 260 )

 18225 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18225العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ
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املوتورات واحملركات ، اآللية والعدد اآلالت : اجل من
اآلالت وصالت ، اآللية) بالعربات اخلاصة تلك  (عدا
بالعربات اخلاصة تلك (عدا احلركة نقل وعناصر
تشغل تلك (عدا  الزراعية واألدوات اآلالت ، البرية)

، محاضن البيض. باليد

In Respect of: Machines and machine tools; mo-
tors and engines (except for land vehicles); ma-
chine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural imple-
ments other than hand-operated; incubators for 
eggs. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة : العنوان 
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760 هاتف - 4472 ب ص - البيرة -

Address for Services: 

  

( 261 )

 18226 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18226العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ

البخار وتوليد والتدفئة  اإلنارة أجهزة : اجل  من
وتوزيع والتهوية والتجفيف والتبريد والطهي

الصحية. والتركيبات املياه

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, dry-
ing, ventilating, water supply and sanitary pur-
poses. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760 هاتف - 4472 ب ص - البيرة -

Address for Services: 
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( 262 )

 18227 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18227العالمة

 40  In Class: 40في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ

املواد. معاجلة خدمات اجل :  .In Respect of: Treatment of materialsمن

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760 هاتف - 4472 ب ص - البيرة -

Address for Services: 

  

( 263 )

 18228 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18228 العالمة

 42 In Class: 42 في الصنف :

 12/10/2010 : Date: 12/10/2010 التاريخ

و خدمات التقنية  و  العلمية اخلدمات  : اجل من
خدمات ، بها املتصلة التصاميم و األبحاث 

التحاليل.

In Respect of: Scientific and technological ser-
 vices and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; de-

 sign and development of computer hardware
 and software.

إيه. . ميرك كي. جي. إيه : In the name of: Merck KGaA بأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
 64271 Darmstadt, Germany

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760 هاتف - 4472 ب ص - البيرة -

 Address for Services:
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( 264 )

18229 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18229 العالمة

 44  In Class: 44في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ

البيطرية اخلدمات  ، الطبية اخلدمات  : اجل من
أو لإلنسان واجلمال بالصحة العناية خدمات  ،
وفالحة وزراعة بالزراعة املتعلقة اخلدمات ، احليوان

الغابات. وغرس البساتني

In Respect of: Medical services; veterinary ser-
vices; hygienic and beauty care for human be-
ings or animals; agriculture, horticulture and 
forestry services. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  - 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد - - دي ـ64271

Address: 64293 Darmstadt, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany 

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760 هاتف - 4472 ب ص - البيرة -

Address for Services: 

  

( 265 )

 18230 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18230العالمة

 31  In Class: 31في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ

ومنتجات الزراعية  املنتجات  : اجل من
فئات في واردة  غير الغالل ,و والغابات  البساتني
واخلضراوات الفواكه احلية، أخرى،احليوانات
املواد الطبيعية، والنباتات والزهور الطازجة،البذور

. ، الشعير املنبت باحليوانات اخلاصة الغذائية

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 

الزراعية للمنتوجات العصرية الشركة : -In the name of: Al- Shareka Al-Asrieh lel - Manبأسم
tojat Al-Zerayieh 
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جنني - عرابة :  Address: Araba - Jeninالعنوان

جنني - عرابة : التبليغ  Address for Services: Araba - Jeninعنوان

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
باستخدام املطلق احلماية  حق اعطاء عدم مع
االستخدام ذات والرسومات والعبارات الكلمات

. العالمة عن مبعزل العام

 

( 266 )

 18231 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18231العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ

الدواجن و  حلوم و األسماك و اللحوم   : اجل  من
خضروات و  فواكه  ، اللحم خالصات ، الصيد و
و (جيلي) هالم  ، مطهوة  و  مجففة  محفوظةو
و البيض  ، سكر بال  مطبوخة فواكه و مربيات
املعدة الدهون و الزيوت  ، األابان  منتجات  و اللنب 

لالكل

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

الزراعية للمنتوجات العصرية الشركة : -In the name of: Al- Shareka Al-Asrieh lel - Manبأسم
tojat Al-Zerayieh 

جنني - عرابة :  Address: Araba - Jeninالعنوان

جنني - عرابة : التبليغ  Address for Services: Araba - Jeninعنوان

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
باستخدام املطلق احلماية  حق اعطاء عدم مع
االستخدام ذات والرسومات والعبارات الكلمات

. العالمة عن مبعزل العام
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(267 )

 18233 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18233العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ

اجل : األثاث  In Respect of: Furnitureمن

األمريكية لألثاث الشركة :  In the name of: Al Sharikah Al Amreekia Lel Athathبأسم

املنطقة الصناعية - فلسطني رام اهللا- :  Address: Ramallah,Palestine - Industrial Zoneالعنوان

الطابق الشيخ- برج  عمارة البيرة-  : التبليغ عنوان
 09 رقم مكتب الثالث-

Address for Services: 

عدم على لطلب التسجيل قبول مشروط : االدعاءات
الكلمات باستخدام املطلق احلماية حق ومنح اعطاء

االستخدام  ذات american furniture لألثاث االمريكية
. العالمة عن مبعزل العام

  

( 268 )

 18234 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18234العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 12/10/2010 :  Date: 12/10/2010التاريخ

اخلالطات الطحن اجهزة الغساالت : اجل  من
النب مطاحن الفواكه عصارات

In Respect of: washing machine ,grinding ma-
chines, blenders, frutjuicers cofee grinders 

القيمري توفيق الرحيم عبد توفيق :  In the name of: Tawfeq Abdul- Raheam Kaimariبأسم

الضوئية االشارة بجانب احلاووز- اخلليل- :  Address: Hebron- Alhaowzالعنوان

االشارة بجانب –احلاووز-  اخلليل  : التبليغ عنوان 
الضوئية

Address for Services: Hebron- Alhaowz 
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( 269 )

 18235 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18235العالمة

 4  In Class: 4في الصنف :

 13/10/2010 : Date: 13/10/2010التاريخ

: الفحم الطبيعي اجل  In Respect of: Charcoalمن

: نعيم جورج خروفة  In the name of: Naim George Kharoufehبأسم

حلم  Address: Aldoha _ betlehemالعنوان : الدوحة - بيت

حلم بيت - : الدوحة التبليغ  Address for Services:   Aldoha _ betlehemعنوان

( 270 )

  

 18236 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18236العالمة

 4 In Class: 4 في الصنف :

 13/10/2010 : Date: 13/10/2010 التاريخ

: الفحم الطبيعي اجل In Respect of: charcoal من

: نعيم جورج خروفة In the name of: Naim George Kharoufeh بأسم

حلم Address: Aldoha _ betlehem العنوان : الدوحة - بيت

حلم بيت - الدوحة : التبليغ Address for Services:   Aldoha _ betlehem عنوان
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( 271 )

  

 18237 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18237 العالمة

 4 In Class: 4في الصنف :

 13/10/2010 : Date: 13/10/2010التاريخ

: الفحم الطبيعي اجل In Respect of: charcoal من

: نعيم جورج خروفة In the name of: Naim George Kharoufeh بأسم

حلم Address: Aldoha _ betlehem العنوان : الدوحة - بيت

حلم بيت - : الدوحة التبليغ Address for Services:   Aldoha _ betlehem عنوان

  
        

( 272 )

 18238 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18238 العالمة

 9 In Class: 9 في الصنف :

 14/10/2010 : Date: 14/10/2010 التاريخ
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لنقل الكمبيوتر واجهزة برامج : اجل من
الكمبيوتر برامج والفيديو, والبيانات الصوت
والبيانات والصوت لالتصاالت املستخدمة
اخلطوط عبر النصية والرسائل الفيديو, ونقل
االتصال اخللوي, وشبكات والالسلكية السلكية
واملساحية واملالحية العلمية واألدوات األجهزة
والبصرية، والتصويرية والسينمائية والكهربائية
وإعطاء والقياس الوزن  في املستعملة  تلك و
والتعليم واإلنقاذ (اإلشراف) واملراقبة اإلشارات
أو الصوت استعادة أو نقل  أو تسجيل أجهزة ،
املغناطيسية، البيانات حمل وسائط ، الصورة
و األوتوماتيكية البيع  آالت ، التسجيل أقراص
فيها، النقدية القطع بوضع تعمل التي األجهزة
احلاسبة وأجهزة واآلالت للنقود الراصدة األجهزة
، (الكمبيوتر) اآللية واحلاسبات البيانات معاجلة

احلرائق إطفاء أجهزة

 In Respect of: Computer software and hardware
for transmission of voice, data and video; com-

 puter software for use in telecommunications,
 voice, data and video transmission, and instant
 messaging services over wire-line, wireless
and cellular communication networks, Scien-

 tific, nautical, surveying, electric, photographic,
 cinematographic, optical, weighing, measuring,
 signaling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission or reproduc-

 tion of sound or images; magnetic data carriers,
 recording discs; automatic vending machines
 and mechanisms for coin-operated apparatus;
 cash registers, calculating machines and data
processing equipment and computers; fire-ex-

 tinguishing apparatus

هولدينغز ليمتد بي : اي In the name of: IP Holdings Limited بأسم

سيرفيسيز كوربوريت  مابليس سي/او  : العنوان
كاميان, غراند هاوسيز, اوغالند ,309 ب ص ليمتد,

كاميان  جزر واي1-1104 كي

Address: c/o Maples Corporate Services Lim-
ited, P.O. Box 309, Ugland Houses, Grand Cay-

 man, KY1-1104 Cayman Islands

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

( 273 )

 18239 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18239العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ
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والبيانات الصوت لنقل : خدمات االتصاالت اجل من
والالسلكية السلكية اخلطوط عبر والفيديو
تنزيل تسهيالت  تزويد اخللوي, االتصال وشبكات
وسائل عبر االتصاالت) خالل من (نقل, البرامج 
والالسلكية السلكية اخلطوط عبر كاالنترنت 

االتصاالت اخللوي, خدمات وشبكات االتصال

In Respect of: Communication services of trans-
mission of voice, data and video over wireline, 
wireless and cellular communication networks; 
provision of software download facilities (trans-
mission of, via telecommunication) by means of 
the Internet over wireline, wireless and cellular 
communication networks, Telecommunications 

هولدينغز ليمتد بي : اي  In the name of: IP Holdings Limitedبأسم

سيرفيسيز كوربوريت  مابليس سي/او  : العنوان
كاميان, غراند هاوسيز, اوغالند ,309 ب ص ليمتد,

كاميان  جزر واي1-1104 كي

Address: c/o Maples Corporate Services Lim-
ited, P.O. Box 309, Ugland Houses, Grand Cay-
man, KY1-1104 Cayman Islands 

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

  

( 274 )

 18240 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18240العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ

تزويد برامج فيها, مبا الترفيه, خدمات : اجل من
عبر املوسيقى, مجال في مرئية و مسموعة
خدمات ؛ التعليم خدمات عاملية, كمبيوتر شبكة
؛ والترفيه التسلية خدمات ؛ التدريب توفير

والثقافية الرياضية األنشطة خدمات

In Respect of: Entertainment services, name-
ly, providing audio and video programs in the 
fields of music, via a global computer network,
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities 

هولدينغز ليمتد بي : اي  In the name of: IP Holdings Limitedبأسم

كوربوريت سيرفيسيز مابليس : سي/او العنوان
كاميان, غراند هاوسيز, اوغالند ,309 ب ص ليمتد,

كاميان  جزر واي1-1104 كي

Address: c/o Maples Corporate Services Lim-
ited, P.O. Box 309, Ugland Houses, Grand Cay-
man, KY1-1104 Cayman Islands 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh 
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( 275 )

  18241: رقم التجارية  Trade Mark No.: 18241العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ

الداجنة والطيور  واألسماك اللحوم  : اجل من
الفواكه ، اللحوم مستخرجات ، الصيد وحلوم
واملطهية(باستناء واففة احملفوظة واخلضروات
الفواكه ، وصلصات واملربيات اجللي ، البندورة) رب
الزيوت ، األخرى األلبان ومنتجات واحلليب البيض

لألكل املعدة والشحوم

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

واملواد االلبان ملنتجات اجلبريني شركة : بأسم 
خصوصية مساهمة الغذائية

In the name of: Sharikat Al-Jibrini Limontajat 
Al-Alban wa Al-Mawad Al-Ghitha’yah Mosa-
hima Khososiya 

الغربية  الضفة , اخلليل 640 ب: ص  Address: P.O. Box: 640 Hebron, The Westالعنوان :
Bank 

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

  

( 276 )

 18242 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18242العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ
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والسكر والكاكاو والشاي القهوة : اجل من
القهوة مقام وما يقوم والتابيوكا والساجو واألرز
احلبوب من املصنوعة واملستحضرات الدقيق ،
، املثلجة واحللوى ، واحللويات واملعجنات  اخلبز ،
امللح ، اخلبازة ومسحوق اخلميرة السكر، ودبس
البهارات، ، (التوابل) الصلصات واخلل واخلردل

الثلج

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

واملواد االلبان ملنتجات اجلبريني شركة : بأسم 
خصوصية مساهمة الغذائية

In the name of: Sharikat Al-Jibrini Limontajat Al-
Alban wa Al-Mawad Al-Ghitha’yah Mosahima 
Khososiya 

الغربية  الضفة - اخلليل 640 ب: ص  Address: P.O. Box: 640 Hebron, The West Bankالعنوان :

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

  

( 277 )

 18243 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18243العالمة

 31  In Class: 31في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ

ومنتجات البساتني الزراعية احلاصالت اجل : من
أخرى) فئات في (غير املصنفة واحلبوب والغابات
الطازجة الفواكه واخلضروات احلية ، احليوانات ،
(باستثناء الطبيعية  والزهور  النباتات   ، البذور ،

والشعير احليوانات علف الزعتر) ،

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry products and grains not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegeta-
bles; seeds, natural plants and flowers (except
thyme); foodstuffs for animals, malt 

واملواد االلبان ملنتجات اجلبريني شركة : بأسم 
خصوصية مساهمة الغذائية

In the name of: Sharikat Al-Jibrini Limontajat Al-
Alban wa Al-Mawad Al-Ghitha’yah Mosahima 
Khososiya 

الغربية  الضفة - اخلليل 640 ب: ص  Address: P.O. Box: 640 Hebron, The West Bankالعنوان :

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 278 )

 18244 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18244 العالمة

 32 In Class: 32 في الصنف :

 14/10/2010 : Date: 14/10/2010 التاريخ

املعدنية املياه  ، الكحولية غير البيرة : اجل من
شراب ، الكحولية غير واملشروبات األخرى والغازية
العصائر مركزات ، الفواكه وعصير الفواكه

املشروبات لصنع األخرى واملستحضرات

 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

واملواد االلبان ملنتجات اجلبريني شركة : بأسم 
خصوصية مساهمة الغذائية

 In the name of: Sharikat Al-Jibrini Limontajat
Al-Alban wa Al-Mawad Al-Ghitha’yah Mosa-

 hima Khososiya

الغربية  الضفة - اخلليل 640 ب: ص Address: P.O. Box: 640 Hebron, The West Bank العنوان :

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

  

( 279 )

 18245 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18245العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ
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انواع الفرشات وكافة االثاث : اجل -In Respect of: Furniture and all kinds of matمن
tresses 

التجارية الصناعية حرباوي  شركة : بأسم
محدودة خصوصية مساهمة

In the name of: Sharikat Herbawi Al-Sina’iyah 
Al-Tijariyah Mosahima Khososiya Mahdodah 

الغربية  الضفة - اخلليل 626 ب: ص  Address: P.O. Box: 626 Hebron, The Westالعنوان :
Bank 

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

وعدم التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
االرقام باستخدام املطلق  احلماية حق اعطاء 
عن مبعزل العام االستخدام ذات  والرسومات

العالمة.

  

( 280 )

 18246 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18246العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ

انواع الفرشات وكافة االثاث : اجل -In Respect of: Furniture and all kinds of matمن
tresses 

التجارية الصناعية حرباوي  شركة : بأسم
محدودة خصوصية مساهمة

In the name of: Sharikat Herbawi Al-Sina’iyah 
Al-Tijariyah Mosahima Khososiya Mahdodah 

الغربية  الضفة - اخلليل 626 ب: ص  Address: P.O. Box: 626 Hebron, The West Bankالعنوان :

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 281 )

 18247 رقم :  Trade Mark No.: 18247العال-0مة التجارية

 5  In Class: 5في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ

صيدلية بشرية مستحضرات اجل : -In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن
tions 

من شركة جونسون، اند جونسون : بأسم
نيوجيرسي

In the name of: Johnson & Johnson, a New Jer-
sey Corporation 

نيو بالزا، جونسون اند جونسون ون : العنوان
املتحدة الواليات ،08933 جيرسي، نيو برانزويك،

االمريكية

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

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

Address for Services: 

 

( 282 )

 18248 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18248العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ

واالعالن املهنية االعمال : اجل -In Respect of: ADVERTISING BUSINESS MANمن
AGMENT 

الفرشات لصناعة العاملية الشركة :  In the name of: alsharikat al alamiah lisinaatبأسم
alfarshat 

تلفون سنجر ضاحية - اخلليل : العنوان
 2286640

Address: al khalil daheat singer p o box 888 

تلفون سنجر- اخلليل-ضاحية : التبليغ عنوان 
 2286640

Address for Services: al khalil daheat singer p 
o box 888 
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( 283 )

 18251 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18251العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ

: الفرشات اجل  In Respect of: MATTRESSمن

الفرشات لصناعة العاملية الشركة :  In the name of: alsharikat al alamiah lisinaatبأسم
alfarshat 

تلفون سنجر اخلليل:.,ضاحية : العنوان
 2286640

Address: al khalil daheat singer p o box 888 

سنجر-تلفون -ضاحية اخلليل : التبليغ عنوان
 2286640

Address for Services: al khalil daheat singer p 
o box 888 

مع التسجيل لطلب  قبول مشروط   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء

العام  االستخدام ذات والعبارات MATTRESS
. العالمة عن مبعزل

( 284 )

 18252 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18252العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 14/10/2010 :  Date: 14/10/2010التاريخ

: الفرشات اجل  In Respect of: MATTRESSمن
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الفرشات لصناعة العاملية الشركة : -In the name of: alsharikat al alamiah lisiبأسم
naat alfarshat 

تلفون سنجر- اخلليل-ضاحية : العنوان
 2286640

Address: al khalil daheat singer p o box 
888 

تلفون سنجر- ضاحية اخلليل- : التبليغ عنوان 
 2286640

Address for Services: al khalil daheat singer 
p o box 888 

  

( 285 )

 18253 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18253العالمة

 1  In Class: 1في الصنف :

 17/10/2010 :  Date: 17/10/2010التاريخ

فى املستعملة الكيماوية املنتوجات : اجل من
، والزراعه ، والفوتوغرافيه ، والعلم الصناعة
واالسمدة ، والغابات ، واحلدائق ، وفالحة البساتني
احلريق اطفاء والصناعية ) ومركبات الطبيعية )
واملستحضرات املعادن فى املستعملة واملواد  ،
الكيماوية املستعملة واملواد ، للحام الكيماوية
اللزجه الدباغه ، واملواد االطعمة ، ومواد حفظ فى

الصناعة املستعملة فى ( الصمغيه )

In Respect of: Chemicals products used in 
industry,and science photography,and agri-
culture, 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 

والطباعة للصحافة احلياة دار شركة : بأسم
احملدودة املساهمة اخلصوصية والنشر

In the name of: sharikat Dar Alhayat Lil tiba'a 
Wa alnashr 

شارع - اجلنان  حي  - البيرة  - اهللا  رام : العنوان
النور

Address: Ramallah - Al beereh - Al Jinan - Al 
noor street 

- اجلنان حي - البيرة  - اهللا رام : التبليغ عنوان
النور شارع

Address for Services: Ramallah - Al beereh - Al 
Jinan - Al noor street 

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
باستخدام املطلق احلماية حق  منح عدم  على
مبعزل العام االستخدام ذات والعبارات الكلمات

العالمة عن
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( 286 )

 18254 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18254العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 17/10/2010 :  Date: 17/10/2010التاريخ

املهمات ، ادارة االعمال ، االعالن والنشر اجل : من
. املكتبية

In Respect of: for Advertising and publicity. 
business management office tasks

والطباعة للصحافة احلياة دار شركة : بأسم
احملدودة املساهمة اخلصوصية والنشر

In the name of: sharikat Dar Alhayat Lil tiba'a 
Wa alnashr 

شارع - اجلنان  حي  - البيرة  - اهللا  رام : العنوان
النور

Address: Ramallah - Al beereh - Al Jinan - Al 
noor street 

- اجلنان حي - البيرة  - اهللا رام : التبليغ عنوان
النور شارع

Address for Services: Ramallah - Al beereh - Al 
Jinan - Al noor street 

على التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
الكلمات باستخدام املطلق احلماية حق منح عدم
العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات والعبارات

.

( 287 )

 18255 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18255العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 17/10/2010 :  Date: 17/10/2010التاريخ
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سلكية والسلكية االتصاالت اجل : -In Respect of: wired and wireless communicaمن
tions 

والطباعة للصحافة احلياة دار شركة : بأسم
احملدودة املساهمة اخلصوصية والنشر

In the name of: sharikat Dar Alhayat Lil tiba'a Wa 
alnashr 

النور شارع اجلنان - حي - البيرة - اهللا رام :  Address: Ramallah - Al beereh - Al Jinan - Alالعنوان
noor street 

- شارع حي اجلنان - البيرة - اهللا رام : التبليغ عنوان
النور

Address for Services: Ramallah - Al beereh - Al 
Jinan - Al noor street 

  

( 288 )

 18256 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18256 العالمة

 2 In Class: 2 في الصنف :

 17/10/2010 : Date: 17/10/2010 التاريخ

واملواد ، والك والورنيش الدهان : اجل من
التلوين ومواد ونخر اخلشب ، الصدأ الواقيه من
حتضير املستعملة فى الكاويه واملواد ، والصباغة
املعادن ومساحيق وصفائح والرانتيج الصناعات

واملزخرفون الدهانون يستعملها التي

 In Respect of: Paints formulation and elk and
 rust proof material and caries wood coloring
 materials corrosives dyestuffs used in preparing
 industries metal powder can used by painters
 , and decorators

والطباعة للصحافة احلياة دار شركة : بأسم
احملدودة املساهمة اخلصوصية والنشر

 In the name of: sharikat Dar Alhayat Lil tiba'a Wa
 alnashr

شارع - اجلنان  حي  - البيرة  - اهللا  رام : العنوان
النور

 Address: Ramallah - Al beereh - Al Jinan - Al
 noor street

- اجلنان حي - البيرة  - اهللا رام : التبليغ عنوان
النور شارع

 Address for Services: Ramallah - Al beereh - Al
 Jinan - Al noor street
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( 289 )

 18257 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18257العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 17/10/2010 :  Date: 17/10/2010التاريخ

الورق الورق من املصنوعة واملواد الورق : اجل من
واملواد منه املصنوعة واملواد الكرتون) ) املقوى
والكتب الدوريه والنشرات  والصحف  املطبوعة
الفوتوغرافيهوالقرطاسيه التجليدوالصور ومواد
ومواد بالقرطاسية املتعلقة  ) الصمغية واملواد
ولوازم الكتبية واالالت الدهان وفراشي ) الفنانني
التعليم وادوات ( االثاث باستثناء ) املكاتب 
) اللعب واوراق  ( االثاث باستثناء ) والتهذيب

. وحروف الطباعة والكليشهات ( الشده

In Respect of: Paper,and materials and made of 
paper and paperboard (cardboard) and manufac-
tured materials and printed matter, newspapers, 
periodicals, book, articles and photographs, sta-
tionery and resins (for stationery and materials 
artists) and paint tie and typewriters and office
supplis (except furniture) and tools for education 
and rehabilitation ( excluding machinery) (events) 
clashes print . 

والطباعة للصحافة احلياة دار شركة : بأسم
احملدودة املساهمة اخلصوصية والنشر

In the name of: sharikat Dar Alhayat Lil tiba'a Wa 
alnashr 

شارع - اجلنان  حي  - البيرة  - اهللا  رام : العنوان
النور

Address: Ramallah - Al beereh - Al Jinan - Al noor 
street 

- اجلنان حي - البيرة  - اهللا رام : التبليغ عنوان
النور شارع

Address for Services: Ramallah - Al beereh - Al 
Jinan - Al noor street 

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
باستخدام املطلق احلماية  حق اعطاء عدم مع
مبعزل العام االستخدام ذات والعبارات الكلمات

العالمة. عن
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( 290 )

 18258 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18258العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 17/10/2010 :  Date: 17/10/2010التاريخ

بإستثناء ) واحملركات وادوات املاكنات  : اجل  من
املاكنات بعضها وصل وادوات ( املركبات محركات
للمركبات يستعمل ما بإستثناء ) والسيور ببعض
. الصيصان تفريخ الضخمة واالت الزراعه االت (

In Respect of: machines and machines tools 
and enines (except motor vehicle ) and 
binding machines together . ( except for ma-
chines ) and farming machinery and breed-
ing old chicks were used machines 

والطباعة للصحافة احلياة دار شركة : بأسم
احملدودة املساهمة اخلصوصية والنشر

In the name of: sharikat Dar Alhayat Lil tiba'a 
Wa alnashr 

شارع - اجلنان  حي  - البيرة  - اهللا  رام : العنوان
النور

Address: Ramallah - Al beereh - Al Jinan - Al 
noor street 

- اجلنان حي - البيرة  - اهللا رام : التبليغ عنوان
النور شارع

Address for Services: Ramallah - Al beereh 
- Al Jinan - Al noor street 

  

( 291 )

 18259 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18259العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 17/10/2010 :  Date: 17/10/2010التاريخ

إنتاج إعادة  أو بث للتسجيل، جهاز : اجل  من
املمغنطة: البيانات نقل وحدات والصور: الصوت

البيانات. وكمبيوترات معاجلة أجهزة

In Respect of: Apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers; data processing equip-
ment and computers. 
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ليمتد. ، تكنولوجي كو. – بايت غيغا :  .In the name of: Giga-Byte Technology Co., Ltdبأسم

تاين  – هسني - روود باو تشينغ - 6 رقم : العنوان
تايوان  - 231 تايبيه -

Address: No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Tai-
pei 231, Taiwan 

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

Address for Services:   

( 292 )

 18260 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18260العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 17/10/2010 :  Date: 17/10/2010التاريخ

إنتاج إعادة  أو بث للتسجيل، جهاز : اجل  من
املمغنطة: البيانات نقل وحدات والصور: الصوت

البيانات. وكمبيوترات معاجلة أجهزة

In Respect of: Apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers; data processing equip-
ment and computers. 

ليمتد. ، تكنولوجي كو. – بايت غيغا :  .In the name of: Giga-Byte Technology Co., Ltdبأسم

تاين ،  – هسني ، روود باو تشينغ ، 6 رقم : العنوان
تايوان  ، 231 تايبيه

Address: No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Tai-
pei 231, Taiwan 

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760  - هاتف 4472 البيرة -ص.ب

Address for Services: 

مع التسجيل لطلب  قبول مشروط   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء

عن  مبعزل العام االستخدام  ذات GIGABYTE
العالمة
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( 293 )

 18261 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18261العالمة

 2  In Class: 2في الصنف :

 17/10/2010 : Date: 17/10/2010التاريخ

فى الداخلة البضائع وكافة الدهانات : اجل من
الصنف هذا

In Respect of: paint and goods included in 
this calss

الكيماوية للصناعات ألوان شركة :  In the name of: sharekat Aiwan lesenaatبأسم
Elkemaweyah 

االردن - املفرق  Address: al mafraq - jordanالعنوان :

 38002 : ب . ص - رام اهللا التبليغ : :Address for Servicesعنوان

        

( 294 )

 18262 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18262العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 17/10/2010 :  Date: 17/10/2010التاريخ

املياه املعدنية : اجل  In Respect of: MINERAL WATERمن

التجارية الصناعية جيبور شركة : -In the name of: SHARIKAT JAIPOUR ALSINAEYA ALTIبأسم
JAREYA 

قلقيلية - حبلة :  Address: HABLEH - QALQILYAالعنوان

قلقيلية - : حبلة التبليغ  Address for Services: HABLEH - QALQILYAعنوان

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
فرش كلمة باستخدام املطلق احلماية حق اعطاء

العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات والرسومات
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(295)

 18263 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18263العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 17/10/2010 :  Date: 17/10/2010التاريخ

والزمبركية االسفنجيه الفرشات : اجل  In Respect of: mattress . furnishingsمن

: رائد عدلي راغب مقبول  In the name of: raed adli ragheb maqbulبأسم

تلفون - سفيان شارع نابلس : العنوان
 0599837100

Address: nablus share' sufyan 0599837100 

تلفون - سفيان -شارع نابلس : التبليغ عنوان
 0599837100

Address for Services: nablus share' sufyan 
0599837100 

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
باستخدام املطلق احلماية  حق اعطاء عدم مع
االستخدام ذات والرسومات والعبارات الكلمات

. العالمة عن مبعزل العام

( 296 )

 18264 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18264العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 17/10/2010 :  Date: 17/10/2010التاريخ
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االحذية : اجل  In Respect of: shoesمن

االحذية وجتارة لصناعة اخلالد شركة : -In the name of: sharikat al khaled lesena't waبأسم
tejaret al ahziah 

ت:2250969  الهوى فرش اخلليل  Address: al khalil farsh al hawa tel 2250969العنوان :

الهوى- -فرش اخلليل : التبليغ عنوان
ت:2250969 

Address for Services: al khalil farsh al hawa tel 
2250969 

  

( 297 )

 18267 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18267العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 19/10/2010 :  Date: 19/10/2010التاريخ

الرسائل اجلرائد،  الكتب، املطبوعات، : اجل  من
املتعلقة الدورية املنشورات و االت االخبارية،

الترفيه بصناعة

In Respect of: Printed matter, books, newspapers, 
newsletters, magazines & periodical publications 
relating to the entertainment industry 

(ديالوير انك. بروبرتيز السيفير ريد : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Reed Elsevier Properties Inc. (a Dela-
ware corporation) 

،501 سويت  ستريت،  ماركت نورث   1105 : العنوان
املتحدة  الواليات 19801 ديالوير, ويلمينجتون،

االمريكية

Address: 1105 North Market Street, Suite 501, Wilm-
ington, Delaware 19801, U.S.A. 

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

  

( 298 )

 18268 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18268العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 19/10/2010 :  Date: 19/10/2010التاريخ
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واملعلومات املباشرة االخبار توفير خدمات اجل : من
املنشورات خدمات الترفيه،  بصناعة  املتعلقة
خدمات الترفيه، بصناعة املتعلقة االلكترونية
بصناعة املتعلقة االلكترونية املواقع تفعيل
عبر املرسلة االخبارية الرسائل خدمات الترفيه،

الترفيه بصناعة املتعلقة البريد االلكتروني

In Respect of: Providing on line news and infor-
mation relating to the entertainment industry; 
electronic publications relating to the entertain-
ment industry; maintaining websites relating to 
the entertainment industry; newsletter delivered 
by email relating to the entertainment industry 

(ديالوير انك. بروبرتيز السيفير ريد : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Reed Elsevier Properties Inc. (a 
Delaware corporation) 

ستريت، سويت 501، 1105 نورث ماركت : العنوان
املتحدة  الواليات 19801 ديالوير, ويلمينجتون،

االمريكية

Address: 1105 North Market Street, Suite 501, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. 

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

  

( 299 )

 18269 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18269العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 19/10/2010 :  Date: 19/10/2010التاريخ

: شيبس البطاطا اجل  In Respect of: Potato chipsمن

واوالده حداد مذيب شركة :  .In the name of: Mithyeb Haddad & Sons Coبأسم

االردن  , 1195 الزرقاء 13110 ب: ص  Address: P.O. Box: 1195 Zarqa 13110, Jordanالعنوان :

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

مع التسجيل لطلب  قبول مشروط   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء

عن  مبعزل االستخدام العام ذات CHIPS شيبس
العالمة
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( 300 )

 18270 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18270العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 20/10/2010 :  Date: 20/10/2010التاريخ

اجل : احلالوة  In Respect of: halvahمن

: فريد خالد فريد قمحية  In the name of: fareed khaled fareed qamhiyehبأسم

 0599286081 جوال نابلس_ :  Address: nablus _jawal 0599286081العنوان

وأبوصاحلة : نابلس_عمارة عالول التبليغ  :Address for Servicesعنوان

  

( 301 )

 18271 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18271العالمة

 4  In Class: 4في الصنف :

 20/10/2010 :  Date: 20/10/2010التاريخ

اجل : الفحم  In Respect of: CHarcoalمن

العزيز مازن عوض عبد :  In the name of: mazen awad abed el azizبأسم

-مقابل ديوان املوظفني الشرايط -ام اهللا رام :  Address: ramalla -em al sharaitالعنوان

ديوان مقابل الشرايط ام اهللا رام : التبليغ عنوان
املوظفني

Address for Services: ramalla em al sharait 
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( 302 )

 18272 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18272 العالمة

 38 In Class: 38 في الصنف :

 21/10/2010 : Date: 21/10/2010 التاريخ

ووسائل بعد عن االتصاالت  خدمات : اجل من
املعدات متعددة  االتصاالت عموماً، االتصال
االتصاالت ومنافذ االنترنت وخدمات املعلوماتية
التلفزيوني، البث خدمات مركز االتصال، وأعمال
القمر عبر البث  خدمات اإلذاعي، البث خدمات 

الصناعي، خدمات اعالمية.

In Respect of: Telecommunications and Com-
munication Services, multimedia E-communi-
cation portals, Internet services, Communica-

 tions middleware and call center operations,
television broadcasting services, radio broad-

 casting services, satellite transmission; media
.services

لالستثمار التكنولوجي حضارة شركة : In the name of: Shareket Hadara Lel-Istethmar بأسم
 Al- Technology

عمارة الفؤاد القدس، شارع البيره، -Address: AL-Bireh- Jerusalem Street-ALالعنوان :
 Fouad.Bldg

: التبليغ -Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Biعنوان
 reh Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663

مع التسجيل لطلب  قبول مشروط   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء
عن العالمة مبعزل االستخدام العام ذات برمييوم

  

( 303 )

 18273 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18273العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :
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 21/10/2010 :  Date: 21/10/2010التاريخ

ووسائل بعد عن االتصاالت  خدمات : اجل من
املعدات متعددة  االتصاالت عموماً، االتصال
االتصاالت ومنافذ االنترنت وخدمات املعلوماتية
التلفزيوني، البث خدمات مركز االتصال، وأعمال
القمر عبر البث  خدمات اإلذاعي، البث خدمات 

الصناعي، خدمات اعالمية.

In Respect of: Telecommunications and Com-
munication Services, multimedia E-communi-
cation portals, Internet services, Communica-
tions middleware and call center operations, 
television broadcasting services, radio broad-
casting services, satellite transmission; media 
services. 

لالستثمار التكنولوجي حضارة شركة :  In the name of: Shareket Hadara Lel-Istethmarبأسم
Al- Technology 

عمارة الفؤاد القدس- شارع البيره- -Address: AL-Bireh- Jerusalem Street-ALالعنوان :
Fouad.Bldg 

-: التبليغ -Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Biعنوان
reh Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663

مع التسجيل لطلب  قبول مشروط   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء
العالمة مبعزل عن العام االستخدام ذات اكسترا

  

( 304 )

 18274 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18274العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 21/10/2010 :  Date: 21/10/2010التاريخ

االتصال بعد ووسائل عن االتصاالت خدمات : اجل من
املعلوماتية املعدات متعددة االتصاالت عموماً،
مركز وأعمال االتصاالت ومنافذ االنترنت وخدمات
البث خدمات التلفزيوني، البث خدمات االتصال،
خدمات الصناعي، القمر عبر البث خدمات اإلذاعي،

اعالمية.

In Respect of: Telecommunications and Communi-
cation Services, multimedia E-communication por-
tals, Internet services, Communications middleware 
and call center operations, television broadcast-
ing services, radio broadcasting services, satellite 
transmission; media services. 
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لالستثمار التكنولوجي حضارة شركة :  -In the name of: Shareket Hadara Lel-Istethmar Alبأسم
Technology 

عمارة الفؤاد القدس، شارع البيره، .Address: AL-Bireh- Jerusalem Street-AL-Fouadالعنوان :
Bldg 

: التبليغ  Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Birehعنوان
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663

قبول التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
احلماية اعطاء حق عدم مع لطلب التسجيل مشروط
العام االستخدام  ذات  اليت كلمة باستخدام املطلق

عن العالمة. مبعزل

( 305 )

 18275 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18275العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 21/10/2010 :  Date: 21/10/2010التاريخ

, السيجار  ويشمل مصنع  او خام  تبغ : اجل من 
املستخدم التبغ , الصغير السيجار , السجائر
الغليون , تبغ , شخصي بشكل السجائر في لف
التبغ بدائل , "الشم" االستنشاق , تبغ املضغ تبغ
ورق وتشمل طبية) اغراض املدخن , لغايات (ليست
, التبغ علب , السجائر فالتر , واالنابيب السجائر
من املصنوعة غير واملنفضات السجائر  صناديق
, الغاليني , بها املغلفة او املسبوكة , ثمينة مواد
اعواد , الوالعات , السجائر للف اجليب (عدة) ادوات

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 tobac-
co, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers ̀articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, to-
bacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches. 

س.أ. بروداكتس موريس فيليب :  In the name of: .Philip Morris Products S.Aبأسم

 - نوشاتيل  2000 3؛ جينيرينود كواي : العنوان
سويسرا

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

- اجلرمق عمارة ومشاركوه- كمال : التبليغ عنوان
البيرة - الشرفة

Address for Services: 
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( 306 )

 18276 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18276العالمة

 21  In Class: 21في الصنف :

 21/10/2010 : Date: 21/10/2010التاريخ

املصنوعات املنزلية واألوعية األدوات  : اجل  من
والتحف واصيني والفخار الزجاجية

In Respect of: tools and house hold vessels 
manufacturees glass chain and pottery and 
antiqes 

م ابو سرية التجارية م خ  In the name of: sharikat abu sirrieh al tejariyahبأسم : شركة

ت2225893  اخلليل -عيصى :  Address: al-khalil essa tel 2225893العنوان

ت2225893  -عيصى التبليغ : اخلليل  Address for Services:   al-khalil essa telعنوان
2225893 

( 307 )

  

 18277 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18277العالمة

 21  In Class: 21في الصنف :

 21/10/2010 :  Date: 21/10/2010التاريخ

املصنوعات املنزلية واألوعية األدوات  : اجل  من
والتحف واصيني والفخار الزجاجية

In Respect of: tools and house hold vessels 
manufacturees glass chain and pottery and 
antiqes 

م ابو سرية التجارية م خ  In the name of: sharikat abu sirrieh al tejariyahبأسم : شركة

ت2225893  اخلليل -عيصى :  Address: al-khalil essa tel 2225893العنوان

ت2225893  -عيصى التبليغ : اخلليل  Address for Services:   al-khalil essa telعنوان
2225893 
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( 308 )

 18278 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18278العالمة

 1  In Class: 1في الصنف :

 21/10/2010 :  Date: 21/10/2010التاريخ

الصناعة و في الستخدمة الكيمايات : من اجل
و كذلك الفوتوغرافي التصوير و البحث العلمي
راتنجات الغابات وزراعة البستنة و الزراعة
معالج غير بالستيك معاجلة و اصطناعية غير
مستحضرات النيران ،اخماد مركبات اسمدة ،
املواد حلفظ كيماوية  مواد  املعادن  حلام و سقي 
املستخدمة اللصق ،مواد دباغة مواد الغذائية

الصناعة في

In Respect of: chemicals used in industry sci-
ence and photography, as well as in agriculture 
horticulture and forestry unprocessed artificial
resins unprocessed plastics manures fire ex-
tinguishing compositions tempering. soldering 
preparations ohe chemical substance for pre-
seving food sowffffs tanning a substances ad-
hesives used industry 

التجارية الصوصة شركة :  In the name of: shariket alsosa altijariyehبأسم

( ( املنتزه محمد االمير نابلس شارع : -Address: NABLUS SHARE' ALAMEER MOHAMالعنوان
MAD (ALMONTAZA ) . 

) محمد االمير -شارع نابلس التبليغ: عنوان
( املنتزه

Address for Services: NABLUS SHARE' ALAM-
EER MOHAMMAD (ALMONTAZA ) . 

  

( 309 ) 

 18279 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18279العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :
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 24/10/2010 :  Date: 24/10/2010التاريخ

وخالصات والقنص والسمك  اللحم  : اجل من
او احملفوظة واالثمار واخلضار والسمك اللحم
والبيض واملربى  والهالم املطبوخة او اففة
والزيوت االلبان منتوجات من وغيره واحلليب 

واملعلبات والل. الصاحلة لألكل والشحوم

In Respect of: meat,fish ,birds,hunting and meat
extracts,fish,vegetables and fruiting preserved
or dried or cooked gels and jam,eggs,milk and 
other dairy products,oils and edible fats,canned 
food,pickles. 

الغذائية للمواد البايض شركة :  In the name of: SHARIKAT AL - BAYED LELبأسم
MAWAD AL GHTHA'EA 

: تلفون - رمان ابو جبل - اخلليل  : العنوان 
 0222231011

Address: AL KHALEEL - JABAL ABU RUMMAN 
- TEL : 02-2231011 

: تلفون - ابو رمان جبل - اخلليل : التبليغ عنوان
 0222231011

Address for Services: AL KHALEEL - JABAL 
ABU RUMMAN - TEL : 02-2231011 

  

( 310 )

  

 18280 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18280العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 25/10/2010 :  Date: 25/10/2010التاريخ

والسكر والكاكاو والشاي النب : اجل  من
وامللح واحلبوب االصطناعي والنب والتابيكو

والبهارات والتوابل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, tapi-
oca, sago, artificial coffee PASTARY salt con-
diments spicss. bread pastry and cofectionery 

مسلماني سعيد الدين جمال سعد :  In the name of: sa'ed jamal aldeen sa'eedبأسم
maslamani 

 0599559936 - وزن _بيت نابلس :  Address: nablus _bet wazanالعنوان

 0599559936 - وزن _بيت نابلس : التبليغ  Address for Services:   nablus _bet wazanعنوان
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( 311 )

 18281 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18281العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 26/10/2010 :  Date: 26/10/2010التاريخ

تستخدم صيدالنية مستحضرات : اجل  من
لالطعمة. واضافات غذائية كمقويات

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
used as alimentary tonics and food addi-
tives. 

جي إيه باير كونسيومر كير :  In the name of: Bayer Consumer Care AGبأسم

 ،  84 ص.ب  ، 84 ستريت ميريان – بيتر : العنوان
سويسرا  ، ـ4052 بال أتش سي

Address: Peter-Merian-Str. 84, CH-4052 
Basel, Switzerland 

الفكرية للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
رقم 1/2989760 - هاتف 4472 البيرة ص.ب -

:Address for Services
  

( 312 )

 18282 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18282العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :

 25/10/2010 :  Date: 25/10/2010التاريخ

واملطاعم, والبارات الفنادق خدمات : اجل من
الغرف حجز خدمات

In Respect of: Hotel, bar and restaurant ser-
vices; services for the reservation of rooms 

(ديالوير انك انترناشيونال, هوتيلز راديسون : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Radisson Hotels International, 
Inc., a Delaware Corporation 
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,59159 بوكس او بي باركويه, كارلسون : العنوان
املتحدة الواليات ,55459 مينيسوتا مينيابولس,

االمريكية

Address: Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459, U.S.A. 

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

        

( 313 )

 18283 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18283العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 26/10/2010 :  Date: 26/10/2010التاريخ

اخلميرة على حتتوي املغذية املساحيق  : اجل من
مستحضرات الكعك، الطبية)، األغراض لغير )0
النشا منتوجات الصويا، طحني املعكرونة، احلبوب،
تستعمل نكهات اخلميرة، التوابل، لألغذيةن

لألغذية.

In Respect of: Nutritious meals containing 
yeast (for non-medical purposes), muffins, ce-
real preparations, pasta, soy flour, starch prod-
ucts for Ogvepn spices, yeast, flavorings used
for food. 

كمبني ليمتد ياست أجنل :  In the name of: Angel Yeast Co. Ltdبأسم

هوبي يايشانغ، زونغنان، طريق ،24 رقم : العنوان
الصني 443003ن

Address: No. 24, Zhongnan, Yichang, Hubei 
443003, P.R.CHINA. 

- رام اهللا - الصياد احملامي أحمد : التبليغ عنوان
الرموني عمارة الزهراء شارع

Address for Services: 

  

( 314 )

 18284 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18284العالمة
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 1  In Class: 1في الصنف :

 26/10/2010 :  Date: 26/10/2010التاريخ

مواد ن األغذية حلفظ مواد كيميائية : اجل من
حلفظ زيوت النبيذ، تخمير في تستخدم كيميائية
مواد كيميائية، ) ألغراض (حليب خمائر الطعام،
الكيميائية)، للتحضيرات ) الصناعية التخلية
ألغراض انزميات البكتيريا، الستنبات هالمية مادة
لألغراض االنزميات مستحضارات ، صناعية

كيميائية. ألغراض الصناعية، خمائر

In Respect of: Chemical substances for perserv-
ing foodstuffs; Chemical used in fermenting 
wine; Oils for the preservation of food; Fer-
ments ( Milk-) for chemical purpose; Artificial
sweeteners { chemical perparations}; Agar-
agar; Enzymes for industrial purposes; Enzyme 
preparations for industrial purpose; ferments 
for chemical purpose. 

كمبني ليمتد ياست أجنل :  In the name of: Angel Yeast Co. Ltdبأسم

هوبي يايشانغ، زونغنان، طريق ،24 رقم : العنوان
الصني 443003ن

Address: No. 24, Zhongnan, Yichang, Hubei 
443003, P.R.CHINA. 

اهللا رام - الصياد أحمد احملامي : التبليغ عنوان 
الرموني عمارة الزهراء شارع -

Address for Services: 

  

( 315 )

 18285 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18285العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 26/10/2010 :  Date: 26/10/2010التاريخ

اجل : الذره  In Respect of: CORNمن

التجارية الصناعية شلهوب شركة :  In the name of: SHARIKET SHALHOUBبأسم
ALSINA'YEH ALTIJARIYEH 

املنطقه الصناعية - نابلس :  Address: NABLUS - AL MANTIQA AL SINA'YEHالعنوان
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الصناعية املنطقه - نابلس : التبليغ  Address for Services: NABLUS - AL MANTIQAعنوان
AL SINA'YEH 

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
باستخدام املطلق احلماية  حق اعطاء عدم مع
ذات والرسومات الفستق بطعم مسلي وعبارة

العالمة عن االستخدام العام مبعزل

( 316 ) 

 18286 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18286العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 27/10/2010 :  Date: 27/10/2010التاريخ

: الفرشات اجل  In Respect of: mattressمن

الفرشات لصناعة العاملية الشركة :  In the name of: alsharikat al alamiah lisinaatبأسم
alfarshat 

 2286640 تلفون سنجر اخلليل- ضاحية :  Address: al khalil daheat singer p o box 888العنوان

تلفون سنجر- اخلليل-ضاحية : التبليغ عنوان 
 2286640

Address for Services: al khalil daheat singer p 
o box 888 

  

( 317 )

 18288 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18288العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 27/10/2010 :  Date: 27/10/2010التاريخ

: الفرشات اجل  In Respect of: mattressمن
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الفرشات لصناعة العاملية الشركة : -In the name of: alsharikat al alamiah lisiبأسم
naat alfarshat 

تلفون سنجر اخلليل:.,ضاحية : العنوان
 2286640

Address: al khalil daheat singer p o box 
888 

تلفون سنجر- اخلليل-ضاحية : التبليغ عنوان 
 2286640

Address for Services: al khalil daheat sing-
er p o box 888 

  

( 318 )

 18289 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18289العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 27/10/2010 :  Date: 27/10/2010التاريخ

: الفرشات اجل  In Respect of: mattressمن

الفرشات لصناعة العاملية الشركة :  In the name of: alsharikat al alamiah lisinaatبأسم
alfarshat 

تلفون سنجر اخلليل:.,ضاحية : العنوان
 2286640

Address: al khalil daheat singer p o box 888 

تلفون سنجر- ضاحية اخلليل- : التبليغ عنوان 
 2286640

Address for Services: al khalil daheat singer p 
o box 888 

  

( 319 )

 18290 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18290العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :
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 27/10/2010 :  Date: 27/10/2010التاريخ

: الفرشات اجل  In Respect of: mattressمن

الفرشات لصناعة العاملية الشركة :  In the name of: alsharikat al alamiah lisinaatبأسم
alfarshat 

تلفون سنجر اخلليل:.,ضاحية : العنوان
 2286640

Address: al khalil daheat singer p o box 888 

تلفون سنجر- اخلليل-ضاحية : التبليغ عنوان 
 2286640

Address for Services: al khalil daheat singer p 
o box 888 

  

( 320 )

 18291 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18291العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 27/10/2010 :  Date: 27/10/2010التاريخ

اجل : البيض  In Respect of: Eggمن

للتجارة الذهبية البيضة شركة : بأسم
والتسويق

In the name of: sharieket abayda aldhabea llteg-
ara w atswek 

عمارة - ضاحية االقباط الرام - القدس - العنوان :
 11 رقم اجلعبة

Address: alquds - alram - dahet alqbad 

االقباط التبليغ : القدس - الرام - ضاحية عنوان
 11 رقم اجلعبة عمارة -

Address for Services: alquds - alram - dahet 
alqbad 

مع التسجيل لطلب  قبول مشروط   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء

عن  مبعزل العام االستخدام  ذات egg بيضة
العالمة
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( 321 )

  

 18293 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18293العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 28/10/2010 :  Date: 28/10/2010التاريخ

كهربائية ؛ مكانس املنزلية غساالت لألغراض اجل : من
صحون. جاليات ؛ املنزلية لألغراض كهربائية خالطات ؛

In Respect of: Electric washing machines for household 
purposes; electric vacuum cleaners; electric mixers for 
household purposes; dish washing machines. 

، ليمتد كو. إيليكترونيكس : سامسونغ  In the name of: Samsung Electronics Co., Ltdبأسم

سوان  ، غو – يونغتونغ ، دونغ – مايتان ، 416 : العنوان
، غيونيغي – دو ، جمهورية كوريا سي –

Address: 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

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

Address for Services:

  

( 322 )

 18294 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18294العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 28/10/2010 :  Date: 28/10/2010التاريخ

سوداني فول : اجل  In Respect of: PEANUTSمن

الصناعية التجارية الشله شركة :  In the name of: SHARIKET ALSHELA ALTIJARIYEHبأسم
ALSINA;YEH 

املسلخ مقابل - الزيوت شارع - نابلس : العنوان
البلدي

Address: NABLUS _SHARE ALZUOT _MOQABEL 
ALMASLAKH ALBALADI 

املسلخ مقابل - شارع الزيوت نابلس - : التبليغ عنوان
البلدي

Address for Services: NABLUS _SHARE ALZUOT 
_MOQABEL ALMASLAKH ALBALADI 

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
فول عبارة باستخدام املطلق احلماية حق  اعطاء
االستخدام ذات  والرسومات صغيرة وحبة  مدمس

. العالمة عن مبعزل العام
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( 323 ) 

 18296 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18296العالمة

 44  In Class: 44في الصنف :

 28/10/2010 :  Date: 28/10/2010التاريخ

البصريات فني خدمات : اجل  In Respect of: optometry servisمن

سعيد اهللا احمد محمد عبد :  In the name of: abdullah ahmad mohammadبأسم
sai'd 

مقابل - القدس شارع - اهللا رام : العنوان
احلسبة

Address: ramallah-alquds st. 

مقابل - القدس - شارع رام اهللا : التبليغ عنوان
احلسبة

Address for Services: ramallah-alquds st. 

  

( 324 )

  

 18297 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18297العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 31/10/2010 :  Date: 31/10/2010التاريخ

واغطية الرأس القدم _لباس املالبس : اجل  In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن

لأللبسة السباعية النجمة شركة : بأسم
واالكسسوارات

In the name of: shreket alnejmah alsobaeia lelalbesa 
wal lkseswarat 

 930023 ب ص 1193_االردن عمان  Address: amman 1193_alordon p.o.bpx 930023العنوان :

(768) ب نابلس ص   :Address for Servicesعنوان التبليغ :
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( 325 )

 18298 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18298العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 31/10/2010 :  Date: 31/10/2010التاريخ

: مواد التنظيف اجل  In Respect of: cleaning materialsمن

والتجارة للمنظفات وأوالده برهم شركة : بأسم
العامة

In the name of: Brham & his sons company for clean-
ing materials 

فلسطني - قلقيلية - صوفني Address: sofinالعنوان : - Qalqilia - palestine

فلسطني - قلقيلية - : صوفني Address for Services: sofinعنوان التبليغ - Qalqilia - palestine

  

(326 )

 18299 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18299 العالمة

 29 In Class: 29 في الصنف :

 31/10/2010 : Date: 31/10/2010 التاريخ

امد افف او او السمك احملفوظ : اجل In Respect of: fish من Preserved or dried or frozen

الغذائية للمواد البايض شركة : In the name of: SHARIKAT AL - BAYED LEL بأسم
 MAWAD AL GHTHA'EA

: تلفون - رمان ابو جبل - اخلليل  : العنوان 
 0222231011

 Address: AL KHALEEL - JABAL ABU RUMMAN
 - TEL : 02-2231011
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: تلفون - ابو رمان جبل - اخلليل : التبليغ عنوان
 0222231011

 Address for Services: AL KHALEEL - JABAL
 ABU RUMMAN - TEL : 02-2231011

قبول التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط

والعبارات   fishكلمة باستخدام املطلق احلماية
عن مبعزل العام االستخدام ذات  والرسومات

العالمة
  

( 327 )

  

 18300 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18300العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 31/10/2010 :  Date: 31/10/2010التاريخ

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

. والل واملعلبات

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

الغذائية للمواد البايض شركة :  In the name of: SHARIKAT AL - BAYED LELبأسم
MAWAD AL GHTHAEA 

: تلفون - رمان ابو جبل - اخلليل  : العنوان 
 0222231011

Address: AL KHALIL - JABAL ABU RUMAN - 
TEL : 022231011

: تلفون - رمان ابو  جبل - اخلليل : التبليغ عنوان
 0222231011

Address for Services:   AL KHALIL - JABAL ABU 
RUMAN - TEL : 022231011 
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( 328 )

 18301 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18301العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 31/10/2010 :  Date: 31/10/2010التاريخ

او امدة اففة او احملفوظة اللحم : -In Respect of: meat preserved or dried or froمن اجل
zen 

الغذائية للمواد البايض شركة :  In the name of: SHARIKAT AL - BAYED LELبأسم
MAWAD AL GHTHA'EA 

: تلفون - رمان ابو جبل - اخلليل  : العنوان 
 0222231011

Address: AL KHALEEL - JABAL ABU RUMMAN 
- TEL : 02-2231011 

: تلفون - ابو رمان جبل - اخلليل : التبليغ عنوان
 0222231011

Address for Services: AL KHALEEL - JABAL 
ABU RUMMAN - TEL : 02-2231011 

مع التسجيل لطلب  قبول مشروط   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء

االستخدام  ذات والرسومات والعبارات meat
العالمة عن مبعزل العام

  

( 329 )

 18302 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18302العالمة

 37  In Class: 37في الصنف :
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 31/10/2010 :  Date: 31/10/2010التاريخ

؛ املعلومات  تصليح و التشييد خدمات : اجل من
استئجار ؛ حفارات استئجار ؛ البناء معدات استئجار
كنس ؛ استئجار آالت البناء ؛ استئجار رافعات جرافات
املفروشات واآلالت إصالح للطرق ؛ متهيدات ؛ الطريق
التي محركات بناء إعادة واإلصالح ؛ والصيانة التركيب
التي مت وإعادة بناء األجهزة ، أو دمرت جزئيا ارتداؤها مت
األجهزة الكهربائية ؛ تركيب جزئيا دمرت أو ارتداؤها
؛ الضوء إلقاء  أجهزة وصيانة وتركيب ، وإصالحها 
غسل خدمات ؛ املركبات وصيانة وتصليح السيارات
خدمة محطات ؛ تشحيم املركبات خدمات ، السيارة
السيارة تلميع ؛ وصيانتها بالوقود السيارات للتزود
طالء رش وخدمات  ، للسيارات الصدأ  مكافحة ؛
؛ اطارات املطاط إصالح ، اإلطارات تلبيس ؛ السيارات

التنبيه و السرقة مكافحة وتركيب اصالح

In Respect of: construction services; repair informa-
tion; rental of construction equipment; rental of ex-
cavators; rental of bulldozers; rental of construction 
cranes; rental of road sweeping machines; road pav-
ing; upholstery repair; machinery installation, mainte-
nance and repair; rebuilding engines that have been 
worn or partially destroyed; rebuilding machines that 
have been worn or partially destroyed; electric appli-
ance installation and repair; installation and mainte-
nance of illuminating apparatus; motor vehicle main-
tenance and repair; vehicle washing services; vehicle 
lubricating services; vehicle service stations for re-
fueling and maintenance; vehicle polishing; anti-rust 
treatment for vehicles; spray-painting services for 
vehicles; retreading tires; mending rubber tires; anti-
theft alarm installation and repair. 

ليميتد ، بيكيو فوتون موتور كو :  .In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTDبأسم

شاهاي ، رود ، شاينج فيالجي نورث ليونيوان العنوان :
الصني  ، 102206 بن جنج دستركت ، بنج ، شاجن تاون

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, SHAYANG 
ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING DISTRICT, BEI-
JING 102206, CHINA 

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

Address for Services: 

( 330 )

 18303 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18303العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 31/10/2010 :  Date: 31/10/2010التاريخ



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

229

، واإلدارة التمويل التمويلية ، وخدمات : القروض اجل من
التوفير بنوك ؛ العقاري الرهن ، املصرفية و املالية 
، املالية االستشارات وتقدمي ، األعمال وخدمات تصفية
تبادل األوراق املالية اقتباس ؛ وسندات الوساطة واألسهم

املالية. واملعلومات ،

In Respect of: financing loans; financing services;
financial management; mortgage banking; savings
banks; business liquidation services; financial con-
sultancy; stocks and bonds brokerage; stock ex-
change quotation; financial information.

ليميتد ، بيكيو فوتون موتور كو :  .In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTDبأسم

تاون شاهاي ، رود شاينج فيالجي نورث ، ليونيوان : العنوان
الصني  ، 102206 جنج بن دستركت ، بنج شاجن ،

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, SHAYANG 
ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING DISTRICT, BEI-
JING 102206, CHINA 

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

Address for Services: 

( 331 )

 18304 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18304العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 31/10/2010 :  Date: 31/10/2010التاريخ

والتصدير ؛ ترويج االستيراد ؛وكاالت الدعاية اجل : من
؛ جتارية أو  فنية معارض  وتنظيم ، لآلخرين  املبيعات
بيانات قاعدة في املعلومات تنظيم مظاهرة السلع ؛
استشارات ؛  العطاءات تقدمي وخدمات ، حاسوبية
واملعلومات التسويق ودراسات ، املهنية األعمال
، والتجارية اإلدارية األفراد استشارات  ؛  التجارية

املساعدة الصناعية واإلدارة ، واحملاسبة

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

ليميتد ، بيكيو فوتون موتور كو :  .In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTDبأسم

شاهاي ، رود ، شاينج فيالجي نورث ليونيوان العنوان :
الصني  ، 102206 بن جنج دستركت ، بنج ، شاجن تاون

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, SHAYANG 
ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING DISTRICT, BEI-
JING 102206, CHINA 

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

Address for Services: 
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( 332 )

 18305 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18305 العالمة

 12 In Class: 12 في الصنف :

 31/10/2010 : Date: 31/10/2010 التاريخ

الدراجات ، اجلرارات ؛ الشاحنات ؛ سيارات  : اجل من
املركبات رفع ؛ والرافعات ، حافالت ، سيارات النارية ،
الصب ؛ عربات خرطوم عربات ؛ املقطورات (سيارات) ؛
خلط اخلرسانة سيارات ؛ البرية محركات للمركبات ؛
شاحنات ، للتنظيف شاحنات ؛ اإلسعاف سيارات  ،
شاحنات تلميح الرياضة ؛ سيارات ؛ ميكروباص ؛ الرش
هياكل للهندسة ؛ ؛سيارات عسكرية مركبات نقل ؛

سيارات.

In Respect of: automobiles; trucks; tractors; motor-
 cycles; 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; om-

 nibuses; sports cars; tip trucks; vehicles for military
transportation; automobiles for engineering; auto-
.mobile chassis

ليميتد ، بيكيو فوتون موتور كو : In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.بأسم

شاهاي ، رود ، شاينج فيالجي نورث ليونيوان العنوان :
الصني  ، 102206 بن جنج دستركت ، بنج ، شاجن تاون

 Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, SHAYANG
ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING DISTRICT, BEI-

 JING 102206, CHINA

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

:Address for Services

  

( 333 )

 18306 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18306العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 01/11/2010 :  Date: 01/11/2010التاريخ
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؛ وارورة  واليدوية اآللية احلريق طفايات  : اجل من
األوتوماتيكية، اإلطفاء ؛وأجهزة احلريق عن اإلنذار أجهزة
، احلريق من الوقاية مالبس ؛ احلرائق إطفاء خراطيم 
العلمية والعدد األجهزة ؛ احلريق من الوقاية  أحذية
والعدد واألجهزة األراضي مبسح واخلاصة والبحرية
األجهزة وكذلك الالسلكية  ذلك في مبا الكهربائي
واخلاصة والسينماتوغرافية، الفوتوغرافية والعدد
وإعطاء والقياس الوزن النظارات،وعمليات بصناعة
أجهزة واإلنقاذ والتعليم: واملراقبة والضبط اإلرشادات
الصوت استعادة أو تسجيل أو ونقل التسجيل
، مغناطيسية  بيانات حمل وسائل ، الصورة أو 
األجهزة أوتوماتيكية، بيع آالت ؛ تسجيل اسطوانات
اآلالت ؛ غيرها أو النقود من قطع بوضع تعمل التي
احلاسبة، اآلالت  للنقود، الراصدة اخلزائن ، املتكلمة
اآللية واحلاسبات  البيانات معاجلة ومعدات وأجهزة

الكمبيوتر.

In Respect of: Automatic, manual and towed fire
extinguishers; fire alarms devices; automatic fire
extinguishers; firefighting houses; anti-fire clothes;
anti-fire shoes; scientific, nautical, surveying elec-
tric, photographic, cinematographic, optical, measur-
ing, signaling, checking (supervision), lifesaving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; au-
tomatic vending and mechanisms for coin operated; 
cash registers, calculating machines, data process-
ing equipment and computers 

اإلطفاء. ألجهزة السعودي املصنع : مؤسسة  In the name of: Saudi Factory for Fire Equipmentsبأسم
Est 

اخلرج طريق – الثانية الصناعية املنطقة  : العنوان
اململكة  14334 البريدي  الرمز  4441 ص.ب. الرياض \

السعودية. العربية

Address: 2nd Industrial Area, Al Kharj Road P.O.Box 
4441, Riyadh 14334- Saudi Arabia. 

- شارع اهللا رام الصياد- أحمد احملامي : التبليغ عنوان
الزهراء عمارة الرموني

Address for Services:

 

( 334 )

 18307 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18307العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 01/11/2010 :  Date: 01/11/2010التاريخ
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واليدوية وارورة اآللية طفايات احلريق اجل : من
اإلطفاء ؛وأجهزة  احلريق  عن اإلنذار أجهزة ؛
مالبس ؛ احلرائق إطفاء  خراطيم األوتوماتيكية، 
؛ احلريق من الوقاية أحذية   ، احلريق من  الوقاية 
واخلاصة والبحرية  العلمية والعدد األجهزة 
مبا الكهربائي والعدد واألجهزة األراضي  مبسح
والعدد األجهزة وكذلك الالسلكية ذلك في
واخلاصة والسينماتوغرافية، الفوتوغرافية
والقياس الوزن النظارات،وعمليات بصناعة
واإلنقاذ واملراقبة والضبط اإلرشادات وإعطاء 
أو أو تسجيل ونقل التسجيل والتعليم: أجهزة
حمل بيانات وسائل ، الصورة أو استعادة الصوت
بيع آالت ؛ تسجيل اسطوانات ، مغناطيسية
قطع بوضع تعمل التي األجهزة أوتوماتيكية،
اخلزائن ، املتكلمة  اآلالت ؛ غيرها أو النقود من
وأجهزة ومعدات اآلالت احلاسبة، للنقود، الراصدة

الكمبيوتر. اآللية واحلاسبات البيانات معاجلة

In Respect of: Automatic, manual and towed fire
extinguishers; fire alarms devices; automatic
fire extinguishers; firefighting houses; anti-fire
clothes; anti-fire shoes; scientific, nautical, sur-
veying electric, photographic, cinematographic, 
optical, measuring, signaling, checking (super-
vision), lifesaving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; mag-
netic data carriers, recording discs; automatic 
vending and mechanisms for coin operated; 
cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers 

ألجهزة السعودي  املصنع مؤسسة : بأسم
اإلطفاء.

In the name of: Saudi Factory for Fire Equip-
ments Est 

طريق – الثانية  الصناعية املنطقة : العنوان
البريدي 14334  4441 الرمز الرياض ص.ب. اخلرج \

السعودية. العربية اململكة

Address: 2nd Industrial Area, Al Kharj Road 
P.O.Box 4441, Riyadh 14334- Saudi Arabia. 

اهللا رام الصياد- أحمد  احملامي : التبليغ  عنوان 
الرموني عمارة الزهراء شارع -

Address for Services:   

        

( 335 )

  

 18308 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18308 العالمة

 9 In Class: 9 في الصنف :

 01/11/2010 : Date: 01/11/2010 التاريخ
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واليدوية وارورة اآللية طفايات احلريق اجل : من
اإلطفاء ؛وأجهزة  احلريق  عن اإلنذار أجهزة ؛
مالبس ؛ احلرائق إطفاء  خراطيم األوتوماتيكية، 
احلريق من الوقاية أحذية  ، احلريق  من الوقاية
واخلاصة والبحرية العلمية  والعدد  األجهزة ؛
مبا الكهربائي والعدد واألجهزة األراضي  مبسح
والعدد األجهزة وكذلك الالسلكية ذلك في
واخلاصة والسينماتوغرافية، الفوتوغرافية
والقياس الوزن النظارات،وعمليات بصناعة
واإلنقاذ واملراقبة والضبط اإلرشادات وإعطاء 
أو أو تسجيل ونقل التسجيل والتعليم: أجهزة
حمل بيانات وسائل ، الصورة أو استعادة الصوت
بيع آالت ؛ تسجيل اسطوانات ، مغناطيسية
من قطع تعمل بوضع التي األجهزة أوتوماتيكية،
الراصدة املتكلمة ، اخلزائن اآلالت ؛ غيرها أو النقود
معاجلة ومعدات وأجهزة احلاسبة، اآلالت للنقود،

الكمبيوتر. اآللية واحلاسبات البيانات

 In Respect of: Automatic, manual and towed fire
 extinguishers; fire alarms devices; automatic
 fire extinguishers; firefighting houses; anti-fire
clothes; anti-fire shoes; scientific, nautical, sur-

 veying electric, photographic, cinematographic,
optical, measuring, signaling, checking (super-

 vision), lifesaving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; mag-

 netic data carriers, recording discs; automatic
 vending and mechanisms for coin operated;
cash registers, calculating machines, data pro-

 cessing equipment and computers

ألجهزة السعودي  املصنع مؤسسة : بأسم
اإلطفاء

In the name of: Saudi Factory for Fire Equip-
 ments Est

طريق – الثانية  الصناعية املنطقة : العنوان
البريدي 14334  4441 الرمز الرياض ص.ب. اخلرج \

السعودية العربية اململكة

 Address: 2nd Industrial Area, Al Kharj Road
.P.O.Box 4441, Riyadh 14334- Saudi Arabia

- رام اهللا الصياد- أحمد : احملامي التبليغ عنوان
الرموني عمارة الزهراء شارع

:Address for Services

( 336 )

  

 18309 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18309 العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 01/11/2010 : Date: 01/11/2010التاريخ
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وارورة واليدوية  اآللية احلريق طفايات  : اجل  من
اإلطفاء ؛وأجهزة  احلريق  عن اإلنذار أجهزة ؛
مالبس ؛ احلرائق إطفاء  خراطيم األوتوماتيكية، 
احلريق من الوقاية أحذية  ، احلريق  من الوقاية
واخلاصة والبحرية العلمية  والعدد  األجهزة ؛
مبا الكهربائي والعدد واألجهزة األراضي  مبسح
والعدد األجهزة وكذلك الالسلكية ذلك في
بصناعة واخلاصة والسينماتوغرافية، الفوتوغرافية
اإلرشادات والقياس وإعطاء النظارات،وعمليات الوزن
أجهزة والتعليم:  واإلنقاذ  واملراقبة والضبط
الصوت استعادة أو تسجيل أو ونقل التسجيل
، مغناطيسية  بيانات حمل وسائل ، الصورة أو 
األجهزة أوتوماتيكية، بيع آالت ؛ تسجيل اسطوانات
اآلالت ؛ غيرها أو النقود من قطع بوضع تعمل التي
اآلالت احلاسبة، للنقود، الراصدة اخلزائن ، املتكلمة
واحلاسبات اآللية البيانات معاجلة ومعدات وأجهزة

الكمبيوتر.

In Respect of: Automatic, manual and towed 
fire extinguishers; fire alarms devices; auto-
matic fire extinguishers; firefighting houses;
anti-fire clothes; anti-fire shoes; scientific,
nautical, surveying electric, photographic, 
cinematographic, optical, measuring, sig-
naling, checking (supervision), lifesaving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; automatic 
vending and mechanisms for coin operated; 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers 

ألجهزة السعودي  املصنع مؤسسة : بأسم
اإلطفاء.

In the name of: Saudi Factory for Fire Equip-
ments Est 

اخلرج طريق – الثانية الصناعية : املنطقة العنوان
اململكة  البريدي 14334 4441 الرمز ص.ب. الرياض \

السعودية. العربية

Address: 2nd Industrial Area, Al Kharj Road 
P.O.Box 4441, Riyadh 14334- Saudi Arabia. 

- اهللا رام  الصياد- أحمد احملامي  : التبليغ عنوان
الرموني عمارة الزهراء شارع

Address for Services:

( 337 )

  

 18310 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18310العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 01/11/2010 :  Date: 01/11/2010التاريخ
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واليدوية وارورة اآللية طفايات احلريق اجل : من
اإلطفاء ؛وأجهزة  احلريق  عن اإلنذار أجهزة ؛
مالبس ؛ احلرائق إطفاء  خراطيم األوتوماتيكية، 
احلريق من الوقاية أحذية  ، احلريق  من الوقاية
واخلاصة والبحرية العلمية  والعدد  األجهزة ؛
مبا الكهربائي والعدد واألجهزة األراضي  مبسح
والعدد األجهزة وكذلك الالسلكية ذلك في
واخلاصة والسينماتوغرافية، الفوتوغرافية
والقياس الوزن النظارات،وعمليات بصناعة
واإلنقاذ واملراقبة والضبط اإلرشادات وإعطاء 
أو أو تسجيل ونقل التسجيل والتعليم: أجهزة
حمل بيانات وسائل ، الصورة أو استعادة الصوت
بيع آالت ؛ تسجيل اسطوانات ، مغناطيسية
من قطع تعمل بوضع التي األجهزة أوتوماتيكية،
الراصدة املتكلمة ، اخلزائن اآلالت ؛ غيرها أو النقود
معاجلة ومعدات وأجهزة احلاسبة، اآلالت للنقود،

الكمبيوتر. اآللية واحلاسبات البيانات

In Respect of: Automatic, manual and towed fire
extinguishers; fire alarms devices; automatic
fire extinguishers; firefighting houses; anti-fire
clothes; anti-fire shoes; scientific, nautical, sur-
veying electric, photographic, cinematographic, 
optical, measuring, signaling, checking (super-
vision), lifesaving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; mag-
netic data carriers, recording discs; automatic 
vending and mechanisms for coin operated; 
cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers 

ألجهزة السعودي  املصنع مؤسسة : بأسم
اإلطفاء.

In the name of: Saudi Factory for Fire Equip-
ments Est 

طريق – الثانية  الصناعية املنطقة : العنوان
البريدي 14334  4441 الرمز الرياض ص.ب. اخلرج \

السعودية. العربية اململكة

Address: 2nd Industrial Area, Al Kharj Road 
P.O.Box 4441, Riyadh 14334- Saudi Arabia. 

- رام اهللا الصياد- أحمد : احملامي التبليغ عنوان
الرموني عمارة الزهراء شارع

Address for Services:

( 338 )

  

 18312 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18312العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 01/11/2010 :  Date: 01/11/2010التاريخ
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أجهزة ؛  وارورة  واليدوية اآللية احلريق طفايات : اجل من 
األوتوماتيكية، خراطيم اإلطفاء ؛وأجهزة احلريق عن اإلنذار
من الوقاية أحذية ، احلريق من الوقاية ؛ مالبس احلرائق إطفاء
مبسح واخلاصة والبحرية العلمية والعدد األجهزة ؛ احلريق
الالسلكية ذلك مبا في الكهربائي والعدد األراضي واألجهزة
والسينماتوغرافية، الفوتوغرافية والعدد األجهزة وكذلك
والقياس وإعطاء الوزن النظارات،وعمليات واخلاصة بصناعة
أجهزة والتعليم: واإلنقاذ  واملراقبة والضبط اإلرشادات
أو الصورة الصوت أو استعادة تسجيل أو التسجيل ونقل
؛ تسجيل اسطوانات ، مغناطيسية بيانات حمل وسائل ،
من قطع بوضع تعمل التي أوتوماتيكية، األجهزة بيع آالت
للنقود، الراصدة اخلزائن ، اآلالت املتكلمة ؛ غيرها أو النقود
واحلاسبات البيانات معاجلة ومعدات وأجهزة احلاسبة، اآلالت

الكمبيوتر. اآللية

In Respect of: Automatic, manual and towed fire ex-
tinguishers; fire alarms devices; automatic fire extin-
guishers; firefighting houses; anti-fire clothes; anti-fire
shoes; scientific, nautical, surveying electric, photo-
graphic, cinematographic, optical, measuring, signal-
ing, checking (supervision), lifesaving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending and mechanisms for coin operated; cash reg-
isters, calculating machines, data processing equip-
ment and computers 

اإلطفاء ألجهزة السعودي مؤسسة املصنع :  In the name of: Saudi Factory for Fire Equipments Estبأسم

\ اخلرج طريق  – الثانية الصناعية املنطقة : العنوان
اململكة  14334 البريدي  الرمز  4441 ص.ب. الرياض

السعودية العربية

 Address: 2nd Industrial Area, Al Kharj Road P.O.Box 
4441, Riyadh 14334- Saudi Arabia. 

- شارع اهللا رام الصياد- أحمد احملامي : التبليغ عنوان
الزهراء عمارة الرموني

Address for Services:

   

( 339 )

  

 18313 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18313العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 01/11/2010 :  Date: 01/11/2010التاريخ

اخلبز انواع جميع اخلبز : اجل  In Respect of: bread - all the Kind of breadمن

املساهمة الفرنسي ابز شركة  : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: sharekat Almakbaz alfaransi 

فرعون شارع - طولكرم :  Address: Tulkarem - faroun streetالعنوان

فرعون شارع طولكرم - التبليغ :  Address for Services:   Tulkarem - farounعنوان
street 
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( 340 )

 18314 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18314العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 01/11/2010 : Date: 01/11/2010التاريخ

والبالستيكية بكافة اجللدية االحذية : اجل من
والرياضية الطبية والشباشب واالحذية انواعها

واملالبس

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

وصناعة لتجارة توستي نيو شركة : بأسم
اخلصوصية احملدودة املساهمة االحذية

In the name of: sharekat new tossetti ltijart 
wasena' al ahzea 

 278 ب ص الزيتون ضاحية اخلليل :  Address: al khalil dahyat al zaytoonالعنوان

 278 ب ص الزيتون ضاحية اخلليل : التبليغ -Address for Services:   al khalil dahyat al zayعنوان
toon 

( 341 )

 18315 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18315العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 01/11/2010 : Date: 01/11/2010التاريخ

والرياضية الرجالية االحذية : اجل  In Respect of: mens shoes and sport shoesمن

احذية توستي : شركة  In the name of: sharekat ahzeet tossettiبأسم

 12 رقم السالم شارع : اخلليل  Address: al khalil sharee al salam 12العنوان

12 رقم السالم اخلليل شارع : التبليغ  Address for Services:   al khalil sharee al salam 12عنوان
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(342)

 18316 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18316العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 01/11/2010 :  Date: 01/11/2010التاريخ

: مواد التنظيف اجل  In Respect of: cleaning materialsمن

والتجارة للمنظفات وأوالده برهم شركة : بأسم
العامة

In the name of: Brham & his sons company for 
cleaning materials 

فلسطني - قلقيلية - صوفني Address: sofinالعنوان : - Qalqilia - palestine

فلسطني - قلقيلية - : صوفني Address for Services:   sofinعنوان التبليغ - Qalqilia - pales-
tine 

 
        

(343)

 18317 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18317العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 01/11/2010 :  Date: 01/11/2010التاريخ

التظيف مواد : اجل  In Respect of: cleaning materialsمن

والتجارة للمنظفات وأوالده برهم شركة : بأسم
العامة

In the name of: Brham & his sons company for 
cleaning materials 

فلسطني - قلقيلية - صوفني Address: sofinالعنوان : - Qalqilia - palestine

فلسطني - قلقيلية - : صوفني Address for Services:   sofinعنوان التبليغ - Qalqilia - pal-
estine 
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( 344 )

 18318 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18318العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 02/11/2010 :  Date: 02/11/2010التاريخ

: مشروبات الطاقة. اجل  In Respect of: Energy drinksمن

انترناشونال كوربوريشن اينرجي اكس إل :  In the name of: XL Energy International Corpبأسم

هاواوي،  دريكس فرانسيس 3067 سير : العنوان
العذراء جزر تورتوال،  تاون، روود ،3463 ب . ص

البريطانية

Address: 3076 Sir Francis Drake's Highway, 
P.O.Box 3463, Road Town, Tortola, British Vir-
gin Islands 

ورانية غوشة عساف مهند : احملامون التبليغ عنوان
اجلابر

Address for Services:  AL-Bireh,Commercial 
Tower, 6th floor  

( 345 )

  

 18319 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18319العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 03/11/2010 : Date: 03/11/2010التاريخ

التبغ، منتجات التبغ، السجائر، : اجل من
املدخنني. لوازم الكبريت، الوالعات،

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers' articles. 
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مليتد (براندز) أميريكان توباكو بريتش :  In the name of: British American Tobaccoبأسم
(Brands) Limited 

دبليو  بليس، لندن متبل 4 هاوس، غلوب : العنوان
املتحدة جي، اململكة 2بي سي2ار

Address: Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

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

Address for Services:

( 346 )

 18320 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18320العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 03/11/2010 : Date: 03/11/2010التاريخ

معسل : اجل  In Respect of: Tobaccoمن

قوار محمد عمر مجدي :  In the name of: majdi Omar Mohammad Quwarبأسم

عايده مخيم حلم - بيت :  Address: Bethlehem - aida campالعنوان

عايده مخيم حلم - بيت : Address for Services:   Bethlehem - aida campعنوان التبليغ

( 347 )

 18321 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18321العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 04/11/2010 :  Date: 04/11/2010التاريخ

األدوية خاصة الصيدالنية املستحضرات : اجل من
الصيدالنية املستحضرات ، للسيتوكني املانعة

املناعة. أمراض و السرطان ملعاجلة املستعملة

In Respect of: Pharmaceutical preparations-
namely cytokine inhibitory drugs; pharmaceuti-
cal preparations used to treat cancers and im-
mune related. ,
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كوربوريشن سيلجني :  In the name of: Celgene Corporationبأسم

نيوجرسي  - سوميت - أفينيو 86 موريس : العنوان
األمريكية  املتحدة الواليات - 07901

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, 
United States of America (USA) 

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

Address for Services: 

( 348 )

 18322 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18322العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 04/11/2010 :  Date: 04/11/2010التاريخ

األدوية خاصة الصيدالنية املستحضرات : اجل من
الصيدالنية املستحضرات ، للسيتوكني املانعة

املناعة. أمراض و السرطان ملعاجلة املستعملة

In Respect of: Pharmaceutical preparations, 
namely cytokine inhibitory drugs; pharmaceuti-
cal preparations used to treat cancers and im-
mune related. 

كوربوريشن سيلجني :  In the name of: Celgene Corporationبأسم

نيوجرسي  - سوميت - أفينيو 86 موريس : العنوان
األمريكية  املتحدة الواليات - 07901

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, 
United States of America (USA) 

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

Address for Services:

( 349 )

 18323 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18323العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 04/11/2010 :  Date: 04/11/2010التاريخ
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تبغ املصنع, غير او املصنع التبغ  : اجل من 
التبغ يدويا، امللفوف التبغ تبغ الغليون, التدخني،
السيجار، السجائر، صنوص,  تبغ املمضوغ،
للتدخني املستخدمة املواد السيجاريليوس،
التبغ، مع مخلوطة منفصل او بشكل تباع التي
تبغ العالجية، او الطبية لألغراض ليس جميعها
الصنف في الداخلة املدخنني ادوات السعوط، 

والكبريت السجائر انابيب السجائر، ورق ،34

In Respect of: Tobacco, whether manufactured 
or unmanufactured; smoking tobacco, pipe to-
bacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; sub-
stances for smoking sold separately or blended 
with tobacco, none being for medicinal or cura-
tive purposes; snuff; smokers’ articles included 
in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes 
and matches 

انك. جابان توباكو :  .In the name of: JAPAN TOBACCO INCبأسم

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

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

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

Address for Services: 

( 350 )

 18324 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18324العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 04/11/2010 :  Date: 04/11/2010التاريخ

املياه املعدنية : اجل  In Respect of: Pure Natural Mineral Waterمن

للغذاء باسيليو شركة :  In the name of: beit jala - alamayerبأسم

عماير - جاال بيت :Addressالعنوان :

عماير - جاال بيت :    :Address for Servicesعنوان التبليغ
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( 351 )

 18325 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18325 العالمة

 32 In Class: 32 في الصنف :

 04/11/2010 : Date: 04/11/2010 التاريخ

املياه املعدنية : اجل In Respect of: Pure Natural Mineral Water من

للغذاء باسيليو شركة : In the name of: beit jala - alamayer بأسم

عماير - جاال بيت Address:العنوان :

عماير - جاال بيت : Address for Services: عنوان التبليغ

( 352 )

 18326 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18326العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 07/11/2010 :  Date: 07/11/2010التاريخ

بالفئة أنواعها بكافة احملفوظة األغذية : اجل من
 29

In Respect of: Foods stored in all kinds of 
class 29 

مساهمة شركة فودز هارفست شركة : بأسم
مصرية

In the name of: Harvest Foods company

مصر  جمهورية – أكتوبر  6 مدينة : العنوان
العربية

Address: 6 October City – Egypt 

ت  ط3  الباسل عمارة اهللا رام : التبليغ عنوان
 059769884

Address for Services: 
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( 353 )

 18327 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18327العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 07/11/2010 : Date: 07/11/2010التاريخ

: املالبس . اجل  ,In Respect of: Clothingمن

شاور اسماعيل محمد حامد :  In the name of: hamed mohammad shawerبأسم

واد التفاح اخلليل :  Address: al khalil wad al tuffahالعنوان

التفاح واد اخلليل : التبليغ  Address for Services:   al khalil wad al tuffahعنوان

( 354 )

 18328 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18328العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 08/11/2010 :  Date: 08/11/2010التاريخ

: العصائر اجل  In Respect of: JUICESمن

والصناعة للتجارة كول شركة :  In the name of: cool Trdae & Industry Companyبأسم

املهلل \ حي نعلني اهللا رام :  Address: Ramallah - Nileenالعنوان

املهلل حي \ نعلني رام اهللا : التبليغ Address for Services:   Ramallah - Nileenعنوان
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(355)

18329 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18329العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 20/01/2011 :  Date: 20/01/2011التاريخ

واألرز والكاكاو  والسكر والشاي النب : اجل من
املتة- النب، مقام يقوم وما والساجور، والتابيوكا
احلبوب– من املصنوعة واملستحضرات  الدقيق
اخلميرة واحللويات– والفطائر والكعك اخلبز
مقبالت غذائية–  مساحيق  اخلبيز–  ومسحوق
املثلجات– على والطحينة- احلالوة غذائية– 
والعسل النحل عسل البوظة- الثلج–
التوابل– الفلفل– اخلردل– امللح– على األسود- 
واملغطسات الشوكوالته الصلصة- اخلل–
ملبسة- شوكوالته حبوب  والبسكويت–
األطفال– مصاص  الراحة– العلكة– السكاكر– 

فوندان. سكرية– قضامة ملبس–

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

محمود بركات سمحان : ناصر -In the name of: Naser Samhan Mahmoud Baraبأسم
kat 

اهللا رام :  Address: Ramallahالعنوان

عمارة – شارع االرسال اهللا- رام عنوان التبليغ :
0598860001 زيدية – جوال

Address for Services:   Ramallah 
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( 356 ) 

 18330 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18330العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 09/11/2010 :  Date: 09/11/2010التاريخ

الغذائية املكمالت : اجل  In Respect of: Nutritional supplementsمن

(ديالوير كومباني بيفيريج هانسني : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Hansen Beverage Company (a 
Delaware corporation) 

,201 سويت  سيركل, مونيكا  550 : العنوان
املتحدة الواليات ,92880 كاليفورنيا كورونا,

االمريكية

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, 
California 92880, U.S.A.

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

Address for Services:

( 357 )

 18331 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18331العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 09/11/2010 : Date: 09/11/2010التاريخ

فيها, مبا  الكحولية, غير املشروبات  : اجل من
املنكهة الطاقة  مشروبات الطاقة, مشروبات 
واملغذيات واملعادن بالفيتامينات بالقهوة املعززة

االعشاب و/او االمينية واالحماض

In Respect of: Non-alcoholic beverages, name-
ly, energy drinks and energy drinks falvored 
with coffee all enhanced with vitamins, miner-
als, nutrients, amino acids and/or herbs 

(ديالوير كومباني بيفيريج هانسني : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Hansen Beverage Company (a 
Delaware corporation) 

 201- سويت  سيركل, مونيكا  550 : العنوان
املتحدة  الواليات 92880- كاليفورنيا كورونا-

االمريكية

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, 
California 92880, U.S.A

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

Address for Services:
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( 358 )

 18332 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18332العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

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

الغذائية املكمالت : اجل  In Respect of: Nutritional supplementsمن

(ديالوير كومباني بيفيريج هانسني : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Hansen Beverage Company 
(a Delaware corporation) 

سويت -201  سيركل- 550 مونيكا : العنوان
املتحدة  الواليات 92880- كاليفورنيا كورونا-

االمريكية

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, Co-
rona, California 92880, U.S.A. 

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

Address for Services: 

( 359 )

 18333 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18333العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

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

فيها, مبا  الكحولية, غير املشروبات  : اجل من
املنكهة الطاقة  مشروبات الطاقة, مشروبات 
واملغذيات واملعادن بالفيتامينات املعززة بالقهوة 

االعشاب و/او االمينية واالحماض

In Respect of: Non-alcoholic beverages, 
namely, energy drinks and energy drinks 
falvored with coffee all enhanced with vita-
mins, minerals, nutrients, amino acids and/
or herbs 

(ديالوير كومباني بيفيريج هانسني : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Hansen Beverage Company 
(a Delaware corporation)

 201- سويت  سيركل, مونيكا  550 : العنوان
املتحدة  الواليات 92880- كاليفورنيا كورونا-

االمريكية

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, Co-
rona, California 92880, U.S.A.

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

Address for Services: 
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( 360 )

 18334 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18334العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 14/11/2010 :  Date: 14/11/2010التاريخ

عطرية، صابون،عطورات،زيوت : اجل من
الشعر. غسول جتميل، مستحضرات

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

أس. أل. كريشنز بورا  .In the name of: Bora Creations S.Lبأسم :

 -  1 بالنتا  - 21 ريفيللني دي باسيو : العنوان
- إسبانيا  51001 كيوتا

Address: Paseo de Revellin 21, planta 1, 51001 
Ceuta, Spain 

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

Address for Services:   

( 361 )

 18335 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18335العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 13/11/2010 : Date: 13/11/2010التاريخ

 5 في الصنف الغذائية املكمالت : اجل In Respect of: Nutritional supplements in class 5من

(ديالوير كومباني بيفيريج هانسني : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Hansen Beverage Company (a 
Delaware corporation) 

 201- سويت  سيركل- مونيكا  550 : العنوان
املتحدة  الواليات 92880- كاليفورنيا كورونا-

االمريكية

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, 
California 92880, U.S.A. 

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

Address for Services:   
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( 362 )

 18336 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18336 العالمة

 32 In Class: 32 في الصنف :

 14/11/2010 : Date: 14/11/2010 التاريخ

فيها, مشروبات مبا الكحولية, غير املشروبات اجل : من
املعززة بالقهوة  املنكهة  الطاقة  مشروبات الطاقة,
االمينية واالحماض واملغذيات واملعادن بالفيتامينات

 32 الصنف في االعشاب و/او

In Respect of: Non-alcoholic beverages, namely, en-
 ergy drinks and energy drinks falvored with coffee, all
 enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino
 acids and/or herbs in class 32

(ديالوير كومباني بيفيريج هانسني : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Hansen Beverage Company (a Dela-
(ware corporation

كورونا-   201- سويت  سيركل- مونيكا  550 : العنوان
املتحدة االمريكية  الواليات 92880- كاليفورنيا

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, Cali-
.fornia 92880, U.S.A

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

  :Address for Services

( 363 )

 18337 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18337العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 14/11/2010 : Date: 14/11/2010التاريخ

الغذائية املكمالت : اجل  In Respect of: Nutritional supplementsمن

(ديالوير كومباني بيفيريج هانسني : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Hansen Beverage Company (a Dela-
ware corporation) 

سويت -201 كورونا-  سيركل- 550 مونيكا : العنوان
املتحدة االمريكية  الواليات 92880- كاليفورنيا

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, Cali-
fornia 92880, U.S.A.

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

Address for Services:  
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( 364 )

 18338 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18338العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 14/11/2010 :  Date: 14/11/2010التاريخ

فيها, مبا  الكحولية, غير املشروبات  : اجل من
املنكهة الطاقة  مشروبات الطاقة, مشروبات 
واملغذيات واملعادن بالفيتامينات بالقهوة املعززة

االعشاب و/او االمينية واالحماض

In Respect of: Non-alcoholic beverages, 
namely, energy drinks and energy drinks 
falvored with coffee, all enhanced with vita-
mins, minerals, nutrients, amino acids and/
or herbs 

(ديالوير كومباني بيفيريج هانسني : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: Hansen Beverage Company 
(a Delaware corporation) 

 201- سويت  سيركل- مونيكا  550 : العنوان
املتحدة  الواليات 92880- كاليفورنيا كورونا-

االمريكية

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, Co-
rona, California 92880, U.S.A. 

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

Address for Services: 

( 365 )

 18339 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18339العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 14/11/2010 : Date: 14/11/2010التاريخ
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(الكرتون) واألصناف املقوى والورق الورق : اجل من
فئات غير املصنفة في املواد هذه من املصنوعة
الصور  ، الكتب جتليد ومواد املطبوعات  ، أخرى 
الالصقة املواد ، القرطاسية ، الفوتوغرافية
املنزلية لألغراض أو القرطاسية في املستعملة
والدهان فرش التلوين ، بالفنانني اخلاصة األدوات ،
األثاث) (عدا املكاتب ومستلزمات الكاتبة اآلالت ،
، األجهزة) (عدا والتعليمية االرشادية املواد ،
املصنفة ضمن (غير للتغليف بالستيكية مواد
، الطباعة حروف  ، اللعب ورق ، أخرى)  فئات

االكالشيهات

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); playing cards; printers’ type; printing 
blocks 

شركة ام بي سي أي بي (منطقة حرة بأسم :
ذ.م.م.)

In the name of: MBC IP FZ-LLC 

اخلامس- الطابق  سي-  بي ام مبنى  : العنوان 
املتحدة العربية االمارات دبي-

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, Unit-
ed Arab Emirates 

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

Address for Services:

   

( 366 )

 18340 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18340العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 14/11/2010 :  Date: 14/11/2010التاريخ

الدعاية واإلعالن، ادارة األعمال، خدمات اجل : من
املكتبية، األعمال التجارية، األنشطة إدارة
واالذاعة، التلفزيون بواسطة الدعاية خدمات
واالعالنات الدعايات بث الدعائي، االعالن وكاالت

بواسطة التلفزيون االعالن التجارية ،

In Respect of: Advertising, business manage-
ment, business administration, office functions,
advertising by television and radio, promotional 
advertising agencies, broadcast of advertising 
and commercial advertising, advertising by 
television 

(منطقة حرة بي  أي  بي سي  ام  شركة  : بأسم 
ذ.م.م.)

In the name of: MBC IP FZ-LLC 

دبي- اخلامس- الطابق سي- بي ام مبنى : العنوان
املتحدة العربية االمارات

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, Unit-
ed Arab Emirates 

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

Address for Services:



الثاني 2011/5/15العـــدد

252

(367)

 18341 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18341العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 14/11/2010 :  Date: 14/11/2010التاريخ

بث خدمات البث، خدمات االتصاالت، خدمات : اجل من
الهاتف طريق  عن والبرامج واالخبار واالفالم االغاني
العاملية، خدمات الكمبيوتر وشبكات واالنترنت النقال
التلفزيون، طريق واالخبار والبرامج عن واالفالم االغاني بث
بث التلفزيوني، البث االنترنت، طريق عن البث خدمات
التلفزيونية، البرامج خدمات التلفزيونية، البرامج

واالخبار (اتصاالت) الصحافة وكاالت خدمات

In Respect of: Telecommunication services; 
broadcast services; broadcast of songs, film,
news and programs by mobiles, internet and 
global computer networks; broadcast of songs, 
films, news and programs by television; broad-
cast services by internet; Television broadcast-
ing; broadcast of television programs; television 
programs service, press (telecommunications) 
and news agencies services 

ذ.م.م.) حرة (منطقة بي أي سي بي ام شركة :  In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم

دبي-االمارات اخلامس- الطابق سي- بي ام مبنى : العنوان
العربية املتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United 
Arab Emirates 

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

Address for Services:  

(368)

 18342 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18342العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 14/11/2010 : Date: 14/11/2010التاريخ
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توفير خدمات  التعليم، خدمات : اجل  من
خدمات ، والترفيه  التسلية خدمات التدريب، 
انتاج خدمات والثقافية، الرياضية األنشطة
املسموعة والبرامج واالخبار واالفالم  االغاني
السمعية االشرطة  على البصرية والسمعية
خدمات الكمبيوتر،  واقراص الفيديو واشرطة 
انتاج خدمات التلفزيوني، والترفيه الترفيه
خدمات التلفزيونية، االفالم وخاصة االفالم
تأجير خدمات  التلفزيون،  برامج  مونتاج 
والتلفزيونية، السينمائية االفالم واستئجار

الفنية الوكاالت

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities, 
production of songs, films, news, audio and audio
visual programs on audio tapes and video tapes 
and computer discs; entertainment and television 
entertainment services; production of films and
particularly television films, reproduction of tele-
vision programs, leasing and renting services for 
cinema and television films, artistic agencies

شركة ام بي سي أي بي (منطقة حرة بأسم :
ذ.م.م.)

In the name of: MBC IP FZ-LLC 

اخلامس- الطابق  سي-  بي ام مبنى  : العنوان 
املتحدة العربية االمارات دبي-

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United 
Arab Emirates 

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

Address for Services: 

( 369 )

 18344 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18344العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 14/11/2010 :  Date: 14/11/2010التاريخ

من الورق ( الورق املصنوعة واملواد الورق اجل : من
اليدين الضيافة وتنشيف الصحي واحملارم وورق
الطعام ونايلون النفايات ونايلون التجليد ومواد

. والنايلون بجميع اشكاله

In Respect of: paper and articles made of paper 
, toilet paper napkin , handkerchief (tissues ) pa-
per toweis and binding materials , waste nylon 
and food nylon and all nylon forms 

التنظيف مواد كير لتسويق جاال شركة : بأسم
م.خ.م التجميل و

In the name of: Sharikat jala care letaswik 
mawad all tantheef wa all tagmeel 

لسهل شارع ا - بيت جاال : Address: beit jala al sahel streetالعنوان

ا لسهل شارع - جاال بيت التبليغ : Address for Services:   beit jala al sahel streetعنوان
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( 370 )

 18345 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18345العالمة

 33  In Class: 33في الصنف :

 22/11/2010 :  Date: 22/11/2010التاريخ

بها واملعنى الكحولية، املشرروبات : اجل من 
األخرى املقطرة الروحية واملشروبات الفودكا

In Respect of: Alcoholic beverages; namely 
vodka and other distilled spirits 

سبريت أكتيبوالج اند فني اس اند في :  In the name of: V&S Vin & Sprit Aktiebolagبأسم

ستوكهولم-   97-  117 - اي اس : العنوان
السويد

Address: SE- 117 97 Stockholm, Sweden 

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

Address for Services:

( 371 )

 18347 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18347العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 22/11/2010 :  Date: 22/11/2010التاريخ

التبغ، منتجات التبغ، السجائر، : اجل من
املدخنني. لوازم الكبريت، الوالعات،

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco prod-
ucts; lighters; matches; smokers’ articles. 

مليتد (براندز) أميريكان توباكو بريتش :  In the name of: British American Tobaccoبأسم
(Brands) Limited 

دبليو  بليس، لندن متبل 4 هاوس، غلوب : العنوان
املتحدة جي، اململكة 2بي سي2ار

Address: Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

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

Address for Services:  
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( 372 )

 18348 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18348العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :

 23/11/2010 :  Date: 23/11/2010التاريخ

واملشروبات االطعمة توفير خدمات : اجل  In Respect of: Services for providing foodمن
and drink 

عصفورة ومشويات ابو شركة مطاعم :  In the name of: SHARIKET MATA’EM WAبأسم
MASHWIYAT ABU ASFORA 

 Address: NABLUS - RAFIDIAالعنوان : نابلس - رفيديا

رفيديا - : نابلس التبليغ  Address for Services:   NABLUS - RAFIDIAعنوان

( 373 )

 18350 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18350العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 23/11/2010 :  Date: 23/11/2010التاريخ

واملالحية العلمية  واألدوات  األجهزة : اجل  من
الفوتوغرافي التصوير وأدوات وأجهزة واملساحية
وأجهزة البصرية واألدوات واألجهزة والسينمائي
وتسجيل والتليفزيون والراديو والقياس الوزن وأدوات
واملراقبة واإلشارة واالتصاالت الصوت ونسخ الصوت
البرامج تسجيل أجهزة والتعليم؛ (اإلشراف)
أو نسخ أو إرسال أجهزة تسجيل أو التليفزيونية؛
السمعبصري؛ احملتوى أو الصور أو الصوت استقبال
في لالستخدام وإلكترونية كهربائية أجهزة
البث أو الصناعية األقمار بواسطة استقبال البث

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, radio, television, sound recording, 
sound reproducing, telecommunications, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
for recording television programmes; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, record-
ing discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
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التلفزيون؛ شاشات الكيبلي؛ أجهزة البث األرضي أو
دي) وشاشات البالزما؛ سي الكريستال السائل (إلى
الصوت؛ مكبرات املنزلية؛ السينما  أنظمة
و/أو السمعية األجهزة الراديو؛ أجهزة السماعات؛
و/أو السمعية األجهزة الالسلكية؛ السمعبصرية
بعد؛ عن التحكم أجهزة احملمولة؛ السمعبصرية
في التحكم أجهزة األلعاب؛ في  التحكم أجهزة
الصغيرة املفاتيح لوحات الالسلكية؛ األلعاب
التي التلفزيوني االستقبال  أجهزة الالسلكية؛
استقبال أجهزة الشفرات؛ فك أجهزة على تشتمل
التلفزيون استقبال أجهزة  الكيبلي؛  التلفزيون
التلفزيون استقبال أجهزة الرقمي؛ الكيبلي
مسجالت العالي؛ الوضوح تقنية ذات الكيبلي
التلفزيون استقبال أجهزة الشخصي؛ الفيديو
واستقبال شفرات فك في لالستخدام الكيبلي
أو األرضي البث أو الصناعية األقمار بواسطة البث
اإلشارات شفرات لفك أجهزة الكيبلي؛ البث
التلفزيون استقبال أجهزة وتشمل املشفرة
استقبال أجهزة التليفزيوني؛ الكيبلي لالستقبال
فك أجهزة على  تشتمل التي الكيبلي التلفزيون 
أجهزة التفاعلية؛ املشاهدة وأدلة الشفرات
على تشتمل التي الكيبلي التلفزيون استقبال
البرامج لتسجيل ومسجالت الشفرات لفك أجهزة
التلفزيون استقبال أجهزة واإلذاعية؛ التليفزيونية
الشفرات فك أجهزة على تشتمل التي الكيبلي
نقل على برمجتها ميكن التي واملسجالت
حذف وكذلك التخزين إلى  احملفوظة  التسجيالت
األقمار استقبال أطباق األقدم؛ التسجيالت
إن (إل املنخفض الضجيج مانع أجهزة الصناعية؛
احلاسوب برمجيات الصناعية؛ األقمار عدادات بي)؛
مشفرة البيانات؛ برامج عن من البحث متكن التي
واالتصاالت؛ البيانات وملعاجلة احلاسوب ألجهزة
الرقمي املساعد أجهزة النقالة؛ الهواتف الهواتف؛
والالسلكية؛ الهاتفية املودم  أجهزة الشخصي؛
على تشتمل التي التلفزيوني  االستقبال  أجهزة
التلفزيون استقبال أجهزة الشفرات؛ فك أجهزة
واستقبال شفرات فك في لالستخدام الكيبلي
أو األرضي البث أو الصناعية األقمار بواسطة البث
أو اإلنترنت أو إل) إس (دي  الرقمي املشترك خط

registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing ap-
paratus; apparatus for recording, transmission, 
reproduction or reception of sound, images or au-
dio visual content; electrical and electronic ap-
paratus for use in the reception of satellite, ter-
restrial or cable broadcasts; televisions; LCD and 
plasma screens; home cinema systems; amplifi-
ers; speakers; radios; wireless audio and/or audio 
visual devices; portable wireless audio and/or 
audio visual devices; remote controls; games 
controllers; wireless gaming controllers; wireless 
keypads; television receivers including a decod-
er; set-top boxes; digital set-top boxes; high defi-
nition set top boxes; personal video recorder; set-
top boxes for use in decoding and reception of 
satellite, terrestrial and cable broadcasts; appa-
ratus for decoding encoded signals including set 
top boxes for television reception; set top box ap-
paratus including a decoder and an interactive 
viewing guide; set top box apparatus including a 
decoder and a recorder for recording television 
and audio programmes; set top box apparatus in-
cluding a decoder and a recorder programmable 
to transfer stored recordings to storage and also 
to delete the older recordings; satellite dishes; 
low noise blocks; satellite meters; computer soft-
ware to enable searching of data; encoded pro-
grams for computers and for data processing and 
telecommunications; telephones; mobile tele-
phones; PDAs; telephone and radio modems; tele-
vision receivers including a decoder; set top box-
es for use in decoding and reception of satellite, 
terrestrial cable and digital subscriber line (DSL), 
Internet or other electronic broadcasts; apparatus 
for decoding encoded signals; recorded televi-
sion and radio programmes; recorded pro-
grammes for broadcasting or other transmission 
on television, radio, mobile telephones, PDAs and 
on PCs; video recordings; multimedia apparatus 
and instruments; portable or hand-held comput-
ers; DVD players; computers; computer hardware; 
computer hardware, apparatus and instruments 
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فك أجهزة اإللكتروني؛ البث أشكال من  غيرها
التليفزيونية البرامج املشفرة؛ اإلشارات شفرات
أو للبث املسجلة البرامج املسجلة؛ واإلذاعية
التليفزيون واإلذاعة على اإلرسال أشكال من غيرها
الرقمي املساعد وأجهزة النقالة والهواتف
الشخصي؛ احلاسوب أجهزة وعلى الشخصي
الوسائط وأدوات أجهزة الفيديو؛ تسجيالت
حتمل التي أو  احملمولة احلاسوب أجهزة املتعددة؛ 
(دي االستعماالت مشغالت األقراص متعددة باليد؛
أجزاء احلاسوب؛ أجزاء احلاسوب؛ أجهزة  دي)؛ في
واستقبال وعرض إلرسال احلاسوب وأدوات وأجهزة
اإللكترونية؛ برامج املعلومات عن والبحث وتخزين
ألعاب اإللكترونية؛ احلاسوب ألعاب احلاسوب؛
برمجيات اإللكترونية؛ التفاعلية احلاسوب 
االتصاالت وأجهزة  احلاسوب برمجيات احلاسوب؛
واإلنترنت؛ البيانات بقواعد االتصال متكن من التي
من عليها احلصول يتم  التي احلاسوب  برمجيات 
و/أو الراوتر أجهزة الشبكة؛ نهاية معدات اإلنترنت؛
لشبكات القنطرة و/أو الناري اجلدار و/أو املودم 
برمجيات الالسلكية؛ و/أ السلكية احلاسوب 
ولالستخدام احلاسوب للتوزيع إلى وبرامج احلاسوب
الرقمية التليفزيونية القنوات  مشاهدي قبل من
برمجيات واخلدمات؛ املنتجات وشراء ملشاهدة
ألعاب احلاسوب؛ أحاجي وبرمجيات احلاسوب ألعاب
لالستخدام املهيأة األحاجي و/أو احلاسوبية الفيديو
والشاشات التليفزيوني االستقبال أجهزة  مع
شاشات مع الفيديو أو شاشات مع التليفزيونية أو
التفاعلي للتليفزيون احلاسوب برامج احلاسوب؛ 
الكترونية أجهزة التفاعلية؛ األحاجي و/أو ولأللعاب
االستقبال أجهزة مع  لالستخدام  مهيأة
األلعاب أجهزة األلعاب؛ لعب في التليفزيوني
التي التفاعلية الفيديو ألعاب أجهزة اإللكترونية؛
وملحقاته وبرمجياته احلاسوب أجزاء من  تتألف
وأجهزة التحكم اإللكترونية األلعاب أجهزة وحتديدا
أجهزة تشغيل وبرمجيات اإللكترونية األلعاب في
إلكترونية أجهزة اإللكترونية؛ األلعاب في التحكم
احلاسوب التفاعلي ألجهزة باليد حتمل محمولة أو
حتمل أو محمولة إلكترونية أجهزة الفيديو؛ وألعاب
املوسيقى وإرسال وتشغيل الستقبال باليد

all for transmitting, displaying, receiving, storing 
and searching electronic information; computer 
programs; electronic computer games; electronic 
interactive computer games; computer software; 
computer software and telecommunications ap-
paratus to enable connection to databases and 
the Internet; computer software supplied from the 
Internet; network termination equipment; wired 
and/or wireless computer network routers, mo-
dems, firewalls and/or bridges; computer software
and computer programs for distribution to, and for 
use by, viewers of a digital television channel for 
the viewing and purchase of goods and services; 
computer games software and computer quiz 
software; computer video games and/or quizzes 
adapted for use with television receivers and 
screens or with video monitors or with computer 
screens; computer programs for interactive tele-
vision and for interactive games and/or quizzes; 
electronic apparatus adapted for use with televi-
sion receivers in playing games; games consoles; 
interactive video game devices comprised of 
computer hardware and software and accesso-
ries, namely game consoles, game controllers 
and software for operating game controllers; por-
table and/or hand-held electronic devices for in-
teractive computer and video games; portable 
and/or hand-held electronic devices for receiving, 
playing and transmitting music, sounds, images, 
text, signals, information and code; electronic 
publications; computer games; computer video 
games; video screens; video projectors; tapes, 
discs and wires, all being magnetic; cassettes 
and cartridges, all adapted for use with the afore-
said tapes; blank and pre-recorded audio and 
video cassettes, tapes and cartridges; compact 
discs; DVD discs; phonographic records; laser 
readable discs for recording sound or video; ROM 
cartridges, CD Roms, cards and discs, integrated 
circuit cards, memory carriers, recording media, 
all pre-recorded with computer video games and/
or quizzes; encoded cards; radio and television 
signal antennae; music, sounds, videos, images, 
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واملعلومات واإلشارات والنصوص والصور واألصوات
احلاسوبية؛ األلعاب اإللكترونية؛ املنشورات والرموز؛
أجهزة الفيديو؛ شاشات احلاسوبية؛ ألعاب الفيديو
واألسالك واألقراص األشرطة الفيديو؛ عرض
مهيأة تخزين ولفافات  كاسيتات  املغناطيسية؛ 
الكاسيتات أعاله؛ األشرطة مع لالستخدام
والبصرية السمعية التخزين ولفافات واألشرطة
املضغوطة؛ األقراص مسبقاً؛ املسجلة أو الفارغة 
دي)؛ في (دي االستعماالت متعددة األقراص
ميكن قراءتها التي األقراص الفونوغراف؛ أسطوانات
ذاكرة وحدات الفيديو؛ أو الصوت لتسجيل بالليزر
والبطاقات املضغوطة واألقراص فقط القراءة
وحامالت املدمجة الدوائر وبطاقات واألقراص
مسجل وجميعها التسجيل ووسائط الذاكرة
البطاقات الفيديو؛ أحاجي و/أو ألعاب مسبقا عليها
والتلفزيون؛ الراديو هوائياتاستقبالإشارة املشفرة؛
والصور الفيديو ومقاطع واألصوات املوسيقى
شبكات خالل من املقدمة واملعلومات والنصوص
وعن املباشر التسليم خالل من و/أو االتصاالت
أو العاملية العنكبوتية الشبكة و/أو اإلنترنت طريق
التسجيالت الصوتية االتصال؛ شبكات من غيرها
املوسيقية التسجيالت التفاعلية؛ السمعية و/أو
(القابلة السمعية و/أو الصوتية و/أو الفيديوية و/أو
االمتداد ذات  امللفات مواقع  من  املقدمة للتنزيل)

ثري،  بي إم ملفات مشغالت اإلنترنت؛ على MP3
و/أو مشغالت مسجالت ثري؛ بي إم ملفات قارئات
و/أو مسجالت الفيديوية؛ و/أو السمعية امللفات
احملمولة؛ الفيديوية و/أو السمعية امللفات مشغالت
وأدوات أجهزة للتنزيل)؛ (القابلة الهاتف رنني نغمات
أو تنظيم أو تكثيف أو حتويل أو فتح  أو لوصل
وأدوات أجهزة الكهربائية؛ الطاقة في التحكم
ذلك في مبا والتلفزيوني اإلذاعي البث الستقبال
األقمار بواسطة  والبث الكيبلي  البث استقبال 
الذكية؛ البطاقات  الرقمي؛ والبث الصناعية 
أدوات أو  أجهزة الوالء؛ بطاقات االئتمان؛ بطاقات
استقبال؛ هوائيات هوائيات؛ محوالت؛ صوتية؛
املهيأة الترفيه وأدوات أجهزة الصوت؛ مكبرات
خارجي؛ عرض جهاز أو شاشة مع لالستخدام
أو البنكية البطاقات االتصال؛ وأدوات أجهزة

text and information provided by a telecommuni-
cations network, by on-line delivery and by way 
of the Internet and/or the world-wide web or other 
communications network; interactive sound and/
or audio recordings; music, video, sound and/or 
audio recordings (downloadable) provided from 
MP3 Internet websites; MP3 players, MP3 readers; 
audio and/or video file recorders and/or players;
portable audio and/or video file recorders and/or
players; telephone ring tones (downloadable); ap-
paratus and instruments for conducting, switch-
ing, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus and instruments 
for the reception of radio and television broad-
casts including the reception of cable, satellite 
and digital broadcasts; smart cards; credit cards; 
loyalty cards; acoustic apparatus or instruments; 
adaptors; aerials; antennae; amplifiers; amuse-
ment apparatus and instruments adapted for use 
with an external display screen or monitor; com-
munication apparatus and instruments; encoded 
or magnetic banking or credit cards; cinemato-
graphic film; cinematographic instruments and
apparatus; data carriers; data storage apparatus, 
equipment and instruments; electrical telecom-
munications and/or communications and/or 
broadcast and/or transmission and/or decoding 
and/or image processing and/or audio visual in-
struments and apparatus; electronic telecommu-
nications and/or communications and/or broad-
cast and/or transmission and/or decoding and/or 
image processing and/or audio visual instruments 
and apparatus; film reproducing instruments and
apparatus; hand held electrical telecommunica-
tions and/or communications and/or broadcast 
and/or transmission and/or decoding and/or im-
age processing and/or audio visual instruments 
and apparatus; hand held electronic telecommu-
nications and/or communications and/or broad-
cast and/or transmission and/or decoding and/or 
image processing and/or audio visual instruments 
and apparatus; interactive educational or enter-
tainment games for use with television receivers 
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التصوير أفالم املمغنطة؛ أو املشفرة االئتمانية
السينمائي؛ التصوير وأدوات أجهزة السينمائي؛
تخزين وأدوات  ومعدات أجهزة البيانات؛ حامالت 
و/أو الالسلكية االتصاالت وأدوات  أجهزة البيانات؛
فك و/أو اإلرسال و/أو البث و/أو السلكية االتصاالت
السمعبصرية أو  الصور معاجلة و/أو الشفرة
و/ االتصاالت الالسلكية وأدوات أجهزة الكهربائية؛
و/أو اإلرسال و/أو  البث و/أو السلكية االتصاالت  أو 
السمعبصرية أو الصور  معاجلة و/أو الشفرة فك
أجهزة األفالم؛ نسخ ومعدات أجهزة اإللكترونية؛
االتصاالت و/أو الالسلكية االتصاالت وأدوات
الشفرة فك  و/أو اإلرسال و/أو  البث و/أو السلكية
الكهربائية السمعبصرية  أو الصور معاجلة  و/أو
االتصاالت وأدوات أجهزة باليد؛ حتمل التي
و/أو البث و/أو السلكية االتصاالت و/أو الالسلكية
أو الصور معاجلة و/أو  الشفرة فك  و/أو اإلرسال
األلعاب باليد؛ حتمل التي اإللكترونية السمعبصرية
مع أو الترفيهية التفاعلية لالستخدام التعليمية
الفيديو؛ وأجهزة التلفزيوني االستقبال أجهزة
الرسوم املتحركة؛ األجهزة أفالم النقالة؛ الهواتف
لكافة ولوازم غيار قطع  الهاتفية؛  واملعدات
الشمسية النظارات  أعاله؛  املذكورة املنتجات
البيع النقالة؛ الهواتف حلمل جلد وجرابات
اإلعالمية احملتويات وحتديدا للمنتجات اإللكتروني
واألفالم الفيديو  مقاطع  وتشمل  للتنزيل  القابلة 
واملوسيقى احلاسوب وألعاب والبرامج التلفزيونية
االنترنت خالل من املقدمة ونغمات االتصال والصور
من البث خدمة أو الالسلكي اإلرسال أو الكيبل أو
علب األرضي؛  البث أو الصناعية األقمار خالل
لها ولوازم غيار وقطع حافظة وأغطية وحاويات
ذات امللفات مشغالت مع  لالستخدام  وجميعها

وأجهزة  املوسيقى  تخزين وأجهزة MP3 االمتداد
التخزين أجهزة من وغيرها الوسائط تخزين
واإللكترونية الكهربائية  املعدات االستهالكية؛
وتوليد ترشيد في تستخدم التي لآلالت واحلاسوبية
في مبا واملياه واإلضاءة للحرارة الفعال واالستخدام
واللوحات الثرموستاتية املتحكمات ذلك
الفلطية واألجهزة الكهرباء لتوليد الشمسية 
احلركة؛ وكاشفات  الشمسية واخلاليا الضوئية

and video apparatus; mobile telephones; motion 
pictures; telephone apparatus and equipment; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; sun-
glasses, leather cases for holding mobile phones; 
e-sell through products, namely downloadable 
media content, including video and films, televi-
sion programmes, computer games, music, im-
ages and ring tones provided by internet, tele-
phone line, cable, wireless transmission, satellite 
or terrestrial broadcast service; cases, contain-
ers, protective coverings and parts and fittings
therefore, all for use with MP3 players, music stor-
age devices, media storage devices and other 
consumer electronic devices; electrical, electron-
ic and computer equipment for machinery for use 
in conservation, generation and efficient use of
heat, light and water, including thermostatic con-
trols, solar panels for electricity generation, pho-
tovoltaic devices, solar cells, motion detectors; 
apparatus for controlling temperature; apparatus 
for controlling lighting; control panels for turbines 
for power generation; electrical, electronic and 
computer equipment for use in the generation of 
alternative energy including wind power, hydro-
electric power, tidal power, geothermal power, 
solar power, biomass, and biofuels; control and 
monitoring equipment for use in the generation of 
alternative energy including wind power, hydro-
electric power, tidal power, geothermal power, 
solar power, biomass, and biofuels; electronic 
publications (downloadable), including electronic 
publications, magazines and newsletters regard-
ing environmental protection, energy conserva-
tion and ecology, animal welfare and renewable 
energy projects, including wind power, hydroelec-
tric power, tidal power, geothermal power, solar 
power, biomass, and biofuels; apparatus and in-
struments for closed circuit television and sur-
veillance systems; apparatus and instruments for 
personal security monitoring; apparatus and in-
struments for home security monitoring and con-
trol; home and personal security apparatus; home 
and personal security devices; home and person-
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التحكم أجهزة احلرارة؛ درجة في التحكم  أجهزة
توليد لتربينات التحكم لوحات اإلضاءة؛ في
واإللكترونية الكهربائية املعدات الطاقة؛
البديلة الطاقة توليد في لالستخدام واحلاسوبية
الكهرومائية والطاقة الرياح طاقة ذلك في مبا
والطاقة األرضية احلرارية والطاقة واجلزر املد وطاقة
معدات احليوي؛ والوقود احليوية والطاقة الشمسية
الطاقة توليد في لالستخدام  واملراقبة التحكم
والطاقة الرياح طاقة ذلك في مبا البديلة 
احلرارية والطاقة واجلزر املد  وطاقة الكهرومائية
احليوية والطاقة  الشمسية  والطاقة  األرضية 
(القابلة اإللكترونية املنشورات احليوي؛ والوقود
واالت اإللكترونية املنشورات ذلك في مبا للتنزيل)
البيئة على احلفاظ بشؤون املعنية والنشرات
احليوان ورعاية البيئة وعلم الطاقة وترشيد
طاقة تشمل والتي املتجددة الطاقة  ومشروعات
واجلزر املد  وطاقة الكهرومائية والطاقة الرياح
الشمسية والطاقة األرضية  احلرارية والطاقة
ومعدات أجهزة  احليوي؛ والوقود احليوية والطاقة
املغلقة؛ أجهزة التلفزيونية بالدوائر املراقبة ألنظمة
وأدوات أجهزة الشخصي؛ األمن ملراقبة وأدوات
املنزلي األمن أجهزة املنزلي؛ األمن ومراقبة لرقابة
والشخصي؛ املنزلي األمن معدات والشخصي؛
معدات والشخصي؛ املنزلي األمن إنذار أجهزة
وإنذار كشف  معدات وتشمل اإللكترونية احلماية
واللصوص املتسللني من اإلنذار ومعدات احلريق
اإلذاعية واألدوات األجهزة احلركة؛ كشف ومعدات
والكاميرات واإلشارية والتلفزيونية والهاتفية
والفيديو الصوت وتسجيل رصد وأدوات وأجهزة
وجميعها والفيديو الصوت  نسخ  وأدوات وأجهزة
املنزلي لألمن بعد عن والقياس التحكم ألغراض 
املغلقة؛ التلفزيونية  الدوائر أنظمة والشخصي؛ 
أغطية البصرية؛ العدسات الكاميرات؛ الشاشات؛
مسجالت التغليف؛ سابقة الكاميرات للكاميرات؛
أجهزة مراقبة األنظمة؛ شرائط الفيديو؛ برمجيات
في التحكم أجهزة كاشفات؛ بالفيديو؛ املراقبة
الدخول في  التحكم بطاقات قارئات؛ الدخول؛ 
لوحات املراقبة؛ أجهزة املشفرة؛ أو املمغنطة
لوحات اإلنذار؛ أجهزة ومراقبة إلدارة إلكترونية

al security alarms; electronic protection equip-
ment, including fire detecting and alarm equip-
ment, intruder and burglar alarm equipment and 
motion detecting equipment; radio, telephonic, 
television and signalling apparatus and instru-
ments, cameras, sound and video monitoring and 
recording and sound and video reproducing ap-
paratus and instruments, all for control and te-
lemetry purposes for the home and personal se-
curity; closed-circuit television systems (CCTV); 
monitors; cameras; optical lenses; camera cas-
ings; prepackaged cameras; videocassette re-
corders (VCRs); system controlling software; vid-
eo monitoring apparatus; detectors; access 
control apparatus; readers; magnetic or encoded 
access control cards; monitoring apparatus; elec-
tronic panels for alarm management and monitor-
ing; alarm panels; glass breakage detectors; 
smoke detectors; carbon monoxide detectors; 
digital audio recorders; digital video recorders; 
digital audio servers; digital video servers; elec-
trical communication equipment; message pro-
gramming equipment; radio paging equipment; 
electronic locking systems; life-saving apparatus 
and equipment; electric alarms; electronic devic-
es for opening doors; electronic devices for pro-
tection; intruder alarms and anti-theft equipment; 
intruder detection apparatus; motion detecting 
equipment; electronic control apparatus; elec-
tronic apparatus for controlling operation of ma-
chines; remote apparatus for controlling opera-
tion of machines; computer apparatus for 
controlling operation of machines; electronic net-
work equipment; electronic communication equip-
ment; message programming devices; electronic 
locking apparatus; computer software, operating 
system software, devices, and hardware for trans-
mitting, receiving, synchronizing, displaying, 
backing-up, monitoring, controlling, sharing, cod-
ing, decoding, encrypting, accessing, remotely 
accessing, creating, collecting, storing, securing, 
removing, transferring, disseminating, locating, 
organizing or otherwise utilizing data, voice, mul-
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كاشفات الزجاج؛ كسر كاشفات اإلنذار؛ أجهزة
الكربون؛ أكسيد أول غاز كاشفات الدخان؛
الفيديو مسجالت الرقمي؛ الصوت مسجالت
الفيديو خادمات الرقمي؛ الصوت خادمات الرقمي؛
معدات الكهربائية؛ االتصاالت معدات الرقمي؛
الالسلكي؛ االستدعاء معدات الرسائل؛ برمجة
اإلنقاذ؛ ومعدات أجهزة اإللكترونية؛ األقفال أنظمة
لفتح إلكترونية  أجهزة الكهربائية؛ اإلنذار أجهزة
إنذار أجهزة للحماية؛ إلكترونية أجهزة األبواب؛
أجهزة السرقة؛ مكافحة ومعدات املتسللني ضد
أجهزة احلركة؛ كشف معدات املتسللني؛ كشف 
للتحكم إلكترونية أجهزة اإللكترونية؛ التحكم 
في بعد عن للتحكم أجهزة اآلالت؛ تشغيل  في
في للتحكم حاسوبية أجهزة اآلالت؛ تشغيل
اإللكترونية؛ الشبكات معدات اآلالت؛ تشغيل
برمجة أجهزة اإللكترونية؛ االتصاالت معدات
برمجيات اإللكترونية؛  األقفال أجهزة الرسائل؛
وأجهزة التشغيل أنظمة وبرمجيات حاسوب
أو أو عرض أو مواقتة أو استقبال إلرسال ومكونات
أو التحكم أو مراقبة أو احتياطية نسخ تكوين
الوصول أو تشفير أو شفرة فك أو ترميز أو مشاركة
أو أو تخزين جتميع  أو إنشاء أو بعد عن أو الوصول
أو مواقع حتديد أو  نشر  أو  نقل  أو  إزالة  أو  تأمني
الصوت أو استغالل البيانات ذلك بخالف أو تنظيم
أو السمعية املقاطع أو املتعددة الوسائط أو
الصور أو املوسيقى أو البصرية املقاطع
املقاطع أو الصور أو الرسوم أو الفوتوغرافية
النصوص أو الرسوميات أو السمعبصرية أو الفيديو
شبكة عبر ذلك في مبا البيانات من غيرها  أو
وبرمجيات حاسوب برمجيات  عاملية؛  اتصاالت
البيانات ملواقتة ومكونات وأجهزة التشغيل أنظمة
االتصال اإللكتروني وعناوين البريد ورسائل وامللفات
والصور النصية والرسائل املهام وقوائم والتقوميات
البصرية واملقاطع السمعية واملقاطع واملوسيقى
والنصوص والفيديو  السمعبصرية واملقاطع 
بني املعلومات من وغيرها والبرامج والرسوميات
وغيرها حتمل باليد واألجهزة التي احلاسوب أجهزة
التي االتصاالت منصات وبالعكس؛  األجهزة من 
واملبرمجة واملستمرة الفورية املواقتة من  متكن

timedia, audio, visual, music, photographs, draw-
ings, images, audiovisual, video, text, graphics or 
other data, including over a global communica-
tions network; computer software, operating sys-
tem software, devices, and hardware for synchro-
nizing data, files, e-mails, contacts, calendars,
task lists, text messages, photos, music, audio, 
visual, audio visual, video, text, graphics, pro-
grams and other information between computers 
and hand-held or other devices, and vice versa; 
communications platforms for enabling instanta-
neous, continuous, scheduled and perpetual syn-
chronization of data between computers and 
hand-held or other devices, and vice versa; multi-
media cards, memory cards, flash memory cards,
memory chips, data storage media devices, plugs, 
plug-in cards, magnetic cards, SIM cards, tele-
phone calling cards, headphones, headsets, por-
table and/or hand held electronic devices for re-
ceiving, storing, playing and transmitting data, 
voice, multimedia, audio, visual, music, photo-
graphs, drawings, images, audiovisual, video, 
text, graphics or other data; online dictionaries, 
encyclopaedias, and reference texts (download-
able); online publications, including newspapers, 
magazines (periodicals), comics, journals (publi-
cations), books, user manuals, instructional and 
teaching materials (downloadable); online post-
ers, photographs, pictures, articles, vouchers and 
tickets (downloadable), online electronic diction-
aries, encyclopaedias and reference texts; com-
puter software for processing electronic pay-
ments and transferring funds to and from others; 
online and downloadable authentication soft-
ware; online conversion software and databases, 
including currency conversion and measurement 
conversion; computer software for the purpose of 
monitoring online communications and chat room 
conversations and alerting third parties to the 
contents; computer software for monitoring the 
use of computers and the Internet by children; 
computer software relating to online protection 
and online security; protective clothing for cy-
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واألجهزة احلاسوب  أجهزة بني  للبيانات والدائمة
وبالعكس؛ األجهزة  من وغيرها باليد حتمل التي
الذاكرة وبطاقات املتعددة الوسائط بطاقات
الذاكرة وشرائح الوميضية  الذاكرة  وبطاقات
واملآخذ الوسائط متعددة البيانات تخزين وأجهزة
مرقمة توصيل بأطاريف املزودة والبطاقات
الهواتف خطوط وشرائح املمغنطة والبطاقات
األذن وسماعات الهاتفي االتصال وبطاقات النقالة
واألجهزة الرأس على تثبت  التي  األذن وسماعات 
الستقبال باليد حتمل التي و/أو اإللكترونية احملمولة
أو الصوت أو البيانات وإرسال وتشغيل وتخزين
أو املقاطع السمعية املقاطع أو املتعددة الوسائط
أو الفوتوغرافية الصور أو  املوسيقى أو البصرية
أو السمعبصرية املقاطع أو الصور أو الرسوم
من غيرها أو الرسوميات أو النصوص أو الفيديو
املرجعية والكتب واملوسوعات القواميس البيانات؛
املباشرة املنشورات  للتنزيل)؛  (القابلة  املباشرة
والكتب (الدوريات) واالت الصحف وتشمل
وأدلة والكتب (املنشورات) واجلرائد الهزلية
(القابلة والتعليمية التوجيهية واملواد املستخدم 
الفوتوغرافية والصور املباشرة امللصقات للتنزيل)؛
(القابلة والتذاكر والقسائم واملقاالت والصور
والكتب املرجعية واملوسوعات والقواميس للتنزيل)
الدفعات ملعاجلة حاسوب برمجيات املباشرة؛
برمجيات الغير؛ وإلى من األموال وحتويل اإللكترونية
وقواعد برمجيات للتنزيل؛ وقابلة مباشرة توثيق
العمالت حتويل ذلك في مبا التحويل املباشرة بيانات
ألغراض حاسوب  برمجيات القياسات؛ وحتويل 
في تتم التي واحملادثات املباشرة االتصاالت مراقبة
برمجيات مبحتواها؛ الغير وإشعار الدردشة غرف
احلاسوب األطفال ألجهزة استخدام ملراقبة حاسوب
باحلماية تتعلق حاسوب برمجيات واإلنترنت؛
لرياضة وقائية مالبس املباشر؛ واألمن املباشرة
(كهربائية) أقفال الهوائية؛ الدراجات ركوب
لكافة وملحقات غيار قطع الهوائية؛ للدراجات
باألقمار مالحة  نظام أعاله؛ املذكورة  املنتجات
املواقع حتديد نظام الهوائية؛  للدراجات  الصناعية
أجهزة الهوائية؛ الدراجات مع لالستخدام العاملي
أجهزة الهوائية؛ الدراجات مع حاسوب لالستخدام

cling; locks (electric) for bicycles; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods; satellite naviga-
tional system for bicycles; global positioning 
systems for use with bicycles; computers for use 
with bicycles; ergometers; computer apparatus 
for remote meter reading; bicycle meters; dis-
tance meters; power meters; speed meters; eye-
wear; sports eyewear; sun visors; protective eye-
wear; sunglasses; cases for eyewear; cases for 
sunglasses; frames for eyeware; lenses for eye-
wear; straps for sunglasses and eyewear; hel-
mets; cyclists helmets; crash helmets; protective 
sports helmets; sports bags for protective hel-
mets; sporting articles for protective purposes; 
protective gloves; visors; radios; communicators; 
aerials for radios; parts for radios; carrying cases 
for radios; electronic radio apparatus; mobile ra-
dios; mounting fittings for radios; radio receivers
and transmitters; radio transceivers; radios for 
vehicles; solar powered radios; parts and fittings
for all of the above.   
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العدادات لقراءة حاسوبية أجهزة الطاقة؛ قياس
عدادات الهوائية؛  الدراجات عدادات بعد؛  عن
السرعة؛ عدادات الطاقة؛ عدادات املسافات؛
الشمس؛ أحجبة الرياضية؛ النظارات النظارات؛
علب الشمسية؛ النظارات الوقائية؛ النظارات
إطارات الشمسية؛ للنظارات علب للنظارات؛
للنظارات أشرطة  للنظارات؛  عدسات  للنظارات؛ 
راكبي خوذات خوذات؛ والنظارات؛ الشمسية
حاالت في للوقاية  خوذات الهوائية؛ الدراجات 
رياضية حقائب وقائية؛ رياضية  خوذات التصادم؛
احلماية ألغراض  رياضية أدوات الوقائية؛ للخوذات
السلكي؛ أجهزة أحجبة؛ وقائية؛ قفازات والوقاية؛
قطع الالسلكي؛ ألجهزة هوائيات اتصال؛  أجهزة
أجهزة حلمل علب الالسلكي؛ ألجهزة غيار
أجهزة اإللكترونية؛ الالسلكي أجهزة الالسلكي؛
ألجهزة تثبيت ملحقات النقالة؛ الالسلكي
واإلرسال الالسلكي؛ االستقبال أجهزة الالسلكي؛
أجهزة الالسلكي؛ املستقبل املرسل أجهزة
تعمل التي للمركبات؛ أجهزة الالسلكي الالسلكي
لكافة وملحقات غيار قطع الشمسية؛ بالطاقة

تقدم ما

انترنشنال ليمتد بي آي : اسكاي  In the name of: Sky IP International Limitedبأسم

 TW7 آيسلورث، ميدليسكس واي، : جرانت العنوان
املتحدة. اململكة ،5QD

Address: Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 
5QD, United Kingdom 

 2962443 ت االرسال شارع - اللة رام : التبليغ  :Address for Servicesعنوان
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التدريب؛ توفير والترفيه؛ التعليم خدمات : اجل من
بالترفيه املتعلق السمعبصري احملتوى توفير
خدمات والثقافة؛ والرياضة والتدريب والتعليم
والتلفزيون اإلذاعة بواسطة والتدريب التعليم
تأجير املباشرة؛ وقواعد البيانات واإلنترنت والهاتف
والفيديوهات األفالم السينمائية واستئجار وإيجار
دي) في (دي االستعماالت متعددة واألقراص
الصوتي التسجيل وأجهزة الصوتية والتسجيالت
ومسجالت التلفزيون وأجهزة  الرياضية  واألجهزة
االستعماالت متعددة األقراص ومسجالت الفيديو
األفالم إنتاج  الراديو؛ ومسجالت دي) في (دي
اإللكترونية املطبوعات توفير والسينما؛ للتلفزيون
والكتب االت نشر للتنزيل)؛ القابلة (غير املباشرة
اجلرائد أو  الكتب نشر واملطبوعات؛ والنصوص
اإللكترونية؛ املباشرة؛ توفير املنشورات اإللكترونية
املباشرة؛ املرجعية والكتب واملوسوعات القواميس
واالت الصحف وتشمل املباشرة  املنشورات
(املنشورات) واجلرائد الهزلية والكتب (الدوريات) 
التوجيهية واملواد املستخدم وأدلة والكتب
والصور املباشرة امللصقات والتعليمية؛
والتذاكر؛ واملقاالت والقسائم والصور الفوتوغرافية
خدمات التسجيل؛ استوديوهات تسهيالت توفير 
واملسابقات األنشطة تنظيم احلية؛ العروض إنتاج
وتقدمي إنتاج التذاكر؛ شباك خدمات الرياضية؛
أو التلفزيون طريق عن بثها  يتم التي البرامج
إلدارة املعاينة االتصال قنوات من غيرها أو اإلنترنت
خدمات للمنتجات؛ التفاعلي والشراء واالختيار
وتوزيع وتقدمي إنتاج بالترفيه؛ اخلاصة التذاكر حجز

( 374 )

  

 18351 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18351العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 23/11/2010 :  Date: 23/11/2010التاريخ

In Respect of: Education; providing of train-
ing; entertainment;services;provision of 
training; sporting and cultural activities; pro-
vision of audio visual content relating to en-
tertainment, education, training, sport and 
culture; education and entertainment servic-
es by means of radio, television, telephony, 
the Internet and on-line databases; hiring, 
rental and leasing of cine-films, videos,
DVDs, sound recordings, sound recording 
apparatus, sports apparatus, television sets 
and video recorders, DVD recorders and ra-
dio recorders; production of films for televi-
sion and cinema; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); publication 
of magazines, books, texts and printed mat-
ter; publication of electronic books or jour-
nals on-line; provision of electronic publica-
tions; online dictionaries, encyclopaedias, 
and reference texts; online publications, in-
cluding newspapers, magazines (periodi-
cals), comics, journals (publications), books, 
user manuals, instructional and teaching 
materials; online posters, photographs, pic-
tures, articles, vouchers and tickets; provi-
sion of recording studio facilities; live show 
production services; organising of sporting 
activities and competitions; box office serv-
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التفاعلي والتلفزيون والتلفزيونية اإلذاعية البرامج
إنتاج التفاعلية؛ واملسابقات التفاعلية واأللعاب
واأللعاب واملنافسات املسابقات وتوفير وتقدمي 
التي والفعاليات األستوديو وترفيه  والتسالي
برامج اختيار خدمات اجلمهور؛ فليها يشارك 
الترفيه توفير للمشاهدين؛ التفاعلي التلفزيون
والرياضة الثقافية واألنشطة واألخبار  التفاعلي
التفاعلي الترفيه خدمات التلفزيون؛ ملشاهدي
ملشاهدي والثقافية والرياضية التعليمية واخلدمات
أدلة خدمات املشاهدة؛ أدلة خدمات التلفزيون؛ 
واألفالم البرامج تسجيل تسهل التي املشاهدة
برامج تسجيل خدمات محدد؛ ألجل واستئجارها
على تتم بناء والتي أوتوماتيكي التلفزيون بشكل
خدمات املشاهدين؛ تفضيالت  / املشاهدة عادات
الطلب املدفوع الطلب والفيديو عند الفيديو عند
توفير والثقافية؛ والرياضية والتعليمية الترفيهية
للمشاهدين التلفزيون وبرامج والفيديوهات األفالم
باعتبارها الطلب عند القريب والفيديو الطلب عند
و/أو تدريبية و/أو تعليمية و/أو ترفيهية خدمة
الرياضية والثقافية؛ ثقافية؛ األنشطة و/أو رياضية
خدمات والقمار؛ املراهنة وألعاب الرهان خدمات 
أو اليانصيب أو القمار  أو املراهنة ألعاب أو الرهان
خدمات بالتسليف؛  اخليل  سباقات في الرهان
أو اليانصيب أو القمار  أو املراهنة ألعاب أو الرهان
االئتمان؛ تنظيم ببطاقات اخليل سباقات في الرهان
املراهنة ألعاب أو الرهان خدمات اليانصيب؛ وإجراء
اخليل في سباقات الرهان أو أو اليانصيب القمار أو
أو بواسطة اإلنترنت تقدميها يتم التي اإللكترونية
من مباشرة أو عاملية حاسوب شبكة  خالل من
مبا الهواتف عبر شبكات حاسوب أو بيانات قاعدة
قناة تلفزيونية عبر أو النقالة إلى الهواتف ذلك في
الساتلي أو التلفزيوني البث خالل ذلك من في مبا
املسابقات وإجراء  تنظيم الكيبلي؛ أو  األرضي
احلاسوب؛ ألعاب والعبي الفيديو  ألعاب لالعبي
الند للند ألعاب خدمات املدفوعة؛ األلعاب خدمات
في مبا البوكر التفاعلية خدمات ألعاب التفاعلية؛
عدة أو واحد  العب  فيها يشترك التي تلك ذلك 
ومنافسات وألعاب مسابقات وإنتاج تقدمي العبني؛
يتم التي الترفيهية أو التعليمية األلعاب البوكر؛

ices; production and presentation of pro-
grammes transmitted by television, the Inter-
net or other telecommunication channels for 
the conduct of the interactive viewing, selec-
tion and purchase of goods; ticket reservation 
services relating to entertainment; produc-
tion, presentation and distribution of radio 
and television programmes, interactive tele-
vision, interactive games, interactive enter-
tainment and interactive competitions; pro-
duction presentation and provision of 
competitions, contests, games, quizzes, stu-
dio entertainment and audience participation 
events; interactive television programme se-
lection services for viewers; provision of in-
teractive entertainment, news, cultural activi-
ties and sport for television viewers; 
interactive entertainment, educational, sport-
ing and cultural services for television view-
ers; viewing guide services; viewing guide 
services facilitating the recordal and fixed
term rental of programmes and movies; tele-
vision programme recording services auto-
matically initiated on the basis of customer 
viewing habits/preferences; video on demand 
and near video on demand entertainment, 
educational, sporting and cultural services; 
providing movies, videos and television pro-
grammes to viewers on demand and near 
video on demand, being an entertainment 
and/or educational and/or training and/or 
sporting and/or cultural service; sporting and 
cultural activities; betting, gaming and gam-
bling services; credit betting, gaming, gam-
bling, lottery or bookmaking services; credit 
card betting, gaming, gambling, lottery or 
bookmaking services; organising and con-
ducting lotteries; electronic betting, gaming, 
gambling, lottery or bookmaking services 
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خدمات اإللكتروني؛ النشر خدمات لعبها مباشرة؛
خدمات وأفالم؛ أشرطة  على الفيديو  تسجيل 
سالفة باخلدمات املتعلقة واالستشارات املعلومات
واملعلومات اجلارية والشؤون األخبار توفير الذكر؛
اجلارية والشؤون األخبار  خدمات الرياضية؛
املعلومات خدمات التعليمية؛ واملعلومات
التلفزيونية بالبرامج املتعلقة واالستشارات 
والترفيه واالستجمام  والتعليم واإلذاعية
املعلومات خدمات  والرياضة؛ واملوسيقى 
التلفزيونية بالبرامج املتعلقة واالستشارات 
والترفيه واالستجمام  والتعليم واإلذاعية
من مباشرة تقدميها يتم التي واملوسيقى والرياضة
النقالة؛ الهواتف إلى أو اإلنترنت أو حاسوب شبكة
بالبرامج املتعلقة الواقعية املعلومات خدمات
خدمات والرياضة؛ واألخبار واإلذاعية التلفزيونية
التسلية؛ خدمات التدريب؛ خدمات التعليم؛
تنظيم بالترفيه؛ املتعلقة  االستشارات خدمات
ورش أو النقاش حلقات أو  الندوات  أو املؤمترات
خدمات املهرجانات؛  أو املعارض  تنظيم العمل؛
خدمات السينما؛  خدمات احلجز؛ وكاالت
أو اإلذاعية البرامج توزيع  السينما؛  استوديوهات
الصور أفالم أو األفالم أو التلفزيونية البرامج
أو مسبقا املسجلة الفيديو أشرطة أو املتحركة 
الفيديو كاسيتات و/أو البصرية أو السمعية املواد
االستعماالت متعددة أو األقراص مسبقا املسجلة
مسبقاً؛ املسجلة الفيديو أقراص أو دي) في (دي
أو التلفزيونية البرامج أو اإلذاعية البرامج إنتاج
الفيديو أشرطة أو املتحركة أفالم الصور أو األفالم
أو البصرية السمعية و/أو املواد أو مسبقا املسجلة
األقراص أو  مسبقا املسجلة الفيديو  كاسيتات
الفيديو أقراص أو دي) في (دي متعددة االستعماالت
البرامج أو اإلذاعية البرامج حترير مسبقاً؛ املسجلة
أو املتحركة الصور  أفالم أو  األفالم  أو  التلفزيونية
السمعية املواد أو مسبقا الفيديو املسجلة أشرطة
مسبقا املسجلة الفيديو كاسيتات أو البصرية و/أو
أو دي) في (دي  االستعماالت متعددة األقراص أو
أو تأجير أو إيجار مسبقاً؛ املسجلة الفيديو أقراص
أو البرامج التلفزيونية أو اإلذاعية البرامج استئجار
الفيديو أشرطة أو املتحركة أفالم الصور أو األفالم

provided by means of the Internet, or via a 
global computer network, or on-line from a 
computer network database, or via telephony 
including to mobile telephones, or via a tele-
vision channel including a television channel 
distributed by satellite, terrestrial or cable tel-
evision broadcast; arranging and conducting 
competitions for video game players and 
computer game players; pay to play games 
services; peer to peer interactive games and 
gaming services; interactive poker games 
and gaming including single and multi player 
gaming formats; presentation and production 
of poker competitions, tournaments, games 
and gaming; educational or entertainment 
games played online; electronic publishing 
services; video taping and filming services;
information and advisory services relating to 
the aforesaid services; provision of news, 
current affairs and sports information; news, 
current affairs and educational information 
services; information and advisory services 
relating to television and radio programmes, 
to education, recreation, entertainment, mu-
sic and to sport; information and advisory 
services relating to television and radio pro-
grammes, to education, recreation, entertain-
ment, music and to sport, provided on-line 
from a computer database or the Internet or to 
mobile telephones; factual information serv-
ices relating to television and radio pro-
grammes, news and sport; instruction servic-
es; training services; leisure services; 
advisory services relating to entertainment; 
arranging conferences, seminars, symposi-
ums or workshops; arranging exhibitions or 
festivals; booking agency services; cinema 
services; cinema studio services; distribution 
of radio programmes, television programmes, 
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أو البصرية السمعية و/أو املواد أو مسبقا املسجلة
األقراص أو  مسبقا املسجلة الفيديو  كاسيتات
الفيديو أقراص أو دي) في (دي متعددة االستعماالت
البرامج أو عرض البرامج اإلذاعية املسجلة مسبقاً؛
أو املتحركة الصور  أفالم أو  األفالم  أو  التلفزيونية
السمعية املواد أو مسبقاً الفيديو املسجلة أشرطة
مسبقا املسجلة الفيديو كاسيتات أو البصرية و/أو
أو دي) في (دي  االستعماالت متعددة األقراص أو
لألغراض مسبقا املسجلة  الفيديو أقراص
الثقافية؛ أو الرياضية أو  التعليمية  أو الترفيهية
املميز طابعها حدائق املالهي التي تستمد خدمات
التلفزيونية؛ أو  اإلذاعية اإلنتاجات أو األفالم من
الطابع ذات واحلدائق املالهي حدائق وإدارة تنظيم
أو اإلذاعية البرامج إعداد الترفيه؛ تنظيم املميز؛
الصور أفالم أو األفالم أو التلفزيونية البرامج
أو مسبقا املسجلة الفيديو أشرطة أو املتحركة 
الفيديو كاسيتات و/أو البصرية أو السمعية املواد
االستعماالت األقراص متعددة أو مسبقاً املسجلة
مسبقا أو املسجلة الفيديو أقراص أو دي) في (دي
أو البث اإلرسال أو للتوزيع املتحركة الرسوم أفالم
البرامج أو اإلذاعية البرامج توفير وسيلة كانت؛ بأية
و/أو السمعية املواد أو األفالم  أو التلفزيونية
مباشرة املتحركة  الرسوم أفالم أو البصرية
املتعددة الوسائط نشر للتنزيل)؛ قابل غير (وبشكل
الرقمي؛ التصوير  خدمات والتسجيالت؛ املطبوعة
الفيديو؛ أشرطة حترير السينمائية؛ احلواشي
املتحركة؛ الرسوم أفالم تأجير األفالم؛ إنتاج الترفيه؛
عرض دور تسهيالت توفير األفالم؛ استوديوهات
الفيديو؛ أشرطة أفالم إنتاج األفالم؛ إنتاج العروض؛
اإلضاءة معدات تأجير  السمعية؛ املعدات  تأجير
للتجهيزاتاملسرحيةأواالستوديوهاتالتلفزيونية؛
عرض أجهزة تأجير املتحركة؛ الرسوم أفالم تأجير
تأجير الراديو؛ معدات تأجير وملحقاتها؛ األفالم
املعدات تأجير التلفزيون؛ ومعدات التلفزيونات
أشرطة تأجير الفيديو؛ كاميرات تأجير الرياضية؛
اإلنتاجات الفيديو؛ مسجالت تأجير الفيديو؛ 
أو األفالم؛ تنظيم استوديوهات خدمات املسرحية؛
إنتاج األفالم؛ تقدمي  اجلوائز؛ حفالت استضافة
في (الواردة احلجز خدمات املؤثرات اخلاصة لألفالم؛

films, motion pictures, pre-recorded video
tapes, audio and/or visual material, pre-re-
corded video cassettes, DVDs or pre-record-
ed video discs; production of radio pro-
grammes, television programmes, films,
motion pictures, pre-recorded video tapes, 
audio and/or visual material, pre-recorded 
video cassettes, DVDs or pre-recorded video 
discs; editing of radio programmes, television 
programmes, films, motion pictures, pre-re-
corded video tapes, audio and/or visual ma-
terial, pre-recorded video cassettes, DVDs or 
pre-recorded video discs; hire, leasing or 
rental of radio programmes, television pro-
grammes, films, motion pictures, pre-record-
ed video tapes, audio and/or visual material, 
pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-
recorded video discs; exhibition of radio pro-
grammes, television programmes, films, mo-
tion pictures, pre-recorded video tapes, audio 
and/or visual material, pre-recorded video 
cassettes, DVDs or pre-recorded video discs 
for entertainment, educational, sporting or 
cultural purposes; amusement park services 
with a theme of films, radio or television pro-
ductions; organisation and management of 
amusement parks and theme parks; organi-
sation of entertainment; preparation of radio 
programmes, television programmes, films,
pre-recorded video tapes, DVDs, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, 
pre-recorded video discs or motion pictures 
for distribution for transmission or broadcast 
by any means; provision of radio programmes, 
television programmes, films, audio and/or
visual material or motion pictures online (not 
downloadable); publication of printed media 
and recordings; digital imaging services; dub-
bing; video tape editing; entertainment; film
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والعلمية الرياضية للفعاليات الفئة) هذه
ترفيهية خدمة باعتبارها والثقافية والسياسية
ثقافية؛ و/أو رياضية تدريبية و/أو و/أو تعليمية و/أو
املتحركة؛ الرسوم ألفالم الفنية األعمال إنتاج
احملتوى توفير التسجيل؛ استوديوهات خدمات
من للمستهلك يحق التي والسمعي البصري
أو واحدة اإلعالمي مرة احملتوى ذلك مشاهدة خاللها
التشغيل أجهزة إعادة من أي عن طريق مرة من أكثر
والرياضة والتعليم بالترفيه يتعلق تقدم ما وجميع
يتصل فيما التدريب وتوفير التعليم والثقافة؛
ورعاية البيئة وعلم الطاقة وترشيد البيئة بحماية
مبوارد يتصل التدريب فيما التعليم وتوفير احليوان؛
والطاقة الرياح طاقة ذلك في مبا البديلة  الطاقة
احلرارية والطاقة واجلزر املد  وطاقة الكهرومائية
احليوية والطاقة  الشمسية  والطاقة  األرضية 
واملواد التعليمية  املواد نشر احليوي؛ والوقود
الطاقة وترشيد البيئة بحماية املتعلقة الترويجية
الندوات وإجراء تنظيم احليوان؛ ورعاية البيئة وعلم
التدريبية البرامج  وضع (تدريب)؛ العمل  وورش
األمن دورات وإجراء تنظيم  التدريبية؛  واألدلة
تغطية خدمات التثقيفية؛ والدورات والسالمة
للمعلومات املباشر التوفير  املباشرة؛  األخبار
أو بالترفيه املتعلقة العامة املوسوعية واملعرفة
التعليم أو التدريب أو الرياضة أو الثقافة أو األخبار
البرامج أو الصناعية األقمار  أو اجلارية الشؤون  أو
أو األفالم أو املوسيقى أو التلفزيونية  أو  اإلذاعية 
أو الفيديو ألعاب أو األخرى املطبوعات أو الكتب
مراكز أو التسلية أجهزة أو احلاسوب ألعاب 
الترجمة خدمات املالهي؛ حدائق أو التسلية
مستوى ملتابعة املباشرة البرامج توفير املباشرة؛
في مبا املباشرة املكتبات خدمات والرشاقة؛ اللياقة
األخرى واملطبوعات الكتب واستبدال استعارة ذلك
وورش والندوات الدورات توفير الفوتوغرافية؛ والصور
الورق ألعاب املباشرة؛ والعروض واملعارض العمل
الرياضية ومعسكرات املعسكرات تنظيم املباشرة؛
القابلة (غير نغمات اتصال الهواتف توفير األجازات؛
في األفراد ورعاية وإدارة وتنظيم إجراء للتنزيل)؛
خدمات توفير الرياضية؛ الفرق و/أو الفردية الرياضات
محترف بشكل الهوائية الدراجات ركوب رياضة

production; rental of motion pictures; movie 
studios; providing movie theatres facilities; 
production of shows; video film tape produc-
tion; rental of audio equipment; rental of light-
ing apparatus for theatrical sets or television 
studios; rental of motion pictures; rental of 
movie projectors and accessories; rental of 
radio equipment; rental of televisions and tel-
evision equipment; rental of sports equip-
ment; rental of video cameras; rental of video 
tapes; rental of video recorders; theatre pro-
ductions; movie studio services; organising 
or hosting awards ceremonies; presentation 
of films; production of special effects for films;
reservation services (included in this class) 
for sporting, scientific, political and cultural
events, being an entertainment and/or edu-
cational and/or training and/or sporting and/
or cultural service; production of artwork for 
animated films; recording studio services;
provision of video and audio content, where-
by the consumer is entitled to single or multi-
ple viewings of the media content via any 
form of playback device, all relating to enter-
tainment, education, sports and culture; edu-
cation and providing of training in connection 
with environmental protection, energy con-
servation and ecology and animal welfare; 
education and providing of training in con-
nection with alternative energy sources, in-
cluding wind power, hydroelectric power, tidal 
power, geothermal power, solar power, bio-
mass, and biofuels; publication of instruction-
al material and promotional material relating 
to environmental protection, energy conser-
vation and ecology and animal welfare; ar-
ranging and conducting of seminars and 
workshops (training); establishing training 
programmes and training manuals; organis-
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ركوب خالل فعاليات الدعم خدمات توفير وحتديدا
الدراجات ركوب فعاليات تنظيم الهوائية؛ الدراجات
واملشورة واملعلومات االستشارات خدمات الهوائية؛
توفير الذكر؛ سالفة اخلدمات بكافة املتعلقة
املعلومات تقدم؛ مبا املتعلقة املعلومات أو املشورة
يتم التي أعاله املذكورة  اخلدمات  بكافة املتعلقة
من أو بيانات حاسوبية قاعدة مباشرة من تقدميها

اإلنترنت عبر أو خط املساعدة خالل

ing and conducting safety courses and edu-
cational courses; online news reporting serv-
ices; online provision of information and 
general encyclopaedic knowledge relating to 
entertainment, education, training, sports, 
culture, news, current affairs, satellite, televi-
sion and radio programmes, music, films,
books and other printed matter, video games, 
computer games, amusement machines, 
amusement centres or amusement parks; on-
line translation services; provision of online 
fitness tracking; online library services in-
cluding the lending and exchanging of books 
and other publications and photographs; pro-
vision of online classes, seminars, work-
shops, exhibitions and displays; online card 
games; organization of sports and holiday 
camps; provision of telephone ring tones (not 
downloadable); arranging, organisation, run-
ning and sponsorship of individuals in sports 
and/or a sports team; provision of profession-
al cycling services, namely providing support 
services during cycling events; organisation 
of cycling events; consultancy, information 
and advisory services relating to all the afore-
said services; advising or providing informa-
tion in relation to the foregoing; information 
relating to all the aforementioned services 
provided on-line from a computer database 
or via a helpline or the Internet.   

انترنشنال ليمتد بي آي : اسكاي  In the name of: Sky IP International Limitedبأسم

آيسلورث، ميدليسكس واي، : جرانت العنوان
املتحدة. اململكة ،TW7 5QD

Address: Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 
5QD, United Kingdom 

ت االرسال شارع - اللة رام : التبليغ عنوان
 2962443

Address for Services:
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خدمات الالسلكية؛ االتصاالت خدمات : اجل  من 
االتصاالت خدمات والثابتة؛ املتحركة  االتصاالت
اخللوية أو الساتلية االتصاالت خدمات  السلكية؛
خدمات واإلذاعي؛ التلفزيوني البث الراديوية؛  أو
البرامج اإلذاعية إرسال و/أو بث واالتصاالت؛  اإلرسال
اإلرسال و/أو البث األفالم؛  و/أو التلفزيونية  و/أو 
الرقمي أو الكيبلي األرضي التلفزيوني أو  الساتلي
النطاق أو الرقمي املشترك خط طريق عن   أو
السمعبصرية؛ و/أو السمعية للبرامج  العريض
أو البصرية و/أو السمعية البرامج  إرسال
أفالم إرسال كانت)؛  وسيلة (بأية  السمعبصرية 
واألفالم التلفزيونية البرامج  وإرسال  بث  الفيديو؛
واالتصاالت البث الشخصية؛ احلواسيب  إلى
البرامج إرسال  احلاسوب؛ مبساعدة أو طريق  عن
بواسطة والسمعبصرية والبصرية  السمعية
اإلنترنت)؛ بروتوكول (تلفزيون اإلنترنت  بروتوكول 
على ذلك في مبا اإلنترنت عبر االتصاالت  خدمات
باستخدام املقدمة اخلدمات احلصر ال املثال  سبيل
الوصول االنترنت؛ توفير عبر الصوت نقل  بروتوكول
سواء العريض  النطاق بشبكات االتصال  و/أو
النصوص إرسال الالسلكية؛ أو  احملمولة أو  الثابتة
االتصاالت الصور؛ و/أو الصوت و/أو الرسائل  و/أو
و/أو البث و/أو السلكي االتصاالت و/أو  الالسلكي
املعلومات نقل السمعبصري؛ للمحتويات  اإلرسال
عن والبيانات الويب) صفحات ذلك في (مبا  سلكيا
األقمار طريق وعن االتصاالت ووسائل  طريق الراديو
النقالة والهواتف الهواتف خدمات  الصناعية؛
الراديوي واالستدعاء الرسائل وإرسال  وجمع
الدليل؛ واستفسارات اآللي والرد املكاملات  وحتويل
واسترجاع بث خدمات الشخصي؛ الترقيم  خدمات

( 375 )

 18352 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18352 العالمة

 38 In Class: 38 في الصنف :

 23/11/2010 : Date: 23/11/2010 التاريخ

In Respect of: Telecommunications services; mo-
bile and fixed telecommunications services; com-
munications services; satellite, cellular and radio 
communication services; television and radio 
broadcasting; transmission and communication 
services; broadcasting and/or transmission of ra-
dio and/or television programmes and/or films;
satellite, DTT, cable, DSL and broadband broad-
casting and/or transmission of audio and/or audio 
visual programming; transmission of audio, video 
and/or audio visual programming (by any means); 
transmission of video films; broadcasting and
transmission of television programmes and films
to personal computers; broadcasting and com-
munications by means of or aided by computer; 
transmission of audio, video and/or audio visual 
programming by Internet protocol (IPTV); telecom-
munications services over the Internet including 
but not limited to services provided using voice 
over Internet protocol (VOIP); provision of access 
and/or connectivity to broadband networks 
whether fixed, portable or wireless; transmission
of text, messages, sound and/or pictures; tele-
communication and/or communication and/or 
broadcast and/or transmission of audio visual 
content; communication of information (including 
web pages), data by radio, telecommunications 
and by satellite; telephone, mobile telephone, 
message collection and transmission, radio-pag-
ing, call diversion, answerphone and directory 
enquiry services; personal numbering services; 
television screen based information broadcasting 
and retrieval services; loan of replacement tele-



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

271

شاشات على عرضها  يتم التي  املعلومات 
السلكية االتصاالت أجهزة وأدوات تأجير  التلفزيون؛
الضياع أو العطل حاالت في البديلة  والالسلكية
مبساعدة والصور الرسائل إرسال السرقة؛  أو
واستالم إرسال وحتديدا الرسائل خدمات  احلاسوب؛
أصوات أو نصوص شكل على الرسائل إرسال  وإعادة
من مزيج  أو فيديو مقاطع  أو  رسومية صور  أو 
الرسائل خدمات الفورية؛ الرسائل األشكال؛  هذه
املتعددة؛ الوسائط  رسائل خدمات  القصيرة؛ 
الصوتي؛ البريد خدمات املوحدة؛ الرسائل   خدمات
الفيديو؛ هواتف خدمات الفيديو؛ مؤمترات  خدمات
التحتية ملشغلني االتصاالت بنى إلى الوصول  توفير
اإللكترونية املؤمترات إلى الوصول توفير  آخرين؛
غرف توفير الدردشة؛ وغرف النقاش  ومجموعات
أو األجهزة استئجار أو  إيجار أو  تأجير  الدردشة؛
في لالستخدام املكونات أو التركيبات أو   األدوات
املشورة خدمات الذكر؛ سالفة  اخلدمات  توفير 
تقدم؛ ما بكافة واالستشارات املتعلقة  واملعلومات
و/أو الصناعية األقمار طريق عن االتصاالت  خدمات
توفير األنباء؛ وكاالت خدمات اإلذاعة؛ و/أو  التلفزيون
واملعلومات اجلارية والشؤون األخبار إلى  الوصول
االتصاالت؛ معدات واستئجار وإيجار تأجير  الرياضية؛
االتصاالت خدمات اإللكتروني؛ البريد   خدمات
(مبا السلكيا املعلومات نقل  باإلنترنت؛   املتعلقة 
على خدمات توفير الويب)؛ صفحات ذلك  في
السلكية االتصاالت وأدوات ألجهزة املوقع  أساس
التطبيقات بروتوكوالت خدمات توفير  والالسلكية؛
بقناة تستعني التي تلك  ذلك  في  مبا  الالسلكية
احملددة أو بـ املتعلقة  املعلومات توفير آمن؛  اتصاال 
والالسلكية؛ السلكية االتصاالت وأدوات  ألجهزة
حاسوبية بيانات قواعد إلى اتصال روابط  توفير
االتصاالت خدمات اإلنترنت؛ على الشبكية  واملواقع
بالتجزئة واخلدمات املنتجات لبيع  اصصة
خدمات الزبائن؛ مع التفاعلي االتصال خالل  من
السلكي خدمة نقل باعتبارها  التلفزيون التفاعلي
اخلدمات إرسال؛ و/أو  بث  و/أو  سلكي  نقل  و/أو
أولئك ذلك في  مبا التلفزيون ملشاهدي  التفاعلية
واحلواسيب النقالة الهواتف على يشاهدونه  الذين
نقل و/أو السلكي نقل خدمة  الشخصية باعتبارها

communications and communications apparatus 
and instruments in case of breakdown, loss or 
theft; computer aided transmission of messages 
and images; messaging services namely, send-
ing, receiving and forwarding messages in the 
form of text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; instant messaging; 
short message services (SMS); multimedia mes-
saging services (MMS); unified messaging serv-
ices; voicemail services; video conferencing 
services; video telephone services; providing ac-
cess to telecommunications infrastructures for 
other operators; provision of access to electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
provision of chat rooms; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or compo-
nents for use in the provision of the aforemen-
tioned services; advisory, information and con-
sultancy services relating to all the aforementioned; 
communications services by satellite, television 
and/or radio; news agency services; provision of 
access to news, current affairs and sports infor-
mation; hiring, rental and leasing of communica-
tions apparatus; electronic mail services; tele-
communication services relating to the Internet; 
telecommunication of information (including web 
pages); provision of location based services for 
telecommunications and communications appa-
ratus and instruments; provision of wireless ap-
plication protocol services including those utilis-
ing a secure communications channel; provision 
of information relating to or identifying telecom-
munications and communications apparatus and 
instruments; provision of telecommunications 
links to computer databases and websites on the 
Internet; telecommunications services dedicated 
to retailing goods and services through interac-
tive communications with customers; interactive 
television services being telecommunications 
and/or communications and/or broadcasting and/
or transmission services; interactive services for 
television viewers including those watching on 
mobile telephones and PCs being telecommuni-
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التلفزيوني البث خدمات إرسال؛ و/أو بث و/أو  سلكي
املشاهدة ألدلة التفاعلية اخلدمات تتضمن  والي
البرامج؛ لتسجيل الذكي األوتوماتيكي  واالختيار
لتسهيل التلفزيون ملشاهدي التفاعلية  اخلدمات
أوتوماتيكي والتي بشكل البرامج  عملية تسجيل
املشاهدة/تفضيالت املشاهدين عادات على بناء  تتم
و/أو نقل سلكي السلكي و/أو نقل خدمة  باعتبارها
التلفزيون ملشاهدي الوصول توفير إرسال؛ و/أو  بث
على يشاهدونه الذين أولئك ذلك في (مبا  التفاعلي
إلى الشخصية) احلواسيب أو النقالة  الهواتف
الرسوميات و/أو البيانات و/أو املعلومات  محتويات
السمعبصرية املقاطع و/أو السمعية املقاطع  و/أو
بوابات أو مواقع  من محصورة مجموعة   من
واأللعاب التفاعلي التلفزيون وإرسال بث  اإلنترنت؛
التفاعلية والرياضة  التفاعلية  واألخبار   التفاعلية
خدمات التفاعلية؛ واملسابقات التفاعلي  والترفيه
و/أو بث و/أو و/أو النقل السلكي الالسلكي  النقل
الطلب عند  والفيديو الطلب عند الفيديو  إرسال 
لتدفقات إلى املشاهدين املتدفق التسليم  املدفوع؛
لألفالم الوصول توفير الطلب؛  عند  الفيديو
مشاهدي إلى التلفزيونية والبرامج  والفيديوهات
الطلب املدفوع؛ الطلب والفيديو عند  الفيديو عند
بالبث؛ توفير املتعلقة املهنية االستشارات  خدمات
حفظ فيها يتم التي البيانات قواعد إلى  الوصول
واخلدمات؛ املنتجات من تشكيلة عن  معلومات 
بني مواقع رابطة توفير اإلنترنت؛ إلى الوصول  متكني
تلفزيون بوابة عبر  التلفزيون ومشاهدي   الويب
بوابات خدمات اإلنترنت؛ بوابات خدمات  تفاعلي؛
خدمات العريض؛ النطاق خدمات توفير  الويب؛
الوصول توفر  التي التفاعلي  التلفزيون   بوابات 
خالل من التلفزيون  مشاهدي إلى اإلنترنت  ملواقع
في بهم مبا االستقبال التلفزيوني اخلاصة  معدات
توفير الرقمية؛ التلفزيوني االستقبال معدات  ذلك
الهواتف مستخدمي إلى اإلنترنت ملواقع  الوصول
واملشورة واملعلومات االستشارات خدمات  النقالة؛
الذكر؛ سالفة اخلدمات بكافة املتعلقة  املهنية
معلوماتية؛ بيانات لقاعدة الوصول وقت  تأجير
الواقعية املعلومات خدمات االتصاالت؛  معلومات
املقاطع نقل خدمات التلفزيوني؛ بالبث  املتعلقة

cations and/or communications and/or broad-
casting and/or transmission services; television 
broadcasting services incorporating interactive 
services for viewing guides and intelligent auto-
mated selection for programme recordal; interac-
tive services for television viewers facilitating the 
recordal of programmes automatically initiated 
on the basis of customer viewing habits/prefer-
ences being telecommunications and/or commu-
nications and/or broadcasting and/or transmis-
sion services; providing interactive television 
viewers (including those watching on their mobile 
telephones or PCs) with access to information, 
data, graphics, audio and/or audio-visual content 
from a restricted group of Internet websites or 
portals; broadcasting and transmission of inter-
active television, interactive games, interactive 
news, interactive sport, interactive entertainment 
and interactive competitions; video on demand 
and near on demand telecommunication and/or 
communication and/or broadcast and/or trans-
mission services; streaming delivery of video on 
demand streams to viewers; providing access to 
movies, videos and television programmes to 
viewers on demand and near on demand; profes-
sional consultancy services relating to broad-
casting; providing access to a database storing 
information relating to a variety of goods and 
services; enabling access to the Internet; provi-
sion of a connection between websites and tele-
vision viewers via an interactive television portal; 
internet portal services; web portal services; pro-
vision of broadband services; interactive televi-
sion portal services providing access to Internet 
websites for television viewers via their television 
receiving equipment including digital television 
receiving equipment; providing access to Internet 
websites to mobile telephone users; professional 
consultancy and information and advisory serv-
ices relating to all the aforesaid services; leasing 
access time to an information database; telecom-
munications information; factual information 
services relating to television broadcasting; au-
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البيانات نقل خدمات سلكيا؛  السمعبصرية
الرسائل؛ تسليم البيانات؛ بث خدمات  سلكيا؛
و/ بث و/أو  السلكي النقل و/أو الالسلكي النقل
التلفزيونية والبرامج اإلذاعية البرامج إرسال  أو
الالسلكي النقل الرسوم املتحركة؛ وأفالم  واألفالم
املواد إرسال و/أو بث و/أو السلكي النقل  و/أو
أشرطة الفيديو من ومواد البصرية  السمعية و/أو
أو اإلذاعية البرامج إرسال مسبقا:  املسجلة
الرسوم أفالم أو األفالم أو التلفزيونية  البرامج
أو مسبقا املسجلة  الفيديو أشرطة أو  املتحركة
الفيديو كاسيتات أو البصرية و/أو السمعية  املواد
االستعماالت األقراص متعددة أو مسبقا  املسجلة
مسبقاً؛ املسجلة الفيديو أقراص أو دي) في   (دي
معدات االتصاالت؛ إرسال استئجار إيجار أو أو  تأجير
الهاتفية؛ أو التلفونية االتصاالت خدمات  الرسائل؛
البيع خدمات  الالسلكية؛ االتصاالت  خدمات
االتصال وسائل عبر التسليم وحتديدا  اإللكتروني
الفيديو ذلك في مبا املتعددة الوسائط   حملتويات
احلاسوب وألعاب التلفزيونية والبرامج  واألفالم
املقدمة االتصال ونغمات والصور  واملوسيقى
أو الهاتف  خطوط أو اإلنترنت خدمة خالل  من
الصناعية األقمار أو اإلرسال الالسلكي أو  الكيبل
وحتليل معلومات وتنظيم مراقبة األرضي؛ البث  أو
خدمات األعمال؛ وإدارة التسويق ألغراض  االتصال
خدمات املكاملات؛ تنبيه  خدمات  املكاملات؛   فرز
شبكة شبكة اتصاالت أو للوصول إلى  حاسوبية
للترفيه للوصول حاسوبية خدمات  حاسوب؛
بيانات قاعدة عبر والبيانات واملعلومات  والتعليم
ليفية أو سلكية أو  كيبلية  أو  خطية  أو  هاتفية
إلى للوصول حاسوبية خدمات حاسوب؛ شبكة  أو
والبيانات والصور  والصوت الرسائل أو  املعلومات 
حاسوبية خدمات حاسوب؛ شبكة أو حاسوب  عبر
واسترجاعها؛ التلفزيونية البرامج إلى  للوصول
ورسائل وامللفات والبيانات البرامج وإرسال  نقل
والتقوميات االتصال وعناوين اإللكتروني  البريد
واملوسيقى والصور والرسائل النصية املهام  وقوائم
واملقاطع البصرية واملقاطع السمعية  واملقاطع
والرسوميات والنصوص  والفيديو  السمعبصرية 
شبكات عبر املعلومات من  وغيرها  والبرامج 

dio visual communication services; data commu-
nication services; data broadcasting services; 
delivery of messages; telecommunication and/or 
communication and/or broadcast and/or trans-
mission of radio programmes, television pro-
grammes, films and motion pictures; telecommu-
nication and/or communication and/or broadcast 
and/or transmission of audio and/or visual mate-
rial and material from pre-recorded video tapes: 
transmission of radio programmes, television 
programmes, films, motion pictures, pre-recorded
video tapes, audio and/or visual material, pre-re-
corded video cassettes, DVDs or pre-recorded 
video discs; rental, leasing or hire of communica-
tions equipment; message sending; telephonic or 
telephone communications services; wireless 
communication services; e-sell through services, 
namely delivery by telecommunication of media 
content, including video and films, television pro-
grammes, computer games, music, images and 
ring tones provided by internet, telephone line, 
cable, wireless transmission, satellite or terres-
trial broadcast service; monitoring, organisation 
and analysis of call information for the purpose of 
market and business administration; call screen-
ing services; call alerting services; computer 
services for accessing a communications or com-
puter network; computer services for accessing 
entertainment, education, information and data 
via telephone, line, cable, wire or fibre, database
or computer network; computer services for ac-
cessing information, messages, text, sound, im-
ages and data via a computer or computer net-
work; computer services for accessing and 
retrieving radio and television programmes; 
transfer and transmission of programs, data, files,
e-mails, contacts, calendars, task lists, text mes-
sages, photos, music, audio, visual, audio visual, 
video, text, graphics, programs and other infor-
mation via telecommunications and global com-
munications networks; remote data access serv-
ices; e-mail, email notification and alert services;
online instant messaging; provision of online 
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خدمات العاملية؛ والالسلكية السلكية  االتصاالت
البريد اإللكتروني خدمات للبيانات؛ عن بعد  الوصول
والتنبيه؛ جديدة إلكترونية رسائل  واإلشعار باستالم
املباشرة املؤمترات  توفير  املباشرة؛ الفورية  الرسائل
وغرف الرسائل ومجالس النقاش  ومجموعات
بوابات خدمات اإلنترنت؛ بوابات  خدمات  الدردشة؛
و/أو النقل السلكي الالسلكي النقل خدمات  الويب؛
والفيديو الطلب عند الفيديو  إرسال  و/أو بث  و/أو
املباشرة االتصاالت خدمات املدفوع؛ الطلب  عند
البيانات واسترجاع إلى الوصول من متكن  التي
االتصال وعناوين اإللكتروني البريد ورسائل  وامللفات
والصور النصية والرسائل املهام وقوائم  والتقوميات
البصرية واملقاطع السمعية واملقاطع  واملوسيقى
والنصوص والفيديو السمعبصرية  واملقاطع
عبر املعلومات من وغيرها والبرامج  والرسوميات
في إلكتروني مبا حاسوب أو جهاز شبكة  حاسوب أو
عاملية؛ اتصاالت شبكة عبر املقدمة  ذلك اخلدمات
على بالبث املتعلقة املباشرة االتصاالت  خدمات 
القابلة لالستخدام الصوتية امللفات وبث  اإلنترنت
اخلدمات ذلك في مبا اإلنترنت أجهزة آي بود على  مع
الند خدمات عامة؛ اتصاالت  شبكة عبر  املقدمة
التفاعلي االقتراع خدمات توفير التفاعلية؛  للند
اتصاالت و/أو السلكية اتصاالت  باعتبارها خدمات
لالتصاالت املباشرة والفلترة بث؛ اإلدارة  سلكية و/أو
ما بشأن املعلومات أو املشورة تقدمي   اإللكترونية؛
اخلدمات سالفة بكافة املتعلقة املعلومات  تقدم؛
حاسوبية بيانات مباشرة من قاعدة املقدمة  الذكر

اإلنترنت أو مساعدة خط عبر  .أو

conferencing, discussion groups, message 
boards and chat rooms; internet portal services; 
web portal services; online video on demand or 
near on demand telecommunication and/or com-
munication and/or broadcast and/or transmission 
services; online telecommunications services to 
enable the accessing and retrieving of data, files,
e-mails, contacts, calendars, task lists, text mes-
sages, photos, music, audio, visual, audio visual, 
video, text, graphics, programs and other infor-
mation via a computer or computer network or 
electronic device including services provided 
over a global communications network; online 
telecommunications services relating to web-
casting and podcasting including services pro-
vided over a global communications network; 
peer to peer interactive services; provision of in-
teractive polling services being telecommunica-
tions and/or communications and/or broadcast-
ing services; online managing and filtering of
electronic communications; advising or providing 
information in relation to the foregoing; informa-
tion relating to all the aforementioned services 
provided on-line from a computer database or via 
a helpline or the Internet.   

انترنشنال ليمتد بي آي : اسكاي  In the name of: Sky IP International Limitedبأسم

 TW7 آيسلورث، ميدليسكس واي، : جرانت العنوان
املتحدة. اململكة ،5QD

Address: Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 
5QD, United Kingdom 

 2962443 ت االرسال شارع - اللة رام : التبليغ :Address for Servicesعنوان
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( 376 )

 18353 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18353العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 23/11/2010 :  Date: 23/11/2010التاريخ

االلبسة : اجل  In Respect of: Clothsمن

الدولية للتجارة الستيال : شركة -In the name of: SHARIKAT LASTEELA LELTEبأسم
JARAH AL DAWLIyAH 

عمارة الواحة - اخلليل :  Address: HEBRON - ALWAHA BUILDالعنوان

فيصل-سوق امللك شارع - اخلليل التبليغ : عنوان
زهرةاملدائن

Address for Services:  

( 377 )

  

 18355 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18355العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 24/11/2010 :  Date: 24/11/2010التاريخ
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الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته : اجل من
السكاكر، احللوانية، السكر منتجات احللوانية،
الباستا، الكعك، انواعه)، (بكافة البسكويت
املعكرونة العصائبية، املعكرونة  املعكرونة،
الشعيرية، السباغيتي، الفورية، العصائبية
املايونيز، السلطة، توابل اخلبازة، مسحوق اخلميرة،
املثلجات، (التوابل)، والصلصات اب الكاتش اخلل،
املثلج، العجني للطبخ،  اجلاهز  العجني منتجات
غير املثلجة احللويات البوظة، املثلج، البرثس
املثلجة املصنوعة احللويات االلبان، من املصنوعة
الشاي، ، القهوة املثلجة، احللويات الفواكه، من
وما الساجو، التابيوكا، األرز،  ، السكر الكاكاو،
العسل، املعجنات، اخلبز، القهوة، مقام يقوم
الطحني اخلردل، امللح، املثلجات، السكر، دبس 

التوابل احلبوب, املصنوع من

In Respect of: Chocolates and Chocolate Con-
fectionery Products, Sugar Confectionery Prod-
ucts, Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder, Salad Dress-
ings, 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, sug-
ar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread,
pastry, honey, treacle, ices, salt, mustard, flour
made from cereals, spices 

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

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

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

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

Address for Services:

        

( 378 )

 18356 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18356العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

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



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

277

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

التوابل احلبوب, املصنوع من

In Respect of: Chocolates and Chocolate Con-
fectionery Products, Sugar Confectionery Prod-
ucts, Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder, Salad Dress-
ings, 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, pas-
try, honey, treacle, ices, salt, mustard, flour made
from cereals, spices 

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

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

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

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

Address for Services:

( 379 )

  

 18357 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18357العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

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

والبيطرية الصيدلية املستحضرات  : اجل من
لالستعمال املعدة احلمية مواد والصحية،
ومواد اللصوق الطبية ، األطفال أغذية الطبي ،
األسنان والشمع بحشو اخلاصة املواد ، التضميد
املستعملة املستحضرات ، املطهرات  ، الطبي
الضارة واحلشرات واحليوانات  الهوام ابادة في

الضارة واألعشاب والفطريات

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plas-
ters, materials for dressings; materials for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; prep-
arations for destroying vermin; fungicides, her-
bicides 
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ذات الوطنية  الصيدليات شركة : بأسم 
مسئولية محدودة

In the name of: National Pharma Co. L.L.C. 

اململكة  – ص.ب 91159 - 11633 العنوان : الرياض
السعودية العربية

Address: Riyadh 11633 P.O. Box 91159 Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services: 

( 380 )

 18358 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18358العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

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

األعمال ادارة ؛ الدعاية واإلعالن خدمات : اجل من
املكتبية ؛ األعمال األنشطة التجارية إدارة ؛

In Respect of: Advertising; business manage-
ment; business administration; office functions

ذات الوطنية  الصيدليات شركة : بأسم 
مسئولية محدودة

In the name of: National Pharma Co. L.L.C. 

اململكة  – ص.ب 91159 - 11633 العنوان : الرياض
السعودية العربية

Address: Riyadh 11633 P.O. Box 91159 Kingdom 
of Saudi Arabia 

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

Address for Services: 

( 381 )

 18362 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18362العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :
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 25/11/2010 :  Date: 25/11/2010التاريخ

واملنتجات املقوى والورق الورق  : اجل من
أخرى فئات في واردة وغير املواد هذه من املصنوعة
الفتوغرافية الصور الكتب جتليد مواد املطبوعات
في املستعملة اللصق مواد القرطاسية
الفنانني ومواد منزلية لغايات او القرطاسية
واللوازم الكاتبة االالت تلوين أو دهان فراشة
(عدا والتدريس التوجيه (عدا االثاث)مواد املكتبية
الواردة (غير البالستيكية االجهزة)مواد التغليف
الكليشيهات الطباعة االخرى)حروف  فئات في

(الراسمات)

In Respect of: Paper cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists’ ma-
terials; 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 

عامر اهللا عبد فايز فواز :  In the name of: FAWAZ FAIZ ABDALLAH AMERبأسم

فلسطني - مسحة - سلفيت :  Address: MASH-A-SAL FEET- PALESTINEالعنوان

فلسطني - سلفيت - مسحة : التبليغ  -Address for Services:   MASH-A-SAL FEETعنوان
PALESTINE 

( 382 )

 18363 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18363العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 25/11/2010 :  Date: 25/11/2010التاريخ

و األقمشة  تبيض مستحضرات : اجل من
املالبس. كي و غسل في  تستعمل  أخرى مواد
كشط و جلي و و صقل تنظيف مستحضرات
جتميل مستحضرات . عطرية زيوت عطور. صابون.

غسول (لوشن) للشعر. منظفات اسنان .

In Respect of: BLEACHING PREPARATIONS 
AND OTHER SUBSTANCES FOR LAUNDRY 
USE”CLEANING.POLISHING.SCOURAING AND 
ABRASIVE PREPARATIONS SOAPS PERFUM-
ERY ESSENTIAL OILS COMETICS.HAIR LO-
TIONS. DENTIFRICES. 

عامر اهللا عبد فايز فواز :  In the name of: FAWAZ FAIZ ABDALLAH AMERبأسم

فلسطني - مسحة - سلفيت :  Address: MASH-A-SAL FEET- PALESTINEالعنوان

فلسطني - سلفيت - مسحة : التبليغ  -Address for Services:   MASH-A-SAL FEETعنوان
PALESTINE 
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( 383 )

 18364 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18364العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 25/11/2010 :  Date: 25/11/2010التاريخ

اخرى ومواد االقمشه تبيض مستحضرات : اجل من
املالبس.مستحضرات تنظيف وكي غسيل في تستعمل
عطريه. وكشط.صابون.عطور.زيوت وجلي وصقل
جتميل.غسول(لوشن)للشعر.منظفات مستحضرات

أسنان

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

عامر اهللا عبد فايز فواز :  In the name of: FAWAZ FAIZ ABDALLAH AMERبأسم

فلسطني - مسحة - سلفيت :  Address: MASH-A-SAL FEET- PALESTINEالعنوان

فلسطني - سلفيت - مسحة : التبليغ -Address for Services:   MASH-A-SAL FEET- PALESعنوان
TINE 

( 384 ) 

 18365 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18365العالمة

 3 In Class: 3في الصنف :

 25/11/2010 :  Date: 25/11/2010التاريخ

اخرى ومواد االقمشه تبيض مستحضرات : اجل من
مستحضرات  . املالبس وكي  غسل في  تستعمل
وكشط.صابون.عطور.زيوت وجلي وصقل تنظيف
جتميل.غسول(لوشن)للشعر. عطريه.مستحضرات

منظفات ـسنان

In Respect of: Bleaching preparations and other sub-
stances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparation; soaps;perfumery, essen-
tial oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

عامر اهللا عبد فايز فواز : In the name of: FAWAZ FAIZ ABDALLAH AMERبأسم

فلسطني - مسحة - سلفيت : Address: MASH-A-SAL FEET- PALESTINEالعنوان

فلسطني - سلفيت - مسحة : التبليغ -Address for Services:   MASH-A-SAL FEET- PALESعنوان
TINE 
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( 385 ) 

 18366 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18366العالمة

 30 In Class: 30في الصنف :

 25/11/2010 : Date: 25/11/2010التاريخ

شوكالتة منتجات : اجل  In Respect of: CHOCOLATE PRODUCTSمن

: ماجدة يوسف الياس جاداهللا  In the name of: MAGEDA YOUSEF ELIASبأسم
JADALLAH

- قعوار جنيب الكركفة-عمارة شارع : العنوان 
فلسطني - حلم بيت

Address: KARKAFEH ST.-NAJEEB QAWAR 
BUILDG.-BETHLEHEM-PALESTINE

جنيب الكركفة-عمارة شارع : التبليغ عنوان
فلسطني - قعوار - بيت حلم

Address for Services:   KARKAFEH ST.-NAJEEB 
QAWAR BUILDG.-BETHLEHEM-PALESTINE 

( 386 )

 

 18368 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18368العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 25/11/2010 :  Date: 25/11/2010التاريخ

مواد والشامبوهات، السجاد منظفات : اجل من
ومزيالت للغسيل اضافات للغسيل، منظفة

السجاد وعن االقمشة عن البقع

In Respect of: Carpet cleaners and shampoos; 
laundry detergents; laundry additives and fab-
ric and carpet stain removers. 
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ان.في. بنكيزر ريكيت :  .In the name of: Reckitt Benckiser N.Vبأسم

تي  دبليو  2132 ،14 سيريوسدريف : العنوان
هولندا هوفدورب،

Address: Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, 
Netherlands 

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

Address for Services:

( 387 )

     

 18369 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18369العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 25/11/2010 :  Date: 25/11/2010التاريخ

اخرى ومواد التبييض مستحضرات : اجل من
مستحضرات واجللي، للغسيل تستعمل
الروائح ومزيل واملعطر اجلاليات منظفات اجللي،
التلميع مستحضرات  الشطف، مواد الكريهة، 
مستحضرات الزجاجية، واالدوات للمطبخ
الصابون، والكشط، والفرك والتلميع التنظيف
لالستعمال والقشور التكلس ازالة مستحضرات
بدون او مع  املذكورة البضائع جميع املنزلي،

مطهر. مركب

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use and dish-
washing; dishwashing preparations; dish-
washer cleaner, freshener and deodoriser; 
rinse agents; polishing preparations for 
kitchen and glassware; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
decalcifying and descaling preparations for 
domestic use; all aforementioned goods 
with or without a disinfective component 

ان.في. بنكيزر ريكيت :  .In the name of: Reckitt Benckiser N.Vبأسم

تي  دبليو  2132 ،14 سيريوسدريف : العنوان
هولندا هوفدورب،

Address: Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofd-
dorp, Netherlands 

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

Address for Services:   
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( 388 )

 18371 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18371العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

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

تستعمل اخرى ومواد التبييض مستحضرات : اجل من
نشا الصابون، مطهرة، و/او منظفة مواد للغسيل،
للغسيل، مستحضرات الغسيل، نيلة الغسيل،
منظفات اجلاف، للتنظيف الغسيل مستحضرات
التكلس ازالة  مستحضرات الشامبوهات، السجاد، 
االقمشة، مطريات املنزلي، لالستخدام والقشور

ازالة البقع مستحضرات اضافات للغسيل،

In Respect of: Bleaching preparations and other sub-
stances for laundry use; detergents; soaps; laundry 
starch; laundry blue; laundry preparations; laun-
dry preparations for dry cleaners; carpet cleaners; 
shampoos; decalcifying and descaling preparations 
for household purposes; fabric softeners, laundry ad-
ditives; stain removing preparations. 

مليتد (أوفرسيز) كوملان أند ريكيت  In the name of: Reckitt & Colman (Overseas) Limitedبأسم :

اجنلترا اس، يو8 7دي اتش هل، لني، : دانسوم  Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Englandالعنوان

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

Address for Services:   

( 389 )

 18378 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18378العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 25/11/2010 :  Date: 25/11/2010التاريخ

مستحضرات التبييض، مستحضرات : اجل من
املواد والكشط، والفرك والتلميع التنظيف
مستحضرات الصابون، املطهرة، و/او املنظفة
املنزلي، لالستعمال والقشور التكلس ازالة
البقع ومزيالت  الصدأ  ومزيالت التكلس مزيالت
ااري فتح مستحضرات الدهون، ومزيالت
الصدأ او التكلس  ملنع مستحضرات واملغاسل،
للغسيل، اضافات االقمشة، مطريات الدهن، او
مركب بدون او مع املذكورة البضائع  جميع 

مطهر.

In Respect of: Bleaching preparations; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; detergents; soaps; decalcify-
ing and descaling preparations for house-
hold purposes; limescale removers, rust re-
movers, stain removers, grease removers; 
drain and sink unblocking preparations; 
preparations for prevention of limescale, 
rust or grease; fabric softeners; laundry ad-
ditives; all aforementioned goods with or 
without a disinfective component 

ان.في. بنكيزر ريكيت :  .In the name of: Reckitt Benckiser N.Vبأسم
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تي  دبليو  2132 ،14 سيريوسدريف : العنوان
هولندا هوفدورب،

Address: Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofd-
dorp, Netherlands 

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

Address for Services:   

( 390 )

 18379 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18379العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 25/11/2010 :  Date: 25/11/2010التاريخ

مستحضرات التبييض، مستحضرات : اجل من
املنظفة املواد  والكشط، والفرك والتلميع التنظيف
التكلس ازالة مستحضرات  الصابون،  املطهرة،  و/او
التكلس ومزيالت مزيالت املنزلي، لالستعمال والقشور
مستحضرات الدهون، ومزيالت البقع ومزيالت الصدأ
او التكلس  ملنع مستحضرات واملغاسل، ااري فتح
االقمشة، اضافات للغسيل، مطريات الدهن، او الصدأ

مطهر. مركب بدون او مع املذكورة البضائع جميع

In Respect of: Bleaching preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; de-
tergents; soaps; decalcifying and descaling prepa-
rations for household purposes; limescale removers, 
rust removers, stain removers, grease removers; 
drain and sink unblocking preparations; preparations 
for prevention of limescale, rust or grease; fabric soft-
eners; laundry additives; all aforementioned goods 
with or without a disinfective component 

ان.في. بنكيزر ريكيت :  .In the name of: Reckitt Benckiser N.Vبأسم

تي هوفدورب،  2132 دبليو ،14 سيريوسدريف : العنوان
هولندا

Address: Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, Nether-
lands 

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

Address for Services:   

( 391 )

 18380 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18380العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

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



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

285

حلوى صيدلية، ومواد مستحضرات : اجل من
طبية

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
and substances; medicated confectionery 

مليتد (أوفرسيز) كوملان أند ريكيت -In the name of: Reckitt & Colman (Overبأسم :
seas) Limited 

اس، 7دي يو8  اتش هل، لني، دانسوم  : العنوان
اجنلترا

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, 
England 

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

Address for Services:   

(392)

 18382 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18382العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

: مواد التنظيف اجل  In Respect of: Cleaning Suppliesمن

التنظيف ملواد كلني ايزي : شركة -In the name of: sharket Easy Clean lmwad alبأسم
tanzeef 

حجة \ قلقيلية :  Address: palestine - Qalqilya - Hajaالعنوان

حجة \ قلقيلية : التبليغ  - Address for Services: palestine - Qalqilyaعنوان
Haja 



الثاني 2011/5/15العـــدد

286

( 393 )

 18384 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18384العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

(احملفوظة والبطاطس  اخلضراوات : اجل من
الفواكه املطبوخة)، أو فة افّ أو دة امّ أو
املطبوخة)، أو فة افّ أو دة امّ أو (احملفوظة 
اللحوم، املطبوخ)، أو  ف افّ أو (احملفوظ الفطر
واملأكوالت السمك الطرائد، حلوم الدواجن، 
على أيضا املنتجات هذه ة كافّ البحرية، وتتوافر
معاجني، جلي، حساء، مستخلصات، شكل
دة مجمّ أو  جاهزة أطباق محفوظة، مأكوالت 
القشدة، احلليب، البيض، املربّى، فة، مجفّ أو
األخرى الطعام ومستحضرات األجبان الزبدة،
املشروبات احلليب، بدائل احلليب، أساسها التي
أساسها التي احللويات احلليب، مع املصنوعة
األلبان، أساسها القشدة، واحللويات التي احلليب
من املستحضرات احلليب)، (بدائل الصويا حليب
لألكل، القابلة الدهون و الزيوت الصويا، فول
البشري، لالستهالك  البروتني مستحضرات
زبدة اخلنزير، حلم السجق، اللبنية، غير القشدة
املرق، مكعبات احلساء، مركزات احلساء، الفستق،

الدجاج. أو اللحم حساء ر، املبهّ املرق، املرق

In Respect of: Vegetables and potatoes 
(preserved, frozen, dried or cooked), fruits 
(preserved, frozen, dried or cooked), mush-
rooms (preserved, dried or cooked), meat, 
poultry, game, fish and seafood, all these
products also in the form of extracts, soups, 
jellies, pastes, preserves, ready-made dish-
es, frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, 
cream, butter, cheese and other food prepa-
rations having a base of milk; milk substi-
tutes; milk-based beverages; milk-based 
and cream-based desserts; yoghurts; soya 
milk (milk substitute), soya-based prepara-
tions; edible oils and fats; protein prepa-
rations for human food; non-dairy cream-
ers; sausages; charcuterie; peanut butter; 
soups, soup concentrates, broth, stock 
cubes, bouillon, consommés. 

أس .آ. نستلة برودوي دي سوسيتية  In the name of: Société Des Produits Nestléبأسم :
S.A. 

سويسرا  ، 1800 فيفاي أتش  Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي

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

Address for Services: 
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(394 )

 18385 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18385العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

القهوة ومستخلصات القهوة : اجل من
القهوة، أساسها التي واملشروبات واملستحضرات
بدائل مستخلصات  القهوة،  بدائل املثلجة،  القهوة
أساسها التي  واملشروبات املستحضرات القهوة،
مستخلصات الشاي، البرية، الهندباء القهوة، بدائل
أساسها التي واملشروبات املستحضرات الشاي،
أساسها التي املستحضرات  املثلج، الشاي الشاي،
التي واملشروبات واملستحضرات  الكاكاو الشعير،
الشوكوال، منتجات الشوكوال، الكاكاو،  أساسها
الشوكوال، أساسها التي واملشروبات  املستحضرات
العلكة السكر،  السكر؛ حلوى احللويات، احللوى،
اخلبز، األفران، منتجات الطبيعية، احملليات املضغية،
البسكويت الكعك، البسكويت، املعجنات، اخلميرة، 
البوظة، البودينغ، حلوى التوفي، الهشة، الرقائق احمللى،
الكعك املثلجة،  احللويات  الشربات، املياه، مثلجات
األلبان املثلجة،  احللويات املرطبة، املثلجات امد،
البوظة لعمل التماسك وعوامل املساحيق املثلجة،
املثلجة احللويات و/أو الشربات و/أو املاء مثلجات و/أو
احللويات و/أو املرطبة، املثلجات و/أو الكعك املثلج، و/أو
العسل، وبدائل العسل املثلجة، األلبان و/أو املثلجة،
ورقائق واللوز)، العسل (أكلة من موسلي اإلفطار، حبوب
اجلاهز لألكل، واحلبوب أصابع شكل على احلبوب الذرة،
والشعيرية، املعكرونة األرز، احلبوب، مستحضرات 
احلبوب، وأيضاً أو الطحني األرز، من املصنوعة األطعمة
الساندويتشات، البيتزا، جاهزة، أطباق شكل على
العجينة من املصنوعة و للخبز اجلاهزة املستحضرات
الصويا، صلصة الكيك، الصلصات، عجينة و النشوية
التوابل أو اخلاصة بإضافة النكهة الكاتشاب، املنتجات
وزينة التوابل لألكل، القابلة البهارات لألطعمة،

اخلل. واخلردل، املايونيز السلطات،

In Respect of: Coffee, coffee extracts, coffee-based 
preparations and beverages; iced coffee; coffee sub-
stitutes, extracts of coffee substitutes, preparations 
and beverages based on coffee substitutes; chicory; 
tea, tea extracts, tea-based preparations and bever-
ages; iced tea; malt-based preparations; cocoa and 
cocoabased preparations and beverages; chocolate, 
chocolate products, chocolatebased preparations 
and beverages; confectionery, sweets, candies; 
sugar confectionery; sugar; chewing gum; natural 
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; 
ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, frozen desserts, frozen yo-
ghurts; binding agents for making ice cream and/or 
water ices and/or sherbets and/or frozen confections 
and/or frozen cakes and/or soft ices and/or frozen 
desserts and/or frozen yoghurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals, muesli, corn flakes, ce-
real bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations; 
rice, pasta, noodles; foodstuffs having a base of rice, 
of flour or of cereals, also in the form of ready-made
dishes; pizzas; sandwiches; mixtures of alimentary 
paste and oven-ready prepared dough; sauces; soya 
sauce; ketchup; aromatising or seasoning products 
for food, edible spices, condiments, salad dressings, 
mayonnaise; mustard; vinegar. 

أس .آ. نستلة برودوي دي سوسيتية  .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم :

سويسرا  ، 1800 فيفاي أتش  Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي

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

Address for Services: 
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( 395 )

 18386 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18386العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

املياه أو  الفوارة، املياه املكربن، غير املاء البيرة، : اجل  من
املياه املعدنية، املياه مياه الينابيع، املعاجلة، املياه املكربنة،
واملشروبات بطعم الفواكه املنكهة املنكهة، املشروبات
وعصائر الفواكه عصائر الفواكه، من املصنوعة
اخلفيفة املشروبات الليمونادة، الرحائق، اخلضروات،
املستخرجات املركزات،  الكحولية، غير واملشروبات
صناعة املستخدمة في األخرى واملستحضرات واخلالصات
العطرية)، الزيوت عدا (ما الكحولية غير املشروبات
التي املشروبات امرة، اللبنة  من  املصنوعة املشروبات
(الشعير أساسها املالت التي املشروبات أساسها الصويا،

التواترية. واملشروبات املستنبت)

In Respect of: Beers; still water, effervescent water 
or carbonated water, processed water, spring water, 
mineral water, flavoured water; fruit-flavoured and fruit-
based beverages, fruit and vegetable juices, nectars, 
lemonades, sodas and other nonalcoholic beverages; 
syrups, extracts and essences and other preparations 
for making non-alcoholic beverages (except essential 
oils); lactic fermented beverages; soya-based bever-
ages; malt-based beverages; isotonic beverages. 

أس .آ. نستلة برودوي دي سوسيتية  .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم :

سويسرا  ، 1800 فيفاي أتش  Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي

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

Address for Services: 

( 396 )

 18387 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18387العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

الفيتامينات و الصيدالنية املستحضرات : اجل من
اجللدية التهيجات لوقاية وعالج

In Respect of: Pharmaceutical and vitamin prep-
arations for the prevention and treatment of skin 
irritations 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

أملانيا  دارمشتاد ، 64271 :  Address: 64271 Darmstadt, Germanyالعنوان

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

Address for Services: 
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(397 )

 18388 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18388العالمة

 1  In Class: 1في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

في صناعة تستخدم التي الكيماوية : املواد اجل من
للبناء املواد الكيماوية االنشاءات,

In Respect of: Chemical products for the construction 
industry; Chemicals for building 

جي كيه جيبس كناف :  In the name of: Knauf Gips KGبأسم

املانيا  ايفوفني, 97346 ,7 بانهوفن ام :  Address: Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germanyالعنوان

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

( 398 )

 18389 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18389العالمة

 19  In Class: 19في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

غير املعدنية البناء : مواد اجل  In Respect of: Building materials, not of metalمن

جي كيه جيبس كناف :  In the name of: Knauf Gips KGبأسم

املانيا  ايفوفني, 97346 ,7 بانهوفن ام : -Address: Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Gerالعنوان
many 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 399 )

 18390 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18390العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

(الكرتون) واألصناف املقوى والورق الورق : اجل من
فئات في املصنفة  غير  املواد هذه من املصنوعة
الصور  ، الكتب جتليد ومواد املطبوعات  ، أخرى 
الالصقة املواد ، القرطاسية ، الفوتوغرافية
املنزلية لألغراض أو القرطاسية في املستعملة
والدهان فرش التلوين ، بالفنانني اخلاصة األدوات ،
األثاث) (عدا املكاتب ومستلزمات الكاتبة اآلالت ،
، األجهزة) (عدا والتعليمية االرشادية املواد ،
ضمن املصنفة  (غير للتغليف بالستيكية مواد
، الطباعة حروف  ، اللعب ورق ، أخرى)  فئات

االكالشيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for statio-
nery 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); 
playing cards; printers’ type; printing blocks 

حرة (منطقة  بي  أي  سي  بي  ام  شركة  : بأسم 
ذ.م.م.)

In the name of: MBC IP FZ-LLC 

دبي, اخلامس, الطابق سي, بي ام مبنى : العنوان
املتحدة العربية االمارات

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, Unit-
ed Arab Emirates 

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

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
دراما عام لكلمة باستخدام



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

291

( 400 )

 18391 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18391العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

الدعاية واإلعالن، ادارة األعمال، خدمات اجل : من
املكتبية، األعمال التجارية، األنشطة إدارة
واالذاعة، التلفزيون بواسطة الدعاية خدمات
واالعالنات الدعايات بث الدعائي، االعالن وكاالت

بواسطة التلفزيون االعالن التجارية ،

In Respect of: Advertising, business man-
agement, business administration, office
functions, advertising by television and 
radio, promotional advertising agencies, 
broadcast of advertising and commercial 
advertising, advertising by television 

ام بي سي أي بي (منطقة حرة شركة  بأسم :
ذ.م.م.)

In the name of: MBC IP FZ-LLC 

دبي, اخلامس, الطابق سي, بي ام مبنى : العنوان
املتحدة العربية االمارات

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, 
United Arab Emirates 

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

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
دراما عام لكلمة باستخدام

(401 )

 18392 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18392العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ
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خدمات البث،  خدمات االتصاالت، خدمات : اجل من
طريق عن والبرامج واالخبار واالفالم االغاني بث
العاملية، الكمبيوتر وشبكات واالنترنت النقال الهاتف
والبرامج عن طريق واالفالم واالخبار االغاني بث خدمات
البث االنترنت، طريق عن البث خدمات التلفزيون،
البرامج خدمات التلفزيونية،  البرامج بث  التلفزيوني،
(اتصاالت) الصحافة وكاالت خدمات التلفزيونية،

واالخبار

In Respect of: Telecommunication services; broad-
cast services; broadcast of songs, film, news and
programs by mobiles, internet and global computer 
networks; broadcast of songs, films, news and pro-
grams by television; broadcast services by internet; 
Television broadcasting; broadcast of television pro-
grams; television programs service, press (telecom-
munications) and news agencies services 

ذ.م.م.) حرة (منطقة بي أي سي بي ام شركة :  In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم

االمارات دبي, الطابق اخلامس, بي سي, ام مبنى العنوان :
العربية املتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United 
Arab Emirates 

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

التسجيل باستخدام مشروط لطلب قبول االدعاءات :
دراما لكلمة عام

( 402 )

 18393 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18393العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

التدريب، توفير خدمات التعليم، خدمات : اجل من
األنشطة خدمات  ، والترفيه التسلية  خدمات
واالفالم االغاني انتاج خدمات والثقافية، الرياضية
البصرية والسمعية  املسموعة  والبرامج واالخبار
واقراص الفيديو واشرطة السمعية االشرطة على
التلفزيوني، والترفيه الترفيه خدمات الكمبيوتر،
التلفزيونية، االفالم وخاصة  االفالم  انتاج خدمات
تأجير خدمات التلفزيون،  برامج مونتاج  خدمات
والتلفزيونية، الوكاالت السينمائية االفالم واستئجار

الفنية

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities, 
production of songs, films, news, audio and au-
dio visual programs on audio tapes and video 
tapes and computer discs; entertainment and 
television entertainment services; production of 
films and particularly television films, reproduc-
tion of television programs, leasing and renting 
services for cinema and television films, artistic
agencies 

ذ.م.م.) حرة (منطقة بي أي سي بي ام شركة :  In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم

دبي, اخلامس, الطابق سي, بي ام مبنى : العنوان
املتحدة العربية االمارات

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United 
Arab Emirates 
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التبليغ  Address for Services: : AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh

التسجيل باستخدام مشروط لطلب قبول االدعاءات :
دراما لكلمة عام

( 403 )

 18394 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18394العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

وجلي وصقل تنظيف ومستحضرات : اجل من
مستحضرات عطرية، زيوت عطور صابون وكشط

اسنان. منظفات (لوشن)للشعر غسول جتميل

In Respect of: CLENING POLISHING SCOURING 
AND ABRASIVE PREPARATION SOAPS. PER-
FUMERY. ESSENTIAL.OILS, COSMETICS, HAIR 
LOTIONS, DENTIFRICCS 

التجارية باتشي للخدمات شركة : -In the name of: shariket batshi llkhadamat altiبأسم
jariyeh 

الرئيسي ايبا بيت نابلس-شارع :  Address: nablus share bet eba alra’esiالعنوان

سفيان شارع - النادي  مدحت  : التبليغ  عنوان
_ط3  غزال عمارة

Address for Services: 

( 404)

 18397 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18397العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :
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 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

وتوليد التدفئة اإلنارة- جهزة وتشمل أجهزة اجل : من
فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
الصحية- والتركيبات املياه توزيع جهزة وكهرباء- غاز

التبريد–

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض : -In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM DAبأسم
BAN 

النيل قصر صالة بجانب عيصى- اخلليل-  : العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-
NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

قصر صالة بجانب عيصى-  اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

( 405 )

 18398 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18398العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

وتوليد التدفئة اإلنارة- جهزة وتشمل أجهزة اجل : من
فران الطهي– أجهزة والتهوية- التجفيف البخار–
الصحية- والتركيبات املياه توزيع جهزة وكهرباء- غاز

التبريد–

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

ضبان هاشم محمد ناهض : -In the name of: NAHED MOHAMMAD HASHEM DAبأسم
BAN 

النيل قصر صالة بجانب عيصى- اخلليل-  : العنوان
 022228087 تلفاكس

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE KASER AL-
NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 

قصر صالة بجانب عيصى-  اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address for Services: HEBRON,EISSA DIST,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 02222808 
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( 406 )

 18399 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18399العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

التدفئة جهزة  اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
أجهزة والتهوية-  التجفيف البخار– وتوليد 
املياه توزيع  جهزة وكهرباء- غاز فران الطهي– 

التبريد– اجهزة الصحية- والتركيبات

In Respect of: Apparatus for lighting, heat-
ing, steam generating, cooking, refrigerat-
ing, drying, ventilating, water supply and 
sanitary 

ضبان هاشم محمد ناهض :  In the name of: NAHED MOHAMMADبأسم
HASHEM DABAN 

قصر صالة بجانب  عيصى- اخلليل- : العنوان
 022228087 تلفاكس النيل

Address: HEBRON,EISSA DIST.,BESIDE 
KASER AL-NEAL HALL TEL TELFAX 
02222808 

صالة بجانب  عيصى- اخلليل- : التبليغ عنوان
 022228087 تلفاكس النيل قصر

Address for Services: HEBRON,EISSA 
DIST.,BESIDE KASER AL-NEAL HALL TEL 
TELFAX 02222808 

( 407 )

 18400 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18400العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 28/11/2010 :  Date: 28/11/2010التاريخ

منتجات تنظيف اجل :  In Respect of: Cleaning Productsمن

واالستثمار والتصدير لالستيراد اكسي شركة :  In the name of: axe for import ,export and investmentبأسم
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االمني عمارة الصناعية املنطقة اهللا-البيرة رام : العنوان
االول الطابق

Address: axe company -ramallah-al birah-industry 
zoon-al amin blding-first floor

عمارة املنطقة الصناعية اهللا-البيرة رام : التبليغ عنوان
االول الطابق االمني

Address for Services: axe company -ramallah-al bi-
rah-industry zoon-al amin blding-first floor

( 408 )

 18401 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18401العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 29/11/2010 :  Date: 29/11/2010التاريخ

االحذية : اجل  In Respect of: shoesمن

سخله احمد عادل نبيل :  In the name of: nabeel adel ahmad sakhlehبأسم

عادل احلاج عمارة سفيان _شارع نابلس : العنوان
 092375127 ت السخله

Address: nablus_share’ sufyan amaret alhaj 
adel al sakhleh tel 092375127 

عمارة سفيان _شارع نابلس : التبليغ عنوان
 092375127 ت السخله عادل احلاج

Address for Services: nablus_share’ sufyan 
amaret alhaj adel al sakhleh tel 092375127 

( 409 )

 18402 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18402العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 29/11/2010 :  Date: 29/11/2010التاريخ
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الثقاب التبغ وادوات املدخنني : اجل  ,In Respect of: Tobacco; smokers’ articlesمن
matches 

)ش كومباني ايسترن ) الشرقية الشركة : بأسم
م م ت

In the name of: AL_sharekeh al sharkyeh 
(Eastern company) SH T M M 

جمهورية  ، اجليزة االهرام شارع 450 : العنوان
العربية مصر

Address: 450 share al ahram al _jeza jomho-
ryet maser al _arabyah 

ص - نابلس - االتيرة فراس احملامي : التبليغ عنوان
 768 ب

Address for Services: 

( 410 )

 18403 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18403العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 30/11/2010 :  Date: 30/11/2010التاريخ

(بسكويت الويفر  البسكويت،  : اجل من
الكعك، او الكيك الهش، البسكويت رقيق)،

مغطاة بالشوكوالتة الشوكوالتة، منتجات

In Respect of: Biscuits, wafers, crackers, cakes, 
chocolates, products covered with chocolate 

أنونيم تيكاريت في ساناي جيدا اَي تي أي : بأسم
سيركتي

In the name of: ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

كاد .11 بوجليسي ساناي  أورجانيز : العنوان 
تركيا اسكشير،

Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. 
CADDE ESKISEHIR, TURKEY 

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

Address for Services: 
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( 411 )

 18404 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18404العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 30/11/2010 :  Date: 30/11/2010التاريخ

مالبس : اجل  In Respect of: clothesمن

ابو بكر احمد محمد خالد  In the name of: khaled mohammad ahmad abu bakerبأسم :

 2351969 تلفون نابلس_رفيديا : Address: nablus_rafidiaالعنوان tel 2351969

 2351969 تلفون نابلس_رفيديا : التبليغ Address for Services: nablus_rafidiaعنوان tel 2351969

( 412 )

 18405 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18405العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 01/12/2010 :  Date: 01/12/2010التاريخ

واألرز والسكر  والكاكاو والشاي  القهوة : اجل  من
الدقيق ، القهوة مقام يقوم وما والساجو والتابيوكا
واملعجنات اخلبز ، احلبوب من املصنوعة واملستحضرات
السكر، ودبس العسل ، املثلجة واحللوى  ، واحللويات
الصلصات واخلل واخلردل امللح ، اخلبازة ومسحوق اخلميرة

الثلج البهارات، ، (التوابل)

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 

خصوصية مساهمة التجارية الدانا شركة : -In the name of: Sharikat Al-Dana Al-Tijariyah Mosaبأسم
hima Khososiya 

اهللا الشرايط, رام ام , والتلفزيون االذاعة حي : العنوان
الغربية الضفة ,

Address: Radio and TV square, Um Al-Sharayet, Ra-
mallah, The West Bank 

التبليغ  Address for Services: : AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان
3800 Al-Beereh 
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( 413 )

 18406 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18406العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :

 01/12/2010 :  Date: 01/12/2010التاريخ

بالطعام والشراب التزويد : خدمات اجل  In Respect of: Services for providing food andمن
drink 

مساهمة التجارية الدانا شركة : بأسم
خصوصية

In the name of: Sharikat Al-Dana Al-Tijariyah 
Mosahima Khososiya 

الشرايط, ام   , والتلفزيون االذاعة حي : العنوان
الضفة الغربية اهللا , رام

Address: Radio and TV square, Um Al-Sharay-
et, Ramallah, The West Bank 

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

( 414 )

 18407 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18407العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 01/12/2010 :  Date: 01/12/2010التاريخ

القهوة مقام يقوم وما القهوة : اجل In Respect of: Coffee, artificialمن coffee

خصوصية مساهمة التجارية الدانا شركة : -In the name of: Sharikat Al-Dana Al-Tijariyah Mosaبأسم
hima Khososiya 

اهللا الشرايط, رام ام , والتلفزيون االذاعة حي : العنوان
الغربية الضفة ,

Address: Radio and TV square, Um Al-Sharayet, Ra-
mallah, The West Bank 

: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان
3800 Al-Beereh
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( 415 )

 18409 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18409العالمة

 1  In Class: 1في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

في الصناعة تستخدم التي الكيماوية املواد : اجل من
والزراعة الفوتوغرافي والتصوير العلمية والتجارب
الراتينجات الغابات، وغرس البساتني وزراعة وفالحة
املعالج، غير البالستيك املعاجلة، غير اإلصطناعية
مستحضرات احلرائق، إطفاء مركبات األسمدة، 
بحفظ اخلاصة الكيماوية املواد املعادن، وحلام  سقي
التي الالصقة املواد الدباغة، مواد الغذائية، املواد
على املعالج غير البالستيك الصناعة؛ في تستخدم
اخلفض عوامل حبيبات؛ او  رقاقات  او سوائل شكل

انظمة العوادم. لالستعمال في

In Respect of: Chemicals used in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, horti-
culture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tan-
ning substances; adhesives used in industry; unpro-
cessed plastics in the form of liquids, chips or gran-
ules; reductants for use in exhaust systems 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 

( 416 )

 18410 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18410العالمة

 2  In Class: 2في الصنف :
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 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

مواد والالكية، والورنيش الدهانات : اجل من
التلوين، مواد ومن تلف اخلشب، الصدأ من الوقاية
اخلام، الطبيعية  الراتينجات اللون، مرسخات 
واملزخرفني للدهانني ومسحوق ورق بشكل معادن

والفنانني. الطباعة وعمال

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against de-
terioration of wood; colorants; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and pow-
der form for painters, decorators, printers 
and artists 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services: 

( 417 )

 18411 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18411 العالمة

 3 In Class: 3 في الصنف :

 02/12/2010 : Date: 02/12/2010 التاريخ

وغيرها األقمشة تبييض مستحضرات اجل : من
املالبس، غسيل في تستخدم التي املواد من
وازالة والكشط والصقل التنظيف مستحضرات
العطرية، الزيوت العطور، الصابون، االوساخ،
غسول (الكوزمتيك)، التجميل مستحضرات
؛ االسنان ومنظفات معاجني الشعر، (لوسيون) 
الشخصي؛ لالستعمال الكريهة الروائح مزيالت

للشفاه. مراهم

 In Respect of: Bleaching preparations and
 other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; soaps; perfumery, essential oils, cos-

 metics, hair lotions; dentifrices; deodorants
 for personal use; lip salves

جي آ دميلر In the name of: Daimler AG بأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

 Address: Mercedesstrasse 137, D-70327
 Stuttgart, Germany

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

:Address for Services
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( 418 )

 18412 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18412العالمة

 4  In Class: 4في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

مواد الصناعية، والشحوم  الزيوت  : اجل من
ومركبات الغبار  امتصاص  مركبات  التشحيم، 
وقود احملركات ذلك في والربط، الوقود مبا الترطيب
وقود اإلضاءة؛  وفتائل الشموع اإلضاءة، ومواد

معطرة. وشموع كهرباء لالحتراق، قابلة

In Respect of: Industrial oils and greases; lubri-
cants; dust absorbing, wetting and binding com-
positions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting; combustible fuels, electricity 
and scented candles 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 419 )

 18413 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18413العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ
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والبيطرية، الصيدلية املستحضرات : اجل من
التغذية مواد طبيّة، ألغراض الصحية املستحضرات
اللصق األطفال،  أغذية الطبي، لالستعمال املعدة
األسنان، حشو مواد التضميد، مواد (بالستر)، الطبية
املطهرات، األسنان، طب  في  املستخدم الشمع
الفطريات، مبيدات الهوام، على القضاء مستحضرات
الغراض معدة  ومشروبات اطعمة األعشاب؛ مبيدات
اجلو؛ من  الكريهة الروائح ازالة مستحضرات طبية؛ 

اولي. اسعاف اطقم

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary prepa-
rations; 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; prepara-
tions for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
foods and beverages which are adapted for medical 
purposes; air deodorising preparations; first aid kits

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 

( 420)

 18414 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18414العالمة
 6  In Class: 6في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ
البناء مواد وخالئطها، الشائعة املعادن : اجل من
املواد للنقل، القابلة املعدنية األبنية املعدنية،
واالسالك الكابالت احلديدية، للسكك  املعدنية
شائعة، معادن من املصنوعة الكهربائية غير
من الصغيرة األصناف احلديدية، والبضائع احلديد
املعدنية، واملواسير األنابيب  املعدنية، اخلردوات
شائعة معادن من املصنوعة البضائع اخلزائن،
املعادن اخلام؛ فئات اخرى، املعادن ضمن الواردة غير
نوافذ جزئيا؛ املشغولة او غير املشغولة الشائعة
اطارات ذات زجاجية مستنبتات معدنية؛ وابواب

والعربات. احملركات من اجزاء معدنية؛

In Respect of: Common metals and their 
alloys; metal building materials; transport-
able buildings of metal; materials of metal 
for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small 
items of metal hardware; pipes and tubes of 
metal; safes; goods of common metal not 
included in other classes; ores; unwrought 
and partly wrought common metals; me-
tallic windows and doors; metallic framed 
conservatories; parts of engines and ve-
hicles 
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جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :
137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :

أملانيا ، شتوتغارت
Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services: 

( 421 )

 18415 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18415العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

املوتورات واحملركات اآللية، والعدد اآلآلت : اجل من
من اجزاء البرية)، بالعربات اخلاصة تلك  (عدا
نقل وعناصر اآلآلت وصالت واملوتورات؛ احملركات
عوادم بالعربات)؛  اخلاصة تلك (عدا احلركة
كهربائية؛ مكانس (للعربات)؛ احلركة ومبدئات
للبراغي؛ كهربائية مفكات كهربائية؛ حفارات
محركات وعربات وآالت من محاضن البيض؛ اجزاء

العوادم. نفث وانظمة

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehi-
cles); parts of engines and motors; machine 
coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); exhausts and start-
ers (for vehicles); vacuum cleaners; electric 
drills; electric screwdrivers; incubators for 
eggs; parts of engines, vehicles, machines 
and exhaust systems 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services: 
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( 422 )

 18416 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18416 العالمة

 8 In Class: 8 في الصنف :

 02/12/2010 : Date: 02/12/2010 التاريخ

تشغل (التي اليدوية واألدوات العدد : اجل من
ماكينات اجلنبية، األسلحة القطع، ادوات باليد)،
وادوات كهربائية امواس احلالقة؛ وامواس
اظافر تسوية اطقم  الشعر؛ لقص  كهربائية
اليدين اظافر تسوية ادوات والرجلني؛ اليدين 

والرجلني.

In Respect of: Hand tools and hand operat-
 ed implements; cutlery; side arms; razors;
 electric razors and hair cutters; manicure
 and pedicure sets; manicure and pedicure
 implements

جي آ دميلر In the name of: Daimler AG بأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

 Address: Mercedesstrasse 137, D-70327
 Stuttgart, Germany

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

:Address for Services

( 423 )

 18417 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18417العالمة
 9  In Class: 9في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ
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واخلاصة واملالحية العلمية والعدد  األجهزة : اجل من
والفوتوغرافية وااللكترونية والكهربائية األراضي مبسح
والقياس الوزن وعدد وأجهزة والبصرية والسينماتوغرافية
والتعليم، احلياة وإنقاذ (املراقبة) اإلشارات والضبط  وإرسال
أو تركيم أو حتويل أو بوصل أو تشغيل اخلاصة األجهزة والعدد
إرسالأو استعادة أجهزةتسجيلأو تنظيمأو ضبطالكهرباء،
اسطوانـات املمغنطة، البيانات حامالت الصور، أو  الصوت
التي األجهزة وآليات األتوماتيكية  البيع آالت التسجيل،
النقـد، مسجالت نقـد معـدني فيها، قطعة بوضع تعمـل
(الكومبيوتر) اإللكترونية املعدات واحلاسبات احلاسبة، اآلالت
املسجلة، الوسائط احلرائق؛ إطفاء أجهزة البيانات، ملعاجلة 
برامجيات املبنية؛ والبرامج  ووحداته الكومبيوتر  مكونات
منشورات االنترنت؛ للتنزيل من برامجيات قابلة الكومبيوتر؛
رقمية؛ موسيقى مدمجة؛ اقراص للتنزيل؛ قابلة الكترونية
اللعاب الكومبيوتر معدة معدات بعد؛ عن اتصاالت اجهزة
حتديد شاشة ذات خارجية او شاشة عرض لالستعمال مع
اخلليوي؛ للهاتف ملحقات الكومبيوتر؛ لفأرة مفارش عالي؛
والبسة عدسات الصقة، نظارات ونظارات شمسية؛ مالبس
او احلوادث او االضرار من للحماية الرأس واغطية  القدم
اتبرات؛ في  لالستعمال  معد  اثاث احلرائق؛  او االشعاعات
كهربائيا؛ مدفأة مالبس الفوتوغرافية؛ للصور  رقمية  اطر
الوقودية واخلاليا للعربات قطع بطاريات؛ وقودية؛ خاليا

واحملركات. والبطاريات

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, electric and
electronic, photographic, cinematographic, optical, weigh-
ing, measuring, signalling, supervision, life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and instru-
ments for conducting, switching, transforming, accumulat-
ing, regulating or controlling electricity; apparatus for re-
cording, 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;
recorded media, computer hardware and firmware; com-
puter software; software downloadable from the Internet; 
downloadable electronic publications; compact discs; 
digital music; telecommunications apparatus; computer 
games equipment adapted for use with an external display 
screen or monitor; mouse mats; mobile phone accessories; 
contact lenses, spectacles and sunglasses; clothing, foot-
wear and headgear for protection against injury, accident, 
irradiation or fire; furniture adapted for laboratory use;
digital photograph frames; electrically heated clothing; fuel 
cells; batteries; parts for vehicles, fuel cells, batteries and 
engines 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 

( 424 )

 18418 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18418العالمة

 10  In Class: 10في الصنف :
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 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

في تستخدم التي والعدد األجهزة : اجل من 
والطب االسنان وطب  البشري والطب  اجلراحة
اإلصطناعية، واألسنان والعيون األطراف البيطري،
ادوات خياطة اجلراح؛ أدوات التقومي والتجبير، أدوات
ضمادات للتدليك؛ اجهزة جنسية؛ مساعدة

معد لالستعمال الطبي. اثاث مساعدة؛

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, artificial
limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; su-
ture materials; sex aids; massage apparatus; 
supportive bandages; furniture adapted for 
medical use 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 425 )

 18419 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18419العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

والطهي وتوليد البخار والتدفئة اإلنارة أجهزة اجل : من
والتركيبات وتوزيع املياه والتجفيف والتهوية والتبريد
كهربائية؛ غاليات الهواء؛ تكييف اجهزة الصحية؛
ووحدات للعربات انوار وكهربائية؛ الغاز على طباخات

واحملركات. للعربات للعربات؛ قطع الهواء تكييف

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; air conditioning 
apparatus; electric kettles; gas and electric cookers; 
vehicle lights and vehicle air conditioning units; parts 
for vehicles and engines 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 
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( 426 )

 18420 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18420العالمة

 12  In Class: 12في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

او اجلوي او  البري النقل  أجهزة  العربات،   : اجل من 
للعربات ومحركات موتورات املدولبة؛  املائي؛الكراسي
نقل احلركة؛ واجهزة العربات هياكل من البرية؛ اجزاء
كراسي االطفال، عربات واحملركات؛ للعربات قطع 
مقاعد السفر؛ ومنظومات كعربة تدفع لالطفال
العربات؛ في لالستعمال لالطفال والراحة لالمان
بخارية هوائية؛ دراجات بخارية صغيرة؛ دراجات دراجات
دراجات عجالت؛  بثالث بخارية دراجات منخفضة؛

بخارية باربع عجالت.

In Respect of: Vehicles; apparatus for loco-
motion by land, air or water; wheelchairs; 
motors and engines for land vehicles; vehi-
cle body parts and transmissions; parts for 
vehicles and engines; strollers, pushchairs 
and travel systems; safety and booster 
seats for children for use in vehicles; bicy-
cles; motorbikes; (motor)-scooters; trikes; 
quades 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services: 

( 427 )

 18421 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18421العالمة

 13  In Class: 13في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ
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والقذائف، الذخائر النارية، األسلحة : اجل من
النارية. األلعاب املتفجرات،

In Respect of: Firearms; ammunition and pro-
jectiles; explosives; fireworks

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 428 )

 18422 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18422 العالمة

 14 In Class: 14 في الصنف :

 02/12/2010 : Date: 02/12/2010 التاريخ

اوهرات، ؛ وخالئطها النفيسة املعادن : اجل من
األحجار الدارجة، االزياء مع تلبس التي اوهرات
اخلاصة واألدوات الساعات الكرمية؛ وشبه الكرمية
الساعات (الكرونومتر)، بدقة الزمن بقياس
دبابيس القميص،  كم ازرار والصغيرة؛ الكبيرة 

وميداليات. العنق لربطات

 In Respect of: Precious metals and their alloys;
 jewellery, costume jewellery, precious and
semi-precious stones; horological and chrono-
metric instruments, clocks and watches; cuf-

 flinks, tie-pins and medals

جي آ دميلر In the name of: Daimler AG بأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
 gart, Germany

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

:Address for Services
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( 429 )

 18423 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18423العالمة

 15  In Class: 15في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

معدة وعلب منصات املوسيقية؛ اآلالت  : اجل من 
املوسيقية. لآلالت

In Respect of: Musical instruments; stands and cas-
es adapted for musical instruments 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 

( 430 )

 18424 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18424العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

من املصنوعة والبضائع والكرتون الورق : اجل من 
الصور الكتب؛ جتليد مواد ؛ املطبوعات ؛ املواد هذه 
املواد (القرطاسية)؛ الكتابية األدوات الفوتوغرافية؛
لية؛ املنـز واألغراض القرطاسية ألغراض الالصقة
التلوين؛ فراشي بالفنانني؛ اخلاصة واللوازم األدوات 
املطبعية؛ احلروف التغليف؛  مواد الكاتبة؛  اآلالت
ميكن لالطفال ورق  من حفاضات  الكليشيهات؛ 
لالطفال؛ تلوين علب  مطبوعة؛ منشورات  طرحها؛
اقالم حتديدا الكتابة، ادوات الشيكات؛ دفاتر حامالت

واقالم احلبر. الرصاص

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials; printed matter; book binding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists’ materi-
als; paint brushes; typewriters packaging materials; 
printers’ type; printing blocks; disposable nappies of 
paper for babies; printed publications; paint boxes 
for children; cheque book holders; writing instru-
ments, namely pencils and pens 
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جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 

( 431 )

 18425 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18425العالمة

 17  In Class: 17في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

صمغية (مادة  برشا والغوتا املطاط : اجل من
صخري) (حرير  واالسبستوس والصمغ عازلة)
؛ املواد هذه من املصنوعة والبضائع وامليكا 
في لالستعمال منبثق بشكل البالستيك
غير مرنة أنابيب والعزل، السد مواد الصناعة؛

ومحركات. عربات من اجزاء معدنية؛

In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum, as-
bestos, mica and goods made from these mate-
rials; plastics in extruded form for use in manu-
facture; semi-finished plastics materials for use
in further manufacture; stopping and insulating 
materials; flexible non-metallic pipes; parts of
vehicles and engines 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 
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( 432 )

 18426 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18426العالمة

 18  In Class: 18في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

املقلدة اجللود املدبوغة و املدبوغة اجللود : اجل من
الثياب صناديق اخلام؛ اجللود احليوانية،  اجللود ؛
الظهر، اليدوية، حقائب احلقائب وحقائب السفر؛
الواقية اخلفيفة املظالت الشماسي، اجلزادين؛
عدة اخليل والسروج املشي، وعصي الشمس من

للحيوانات. اليها؛ مالبس وما

In Respect of: Leather and imitations of leather; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
handbags, rucksacks, purses; umbrellas, para-
sols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing for animals 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 433 )

 18427 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18427العالمة

 19  In Class: 19في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

313

األنابيب )؛  املعدنية (غير البناء مواد : اجل من
البناء؛ في تستخدم التي املعدنية غير  الصلبة
املعدنية غير األبنية والقطران؛ اإلسفلت والزفت
املعدنية؛ غير التذكارية األنصبة للنقل؛ القابلة
اطارات ذات ونوافذ وابواب زجاجية مستنبتات ؛

معدنية. غير

In Respect of: Non-metallic building materials; 
non-metallic rigid pipes for building; asphalt, 
pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings; non-metallic monuments; non-metal-
lic framed conservatories, doors and windows 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 434 )

 18428 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18428العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

الصور؛ (براويز) أطر  املرايا، األثاث، : اجل من
أو الفلني أو اخلشب من املصنوعة البضائع 
العظم أو القرون أو اخلوص أو اخليزران أو القصب
الكهرمان أو الصدف احلوت أو العاج أو عظم أو
غير البالستيك من أو املرشوم أو اللؤلؤ أو عروق
مخدات للحدائق؛ اثاث اخرى؛ فئات ضمن الواردة

للنزهات. غطاء ذات كبيرة ؛ سالل ووسائد

In Respect of: Furniture, mirrors, picture frames; 
articles made of wood, cork, reed, cane, wick-
er, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum or plastic which 
are not included in other classes; garden furni-
ture; pillows and cushions; picnic hampers 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 
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( 435 )

 18429 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18429العالمة

 21  In Class: 21في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

اخلاصة أو  املنـزلية واألوعية األدوات : اجل  من
مواد الفراشي؛ واإلسفنج؛ األمشاط باملطابخ؛
ألغراض تستخدم التي الفراشي؛ األصناف صنع
مصنوعة اصناف الفوالذ؛ صوف  التنظيف؛
البورسلني(اخلزف او  الزجاج او  السراميك من
اخرى؛ فئات ضمن الواردة غير الفخار او الصيني)
الكهربائية؛ وغير الكهربائية االسنان فراشي

للنزهات. ذات غطاء معدة كبيرة سالل

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers; combs and sponges; brushes; 
brush-making materials; articles for cleaning 
purposes; steel wool; articles made of ceram-
ics, glass, porcelain or earthenware which are 
not included in other classes; electric and non-
electric toothbrushes; fitted picnic hampers

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 436 )

 18430 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18430العالمة

 22  In Class: 22في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ
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واخليم والشباك  واخليوط احلبال : اجل من
( (تربولني املشمعة (تندات) واألقمشة واملظالت 
احملجمة؛ املواد لنقل واألكياس واحلقائب واألشرعة
املطاط من املصنوعة غير واحلشو مواد التنجيد
تستخدم التي اخلام الليفية املواد البالستيك؛ او

النسيج. في

In Respect of: Ropes, string, nets, tents, aw-
nings, tarpaulins, sails, sacks for transporting 
bulk materials; padding and stuffing materials
which are not made of rubber or plastics; raw 
fibrous textile materials

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 437 )

 18431 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18431العالمة

 23  In Class: 23في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

في تستخدم التي واخليوط الغزل  : اجل من 
النسيج.

In Respect of: Yarns and threads, for textile 
use 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 
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( 438 )

 18432 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18432العالمة

 24  In Class: 24في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

؛ املنسوجة  والبضائع املنسوجات : اجل من
للمسافرين؛ بطانيات واملوائد؛ األسرة أغطية
اللحف؛ املالبس؛  من اصناف لصنع منسوجات

اللحف. او الوسائد او للمخدات اغطية

In Respect of: Textiles and textile goods; bed 
and table covers; travelers’ rugs, textiles for 
making articles of clothing; duvets; covers for 
pillows, cushions or duvets 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 439 )

 18433 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18433العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

الرأس. أغطية القدم، ألبسة املالبس، : اجل  In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 
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(440)

 18434 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18434العالمة

 26  In Class: 26في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

الزينية، واألربطة الشرائط الدنتلة واملطرزات، : اجل من
األزهار واإلبر، الدبابيس والعروات، املشابك األزرار،

الباريق قماش اغطية اإلصطناعية؛ شارات للمالبس؛
خياطة. علب الشاي؛

In Respect of: Lace and embroidery, ribbons 
and braid; buttons, hooks and eyes, pins and 
needles; artificial flowers; badges for wear; tea
cosies, sewing boxes 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 441 )

 18435 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18435العالمة

 27  In Class: 27في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

صنع احلصر، ومواد واحلصر واألبسطة : السجاد اجل من
لتغطية أرضية تستعمل التي األخرى واملواد املشمع
ورق نسيجي)؛ (غير للزينة احلائط على يعلق ما احلجر؛

جدران.

In Respect of: Carpets, rugs, mats and matting, lino-
leum and other materials for covering existing floors;
wall hangings (non-textile); wallpaper 
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جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 

( 442 )

 18436 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18436العالمة

 28  In Class: 28في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

أدوات اللعب؛  ورق والدمى؛ األلعاب : اجل من
الرياضية؛ واألدوات (اجلمنازية) البدنية الرياضة
على العاب امليالد؛ عيد بشجرة اخلاصة الزينات 
شكل على العاب لالطفال؛ دراجات شكل 
صغيرة مناذج لالطفال؛ العاب  سيارات؛سيارات

سيارات. من

In Respect of: Games and playthings; play-
ing cards; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; children’s 
toy bicycles; toy cars; bobby cars; scale 
model cars 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services: 
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( 443 )

 18437 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18437العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

الداجنة والطيور  واألسماك اللحوم  : اجل من
اللحوم؛ مستخرجات  الصيد؛ وطيور وحيوانات 
واملطهية؛ واففة احملفوظة واخلضروات الفواكه
مطبوخة (فاكهة الكومبوت املربيات، الهالميات،
اساسها ومنتجات واحلليب البيض  بالسكر)؛
وجبات لألكل؛ الصاحلة والشحوم الزيوت احلليب؛

مقرمشة. وبطاطا حساء محضرة؛

In Respect of: Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk based products; edible oils 
and fats; prepared meals; soups and potato 
crisps 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 444 )

 18438 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18438العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ
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األرز، السكر،  الكاكاو، الشاي، النب، : اجل من
الدقيق اإلصطناعي، النب الساجو، التابيوكا،
اخلبز، احلبوب، من املصنوعة واملستحضرات
النحل عسل املثلجات، واحللويات، الفطائر
(بيكن اخلبز  مسحوق اخلميرة، األسود، والعسل
(توابل)، الصلصات اخلل، اخلردل،  امللح، باودر)،
محضرة؛ وجبات السندويش؛ الثلج؛ التوابل،

الباستا. وفطائر واطباق من بيتزا

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, trea-
cle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 
sandwiches; prepared meals; pizzas, pies 
and pasta dishes; chocolate 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services: 

( 445 )

 18439 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18439العالمة

 31  In Class: 31في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

ومنتجات البساتني الزراعية املنتجات : اجل من
واخلضروات الفواكه احليّة، احليوانات ؛ والغابات
الطبيعية؛ واألزهار النباتات البذور، الطازجة،
(املالت)؛ البيرة شعير للحيوانات؛ الغذائية املواد

للحيوانات. ومشروبات اطعمة

In Respect of: Agricultural, horticultural and 
forestry products; live animals; fresh fruits and 
vegetables, seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt; food and bever-
ages for animals 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 
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( 446 )

 18440 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18440العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

والغازية املعدنية املياه البيرة،  : اجل من
مشروبات الكحولية، غير األخرى واملشروبات
لصنع املركز الشراب الفواكه، وعصير الفواكه
بنكهة صودا مع ممزوجة املشروبات؛ شاندي(بيرة
اكسيد بثاني  مشبعة ليموناضة  او احلامض 
الكحول، منزوعة مشروبات وسواها)؛ الكربون

كحولية. غير وخمور بيرة

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups for making bever-
ages; shandy, de-alcoholised drinks, non-
alcoholic beers and wines 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services: 

( 447 )

 18441 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18441العالمة

 33  In Class: 33في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ
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الروحية املشروبات  الكحولية؛ اخلمور : اجل  من
امللت من مشروبات واحملالة؛ املعطرة واملسكرات
املنكهات؛ من سواه او فواكه عصير اليها مضاف

كحولية. كوكتيل مشروبات

In Respect of: Alcoholic wines; spirits and li-
queurs; alcopops; alcoholic cocktails 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 448 )

 18442 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18442العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

(الثقاب)؛ الكبريت املدخنني، لوازم : التبغ، اجل من
سعوط؛ علب  مرطاب، للمدخنني؛ والعات

منافض.

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; 
matches; lighters for smokers; humidors, 
snuffboxes; ashtrays 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services: 
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( 449 )

 18443 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18443العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

ضبط األعمال؛ ادارة اإلعالن؛ خدمات : اجل من
التخزين خدمات  املكاتب؛  أعمال األعمال؛
ومراقبة وتشغيل تنظيم للبيانات؛ االلكتروني
املوفرة االعالن خدمات واحلوافز؛ الوالء خطط 
والراديو؛ التليفزيون اعالنات انتاج االنترنت؛ عبر
التجارية؛ املعارض العلني؛ باملزاد البيع احملاسبة؛
معلومات البيانات؛ توفير معاجلة استطالع الرأي؛
املتعلقة بالتجزئة البيع خدمات باالعمال؛ تتعلق
البيانات قواعد خدمات محددة)؛ (بضائع ببيع
قواعد في البيانات وتصنيف جتميع املتضمنة 
انتاج معلومات  وتوفير الكومبيوتر بيانات 
التجارة منصات  تشغيل بيانات؛ قاعدة  من
خدمات املستعملة؛ العربات  بيع  االلكترونية؛
وعرض املعارض  تنظيم العربات؛ اسطول ادارة

االساسي. خدمات املتعهد املنتجات؛

In Respect of: Advertising; business manage-
ment; business administration; office functions;
electronic data storage; organisation, opera-
tion and supervision of loyalty and incentive 
schemes; advertising services provided via 
the Internet; production of television and radio 
advertisements; accountancy; auctioneering; 
trade fairs; opinion polling; data processing; 
provision of business information; retail ser-
vices connected with the sale of [list specific
goods]; database services including gathering 
and compilation of data in computer database 
and provision of production information from a 
database; operation of e-commerce platform; 
sale of used vehicles; fleet management ser-
vices; arranging of exhibitions and product 
demonstrations; prime contractor services 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 
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( 450 )

 18444 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18444العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

خدمات املالية،  الشؤون  التأمني، خدمات : اجل من
البناء(مؤسسات جمعيات خدمات العقارية؛ الوكاالت
املصرفية؛ اخلدمات ؛ اعضائها) من مملوكة مالية
االنترنت؛ املوفرة عبر املالية اخلدمات سمسرة االسهم؛
بخطط يتعلق  فيما قيمة ذات تذكارات اصدار 
وتنفيذ تقدير مالية؛ معلومات توفير والوالء؛ العالوات
احملرك ذات العربات على الضرائب فيها املدفوعات،مبا
العربات وتأجير الطريق واستعمال العربات ومواقف
بطاقات اصدار لآلخرين؛ الراديو، ترخيص ورسوم
متويل املالية؛ السمسرة التامني، سمسرة االئتمان؛

وااليجار. الشراء

In Respect of: Insurance; financial services; real
estate agency services; building society services; 
banking; stockbroking; financial services provided
via the Internet; issuing of tokens of value in relation 
to bonus and loyalty schemes; provision of financial
information; assumption and execution of payments, 
including motor vehicle taxes, parking, road use, ve-
hicle rental and radio license fees, for others; issu-
ance of credit cards; insurance brokerage, financial
brokerage; lease purchase financing

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 

( 451 )

 18445 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18445العالمة

 37  In Class: 37في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ
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خدمات التصليح؛  املباني؛ إنشاء  : اجل من
مكونات وتصليح وصيانة  تركيب  التركيب؛
خدمات والزخرفة؛ الدهان ووحداته؛ الكومبيوتر
خدمات تقدمي و وصيانة تصليح التنظيف؛

الوقودية. واخلاليا واليخوت للعربات شاملة

In Respect of: Building construction; repair; in-
stallation services; installation, maintenance 
and repair of computer hardware; painting and 
decorating; cleaning services; repair, mainte-
nance and servicing of vehicles, yachts and 
fuel cells 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 452 )

 18446 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18446العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

غرف خدمات بعد؛ عن اإلتصاالت خدمات  : اجل من 
معلومات (تقدم الربط صفحات خدمات احملادثة؛
توفير االلكتروني؛ البريد  مختلفة)؛  مصادر من
الراديو عبر البث االنترنت؛  الى للمستخدم مدخل
الفورية الشبكات الى مدخل توفير والتليفزيون؛
مدخل توفير البضائع؛ ولطلبات املعلومات السترداد
يتعلق فيما الكومبيوتر بيانات قواعد في البيانات الى
معلومات الى مدخل  توفير واحملروقات؛ الوقود بشراء
على االفرادية العربات وسرعات والطرق املواقع عن 

بعد. عن املعلومات االنترنت؛توفير

In Respect of: Telecommunications services; chat 
room services; portal services; e-mail services; pro-
viding user access to the Internet; radio and televi-
sion broadcasting; provision of access to online 
networks for information retrieval and for ordering 
goods; provision of access to data in computer da-
tabase in relation to the purchase of fuel and car-
burants; providing access to information about the 
locations, routes, and speeds of individual vehicles, 
on the Internet; telematics 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 
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( 453 )

 18447 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18447 العالمة

 39 In Class: 39 في الصنف :

 02/12/2010 : Date: 02/12/2010 التاريخ

البضائع، وخزن تغليف  النقل، خدمات  : اجل من
السفر؛ معلومات  الكهرباء؛ توزيع السفر؛ ترتيبات 
ذات العربات تأجير السيارات؛ مواقف تسهيالت توفير
خدمات واجزائها؛ التجهيزات الصناعية وتأجير احملركات
تعرفة خدمات حتصيل تشغيل في السيارات؛ املشاركة
النصح خدمات  املالحة؛ خدمات الطرق؛ على  املرور
احلافالت؛ خدمات  وتشغيل العربات بسالمة املتعلقة

العربات. مواقف خدمات العربات؛ استعادة خدمات

 In Respect of: Transport; packaging and storage of
 goods; travel arrangement; distribution of electricity;
 travel information; provision of car parking facilities;
 rental of motor vehicles, plant and parts therefor; car
sharing services; operation of toll services; naviga-

 tion services; advisory services relating to safety of
vehicles and bus service operation; vehicle recov-

 ery; vehicle parking services

جي آ دميلر In the name of: Daimler AG بأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

 Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart,
 Germany

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

:Address for Services

( 454 )

 18448 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18448العالمة

 40  In Class: 40في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ
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ونسخ تظهير املواد؛ معاجلة خدمات : اجل من
الكهرباء؛ توليد  الفوتوغرافية؛ الصور  وطبع
العربات وتصنيع موالفة لآلخرين؛ بضائع تصنيع
وتكييف(مهايئة) تعديل  الزبون؛  طلب حسب
بعجز املصابني بواسطة لالستعمال العربات
كمال املدرب على خدمات العمل؛ عن يقعدهم

االجسام؛ انتاج الوقود.

In Respect of: Treatment of materials; develop-
ment, duplicating and printing of photographs; 
generation of electricity; manufacture of goods 
for others; tuning and customisation of vehicles; 
modification and adaptation of vehicles for use
by disabled; services of a bodybuilder; produc-
tion of fuels 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 

( 455 )

 18449 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18449العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

التدريب، التسلية التعليم، خدمات : خدمات اجل من
تنظيم والثقافية؛ الرياضية النشاطات والترفيه،
وتنظيم توفير التصليح؛ خدمات  حقل في املنافسات
حول معلومات توفير  عمل؛ وورش دراسية  حلقات
تنظيم السائقني؛ توجيه السيارات؛ وتاريخ تكنولوجيا
السيارات نوادي تنظيم السيارات؛ لسباق فريق

عروض االزياء. خدمات واالشراف عليها؛

In Respect of: Education; providing of training; enter-
tainment; sporting and cultural activities; organisation 
of competitions in the field of repair services; provision
and arrangement of seminars and workshops; provi-
sion of information about automotive technology and 
history; driver instruction; organisation of a motor rac-
ing team; organisation and supervision of automobile 
clubs; fashion show services 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 
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( 456)

 18450 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18450العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

األبحاث وخدمات والتقنية العلمية اخلدمات اجل : من
واألبحاث التحاليل خدمات  بها، املتصلة  والتصاميم
وبرامج أجهزة وتطوير تصميم خدمات الصناعية،
وصيانة تركيب الكومبيوتر؛ برمجة الكومبيوتر؛
االستشارية اخلدمات الكومبيوتر؛ برامجيات وتصليح
وكتابة ورسم تصميم بالكومبيوتر؛ املتعلقة
االنترنت؛ على املشتركني مواقع لتصنيف خالقة
على لآلخرين املواقع واستضافة وصيانة ابتكار
التقنية، االستشارات  التصميم؛ خدمات االنترنت؛
الشبكات معلومات فيها البيانات مبا قواعد خدمات
اخلبراء؛ آراء توفير الهندسة؛ خدمات والبرامجيات؛
اخلاليا لتجهيزات والتصنيع والتطوير التخطيط

الوقودية وقطعها.

In Respect of: Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analy-
sis and research services; design and development of 
computer hardware and software; computer program-
ming; installation, maintenance and repair of computer 
software; computer consultancy services; design, draw-
ing and commissioned writing for the compilation of web 
sites; creating, maintaining and hosting the web sites of 
others; design services; technical consultancy, database 
services including network and software information; En-
gineering services; provision of expert opinion; planning, 
development and manufacture of fuel-cell installations 
and parts therefor 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 

( 457 )

 18451 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18451العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :
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 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

والشراب، خدمات بالطعام التزويد خدمات اجل : من
وتوفير واحلانات املطاعم خدمات املؤقتة؛ الراحة وسائل

لالعياد؛ خدمات راحة وسائل توفير والشراب؛ الطعام
فترات في التذاكر للمطاعم والتسهيالت احلجز وشراء

مراكز رعاية االطفال. التقاعد؛ االعياد؛ خدمات بيوت

In Respect of: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; restaurant, bar and ca-
tering services; provision of holiday accommodation; 
booking and reservation services for restaurants and 
holiday accommodation; retirement home services; 
creche services 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 

( 458 )

 18452 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18452العالمة

 44  In Class: 44في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

البيطرية؛ اخلدمات الطبية؛ اخلدمات  : اجل من
احليوان؛ أو لالنسان واجلمال بالصحة العناية خدمات
البساتني وزراعة وفالحة بالزراعة املتعلقة اخلدمات
الطبي التحليل طب االسنان؛ الغابات؛ خدمات وغرس
الصيدلية؛ النصائح االشخاص؛ ومعاجلة لتشخيص
خدمات توفير احلدائق؛ زراعة احملاصيل؛ تصميم خدمات

العمل. عن يقعدهم بعجز ونصائح للمصابني

In Respect of: Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or ani-
mals; agriculture, horticulture and forestry services; 
dentistry services; medical analysis for the diagnosis 
and treatment of persons; pharmacy advice; garden 
design services; cultivation of crops; provision of 
services and advice to the disabled 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

 70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة ميرسيدس  : العنوان 
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany 

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

Address for Services: 
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( 459 )

 18453 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18453العالمة

 45  In Class: 45في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

من امللكية القانونية،نقل اخلدمات : اجل من
األمنية حلماية امللكية اخلدمات آخر ، الى شخص
اخلدمات االجتماعي؛ العمل خدمات واألفراد؛
والسالمة؛ بالصحة املتعلقة االستشارية
اخلارجي باملظهر  املتعلقة االستشارية اخلدمات
للحظ شخصية قراءات توفير لالشخاص؛
ودفن اجلنازات خدمات املواعدة؛ خدمات واالبراج؛
وكاالت خدمات احلرائق؛ اطفاء خدمات املوتى؛
الشخصية؛ االرتباطات ادارة خدمات التحقيق؛ 
املتعلقة واالستشارات املعلومات خدمات

باالزياء.

In Respect of: Legal services; conveyancing 
services; security services for the protection of 
property and individuals; social work services; 
consultancy services relating to health and 
safety; consultancy services relating to per-
sonal appearance; provision of personal tarot 
readings; dating services; funeral services and 
undertaking services; fire-fighting services; de-
tective agency services; personal liaison man-
ager services; fashion information and consul-
tancy 

جي آ دميلر  In the name of: Daimler AGبأسم :

137 ، دي ـ 70327  ميرسيدس ستراسة العنوان :
أملانيا ، شتوتغارت

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany 

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

Address for Services: 
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(460)

 18454 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18454العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :

 02/12/2010 :  Date: 02/12/2010التاريخ

وخدمات واملشروبات، املأكوالت توفير خدمات : اجل من
واملقاهي. املطاعم

In Respect of: Services for providing food and drink; 
Catering 

املساهمة للمأكوالت الوطنية الشركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: Al Shareka Al-Wataniya Lelma’kolat 
Al-mosahma Al-khososieh Al-mahdoda 

اهللا  Address: Ramallahالعنوان : رام

، كمال وبالل علي دار احملاميان شاكر : التبليغ عنوان
ط6  التجاري/ البيرة مركز البيرة،

Address for Services: 

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
ذات الرسومات باستخدام املطلق احلماية حق اعطاء

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام

( 461)

 18455 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18455العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 06/12/2010 :  Date: 06/12/2010التاريخ
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املهمات ، االعمال وادارة   ، والنشر  االعالن  : اجل  من
. املكتبية

In Respect of: Advertising;and publishing , business 
administration , office tasks

: محمد خالد محمد عليان  In the name of: mohamad khaled mohamad alayyanبأسم

الغد جريدة / مكة عمان/شارع - االردن :  Address: amman -jordan- makeh-street-alghadالعنوان
newspaper 

البالوع - رام اهللا طوقان- طارق : احملامي التبليغ عنوان
ايكوتي  مجموعة الثاني / الطابق / 3 عمارة النجمة /

القانونية

Address for Services: 

( 462 ) 

 18456 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18456العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 06/12/2010 :  Date: 06/12/2010التاريخ

) الورق  و  الورق من  املصنوعة املواد و الورق   : اجل  من
و املطبوعه املواد و منه  املصنوعة املواد و ( الكرتون 
التجليد مواد الكتب و النشرات الدورية و و الصحف
الصمغية املواد و القرطاسية و الصور الفوتوغرافية و
فراشي (و الفنانني مواد و بالقرطاسية املتعلقة )
(باستثناء املكاتب لوازم و  الكاتبه  االالت و الدهان
( (باستثناء االالت و التهذيب التعليم ادوات االثاث) و

الكليشيهات الطباعه و وحروف

In Respect of: paper,material made out of paper and 
carton and the material made out of it,printed mate-
rial, newspapers, periodical report, books, wrapping 
materialm photographs, stationary, and glue mate-
rial, (related to stationary and artists material, paint-
ing brushesm typing machines, office tools except
furniture, teaching and refurbishing material except 
machines, cards, printing letters 

: محمد خالد محمد عليان  In the name of: mohamad khaled mohamad alayyanبأسم

الغد جريدة / مكة عمان/شارع - االردن :  Address: amman -jordan- makeh-street-alghadالعنوان
newspaper 

البالوع – رام اهللا / طوقان طارق : احملامي التبليغ عنوان
-3 الطابق الثاني  عمارة النجمة –

Address for Services:   
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 ( 463 )

 18457 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18457العالمة

 39  In Class: 39في الصنف :

 06/12/2010 :  Date: 06/12/2010التاريخ

السيارات تأجير وبيع : اجل  In Respect of: RENTING AND SELLING CARSمن

للسيارات نيتفتي شركة :  In the name of: SHAREEKAT NATIVITY CARSبأسم

جاال بيت ، الصناعية  Address: INDUSTRIAL ZONE , BEIT JALAالعنوان : املنطقة

جاال بيت ، الصناعية املنطقة : التبليغ  Address for Services: INDUSTRIAL ZONE , BEITعنوان
JALA 

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
الكلمات باستخدام  املطلق احلماية  حق اعطاء
عن مبعزل العام ذات االستخدام والرسومات والعبارات

العالمة

( 464 )

 18458 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18458العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 08/12/2010 :  Date: 08/12/2010التاريخ
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النب القائمة على املشروبات الكاكاو، النب، : من اجل 
باستا، الشوكوالتة، على القائمة املشروبات والكاكاو،
منتجات البيت، في املصنوعة املعكرونة رافيولي،
من نع املصّ الهالم العسل، احللويات، اابز واملعجنات،
للطعام، اخلمائر، مسحوق العكبر، منكهات العسل،
لتحسني ة املعدّ الطبيعية  ،املواد باودر) اخلبز(بايكينج
، تالفها فترة وتأخير ابوزة املنتجات ولون شكل
اخلشن, السكر النشاء, السميد, الدقيق, أنواع وجميع
املثلج, الشاي, الشاي الناعم, السكر, السكر مكعبات
الهشّ البسكويت البسكويت, الشوكوالته, احللويات,

املثلّجات كرمي, اآليس علكة،   ، الويفر البسكويت ،
ومنتجات احلبوب. ، ,احلبوب امللح لألكل, الصاحلة

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

أونينم تيكاريت سنايي ماديليري غيدا يونيغم : بأسم
سيركيتي

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

إميالك سوكاك ، سينار مهلليسي كوناكالر : العنوان
ليفينت ، إستنبول رقم:1 ، 4. دي:20 أبارمتني بانكسي

تركيا. ،

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

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

Address for Services:   

( 465 )

 18459 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18459العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 08/12/2010 :  Date: 08/12/2010التاريخ

النب القائمة على املشروبات الكاكاو، النب، : من اجل 
باستا، الشوكوالتة، على القائمة املشروبات والكاكاو،
منتجات البيت، في املصنوعة املعكرونة رافيولي،
من نع املصّ الهالم العسل، احللويات، اابز واملعجنات،
للطعام، اخلمائر، مسحوق العكبر، منكهات العسل،
لتحسني ة املعدّ الطبيعية  ،املواد باودر) اخلبز(بايكينج
، تالفها فترة وتأخير ابوزة املنتجات ولون شكل
اخلشن, السكر النشاء, السميد, الدقيق, أنواع وجميع
املثلج, الشاي, الشاي الناعم, السكر, السكر مكعبات
الهشّ البسكويت البسكويت, الشوكوالته, احللويات,

املثلّجات كرمي, اآليس علكة،   ، الويفر البسكويت ،
ومنتجات احلبوب. ، ,احلبوب امللح لألكل, الصاحلة

In Respect of: Coffee, cocoa, coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages, pasta, ravi-
oli, home made macaroni, bakery and pastry prod-
ucts, sweets, honey, royal jelly, propolis, food flavor-
ings, Yeasts, baking powder, natural substances for 
improving shape and color of baked products and 
retarding its period of getting stale, all kinds of flour,
semolina, starch, granulated sugar, cubed sugar, 
powdered sugar, teas, iced teas, confectionery, 
chocolates, biscuits, crackers, wafer, chewing gums, 
ice creams, edible ice, salt, cereals, and cereal prod-
ucts. 
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أونينم تيكاريت سنايي ماديليري غيدا يونيغم : بأسم
سيركيتي

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

إميالك سوكاك ، سينار مهلليسي كوناكالر : العنوان
ليفينت ، إستنبول رقم:1 ، 4. دي:20 أبارمتني بانكسي

تركيا. ،

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

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

Address for Services:   

( 466 )

 18461 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18461العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 08/12/2010 :  Date: 08/12/2010التاريخ

واألرز والسكر  والكاكاو  والشاي النب  : اجل من
الدقيق اإلصطناعي، والنب والساغو والتابيوكا
والفطائر واخلبز احلبوب من املصنوعة واملستحضرات
والعسل النحل عسل املثلجة، واحللويات واحللويات
اخلل، واخلردل، امللح اخلبيز، ومسحوق اخلميرة األسود،
املنعشة، للمرطبات ثلج البهارات، (التوابل)، الصلصات
صاحلة [مثلجات مجمد لنب للطعام، باحلليب مهلبية

لألكل

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 for refresh-
ment, gruel with a milk base for food, freeze yoghurts 
(edible ices). 

شقحه جورج فرنسيس وسيم :  In the name of: Wasiem Frances George Shukhaبأسم

برج الساعة عمارة – اهللا : رام  Address: Ramallah-Amaret burj alsaaالعنوان

رفيديا -نابلس- حجاوي  ناصر احملامي : التبليغ  عنوان 
جوال معرض فوق

Address for Services: 

قبول التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
لطلب مشروط  قبول التسجيل لطلب مشروط 
املطلق احلماية حق اعطاء عدم مع التسجيل

العام  االستخدام ذات magic spice كلمة باستخدام
. العالمة عن مبعزل
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( 467)

 18462 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18462العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 08/12/2010 :  Date: 08/12/2010التاريخ

والتابيوكا واألرز والسكر والكاكاو والشاي النب : اجل من
واملستحضرات الدقيق اإلصطناعي، والنب والساغو
واحللويات والفطائر واخلبز  احلبوب من املصنوعة
األسود، والعسل النحل عسل املثلجة، واحللويات
الصلصات اخلل، واخلردل، امللح اخلبيز، ومسحوق اخلميرة
مهلبية املنعشة، للمرطبات ثلج  البهارات، (التوابل)،

لألكل صاحلة [مثلجات مجمد لنب للطعام، باحلليب

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapi-
oca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confection-
ery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice for refreshment, gruel with a milk base for food, 
freeze yoghurts (edible ices). 

خطار حيدر بشير :  In the name of: Basheer Haider Khattarبأسم

هاتف -04 1111 ياركا 24967 الناصرة ص.ب : العنوان
 9967508

Address: P.O BOX 1111 Yarka 24967 AlNasreh Tel 
04-9967508 

رفيديا- -نابلس- حجاوي ناصر احملامي : التبليغ عنوان
جوال معرض فوق

Address for Services: 

قبول التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
احلماية اعطاء حق عدم مع لطلب التسجيل مشروط

ذات  العبرية top food وباللغة كلمة باستخدام املطلق
. عن العالمة مبعزل العام االستخدام

( 468 )

 18463 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18463العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 09/12/2010 :  Date: 09/12/2010التاريخ
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ومشروبات ومستحضرات النب : مستخرجات اجل من
مستخرجات النب , بدائل : مثلجة قهوة : النب اساسها
أساسها ومشروبات ومستحضرات النب بدائل من
الشاي : ( للنب  كبديل  ) البرية الهندبا  : النب بدائل
ومشروبات ومستحضرات الشاي مستخرجات ,
مستحضرات : املثلج الشاي : الشاي أساسها
ومستحضرات الكاكاو : ( شعير منبت ) املالت أساسها
منتجات , الشوكوال : الكاكاو أساسها ومشروبات 
أساسها ومشروبات ومستحضرات , الشوكوال
: السكر  : السكاكر  , احللوى , احللويات  : الشوكوال 
اخلبز , االفران منتجات , طبيعية محليات , العلكة 
الكعك , الكعك , البسكويت : الفطائر , اخلميرة ,
من نوع ) الهش الرايق  البسكويت  , الصغيراحمللى
حلوى ) البودينغ , من احللوى الطوفي نوع , السكاكر)
, املائية  :البوظة,املثلجات  احلبوب) او واالرز احلليب من
حلوى , احمللي الفاكهة عصير من يعد مثلوج شراب
حلوى مرطبة, مثلجات  , متجمد كعك  , متجمدة
تساعد عوامل  : املتجمدة االلبان املتجمدة العقبى
و/ املائية املثلجات و/او البوظة لصنع التماسك على
الكعك و/او املتجمدة احللويات و/او املثلوج الشراب او
العقبى حلوى  و/او  املرطبة املثلجات و/او املتجمد
وبدائل العسل  : املتجمدة االلبان و/او  املتجمدة
من مكونة للفطور , حبوب للفطور حبوب : العسل
, احلبوب من وفواكه , رقائق الذرة , الواح وجوز شوفان
االرز : احلبوب مستحضرات من لالكل : جاهزة حبوب
املسطحة املعكرونة من ضرب , الباستا(املعكرونة) ,
ايضا“ , احلبوب  او الدقيق او  االرز أساسها :ماكوالت
:البيتزا:الشطائر(السندويش جاهزة اطباق شكل على
وعجينة الغذائية املواد من  معجونة من خالئط : (
: الصويا صلصة  : صلصات : الفرن في  محضرة
منتجات البندورة):  ورب البندورة صلصة  ) كتشاب
توابل لألكل , صاحلة بهارات , للطعام معطرة او متبلة

خردل،خل مايونيز: , السلطة الى يضاف توابل مرق ,

In Respect of: Coffee,coffee extracts,coffee–
based eparationsAndbeverages;icedcoffee;co
ffee substitutes,extracts of coffee Substitutes, 
preparations and beverages based on cof-
fee substitutes; Chicory ;tea, tea extracts,tea-
based preparations and beverages;ice Tea; 
malt-based preparations, cocoa and cocoa-
based preparations And beverages ;chocolate, 
chocolate products, chocolate-based Prepa-
ratios and beverages, confectionery, sweets, 
candies;sugar; Chewing gum; natural sweet-
eners; bakery product,bread , yeast,Pastry; 
biscuits,cakes,cookies, wafers,toffees,pudd
ings;ice cream , Waterices ,sherbets, frozen 
confections, frozn cakes, soft ices,frozen ,Des-
serts, frozen yoghurts; binding agents for mak-
ing ice cream and/or water ices and / or sher-
betsand /or frozen confections and/or frozen 
cakes and /or soft ices and /or frozen desserts 
and /or frozen yoghurts ; honey and honey sub-
stitutes; break fast cereals, muesli,corn flakes,
cereal bars,ready –to –eat cereals;cereal prep-
arations; rice, pasta, noodles; foodstuffs having 
abaseof rice, of flour or of cereals, also in the
form of ready-made dishes;pizza; sandwiches; 
mixtures of alimentary paste and oven-ready 
prepared dough ; sauces;soya sauce; ketchup; 
tomatoes rup &tomatoes sause aromatizing or 
seasoning products for food, edible spices,con 

التجارية الولد شركة :  In the name of: sharekat alwalad altejaryaبأسم

بكر ابو شارع جنني-  Address: jinin abu baker streatالعنوان :

مكتب الطابق  االريج عمارة - جنني : التبليغ عنوان
6 ص.ب 97  رقم

Address for Services: 
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( 469 )

 18466 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18466العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 09/12/2010 :  Date: 09/12/2010التاريخ

مكبرات والصورة, الصوت مستقبالت : اجل  من
للمركبات, السمعية املتحدثات للمركبات, الصوت
الراديو للمركبات, املسموعة االسطوانات  قارئات 
املعدات املالحية, الستاليت  اجهزة للمركبات,
للمركبات, االتصال معدات للمركبات, املالحية
والبصرية, السمعية االلكترونية واملعدات االجهزة
املسجلة االلكترونية  الوسائط  الكمبيوتر,  برمجيات

(موسيقية)

In Respect of: vehicles; Radios for vehicles; Satellite 
navigational apparatus; Navigational instruments for 
vehicles; Communications apparatus for vehicles; 
Electric audio and visual apparatus and instruments; 
Computer software; Pre-recorded electronic media 
[of music] 

تي دي. ال كو., موبيس هيونداي  .In the name of: HYUNDAI MOBIS CO., LTDبأسم :

غانغنام- يوكسام-1-دونغ, ,679-4 تاور, انغ : العنوان
كوريا جمهورية سيؤول, غو,

Address: ING Tower, 679-4, Yeoksam-1-dong, Gang-
nam-gu, Seoul 135-977, Republic of Korea 

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

Address for Services:   

( 470 )

 18467 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18467العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 09/12/2010 :  Date: 09/12/2010التاريخ



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

339

الداجنة والطيور  واألسماك اللحوم  : اجل من
الفواكه ، اللحوم مستخرجات ، الصيد وحلوم
اجللي ، واملطهية واففة احملفوظة واخلضروات
ومنتجات واحلليب البيض ، والكمبوت واملربيات

لألكل املعدة والشحوم الزيوت ، األخرى األلبان

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

املراعي شركة :  In the name of: Al Marai Companyبأسم

اململكة ,11492 الرياض ,8524 ب ص : العنوان
السعودية العربية

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, King-
dom of Saudi Arabia 

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

( 471 )

 18468 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18468العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 09/12/2010 :  Date: 09/12/2010التاريخ

لنقل الكمبيوتر واجهزة برامج : اجل من
الكمبيوتر برامج والفيديو, والبيانات الصوت
والبيانات والصوت لالتصاالت املستخدمة
اخلطوط عبر النصية والرسائل الفيديو, ونقل
االتصال اخللوي, وشبكات والالسلكية السلكية
واملساحية واملالحية العلمية واألدوات األجهزة
والبصرية، والتصويرية والسينمائية والكهربائية
وإعطاء والقياس الوزن  في املستعملة  تلك و
والتعليم واإلنقاذ (اإلشراف) واملراقبة اإلشارات
أو الصوت استعادة أو نقل  أو تسجيل أجهزة ،
املغناطيسية، البيانات حمل وسائط ، الصورة
و األوتوماتيكية البيع  آالت ، التسجيل أقراص
فيها، النقدية القطع بوضع تعمل التي األجهزة
احلاسبة وأجهزة واآلالت للنقود الراصدة األجهزة
، (الكمبيوتر) اآللية واحلاسبات البيانات معاجلة

احلرائق إطفاء أجهزة

In Respect of: Computer software and hardware 
for transmission of voice, data and video; com-
puter software for use in telecommunications, 
voice, data and video transmission, and instant 
messaging services over wire-line, wireless 
and cellular communication networks, Scien-
tific, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines and data 
processing equipment and computers; fire-ex-
tinguishing apparatus 

هولدينغز ليمتد بي : اي  In the name of: IP Holdings Limitedبأسم
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كوربوريت سيرفيسيز مابليس : سي/او العنوان
كاميان, غراند هاوسيز, اوغالند ,309 ب ص ليمتد,

كاميان  جزر واي1-1104 كي

Address: c/o Maples Corporate Services Lim-
ited, P.O. Box 309, Ugland Houses, Grand Cay-
man, KY1-1104 Cayman Islands 

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

( 472 )

 18469 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18469العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 09/12/2010 :  Date: 09/12/2010التاريخ

الصوت لنقل  االتصاالت خدمات : اجل من
السلكية اخلطوط عبر والفيديو  والبيانات
تزويد اخللوي, االتصال وشبكات والالسلكية
خالل من (نقل,  البرامج  تنزيل  تسهيالت 
اخلطوط عبر كاالنترنت  وسائل عبر االتصاالت)
االتصال اخللوي, وشبكات والالسلكية السلكية

االتصاالت خدمات

In Respect of: Communication services of 
transmission of voice, data and video over 
wireline, wireless and cellular communica-
tion networks; provision of software down-
load facilities (transmission of, via telecom-
munication) by means of the Internet over 
wireline, wireless and cellular communica-
tion networks, Telecommunications 

هولدينغز ليمتد بي : اي  In the name of: IP Holdings Limitedبأسم

كوربوريت سيرفيسيز مابليس : سي/او العنوان
كاميان, غراند هاوسيز, اوغالند ,309 ب ص ليمتد,

كاميان  جزر واي1-1104 كي

Address: c/o Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309, Ugland Houses, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 

: التبليغ  /Address for Services: AGIP - TMP Agentsعنوان
P.O Box 3800 Al-Beereh
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( 473 )

 

 18470 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18470العالمة

 39  In Class: 39في الصنف :

 09/12/2010 :  Date: 09/12/2010التاريخ

خدمات النقل اجل :  In Respect of: Transportservicesمن

شاهني باصات شركات :  In the name of: sharekat Bassat Shaheenبأسم

: اريحا – شارع عمان – مقابل االستراحة  Address: ericho – amman street – beside restالعنوان

– عمان املنتزهات اريحا – شارع : التبليغ عنوان
امع

Address for Services: 

(474)

 18471 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18471العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 08/12/2010 :  Date: 08/12/2010التاريخ

موزع + ستاليت القط + كنترول رميوت : من اجل
. توزيع ستاليت + مقسم ستاليت

In Respect of: remote control + lnb satellite + 
splitter satellite + diseqc satellite system . 
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واالدوات الكهربائية للمفروشات املنار شركة : بأسم
. احملدودة املساهمة اخلصوصية الصناعية التجارية

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

اللؤلؤة عمارة احلرس - شارع - اخلليل : العنوان
االرضي الطابق -

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

عمارة - شارع احلرس - اخلليل : التبليغ عنوان
االرضي الطابق - اللؤلؤة

Address for Services:   alkhaleel - alo’lo’a bluid-
ing - first floor

( 475 )

 18472 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18472العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

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

املعدنية والغازية وجميع املياه البيرة : اجل من
والتحضيرات الشرابات كحولية الغير املشروبات

والشراب العصائر بصنع اخلاصة

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

كومباني هولدينغز اوتسوكا شركة :  In the name of: otsuka holdings co .ltdبأسم

_كو  شييودا _تسوكاماشي 2 كاندا _9 : العنوان
اليابان طوكيو

Address: 9_2 kanda _tsukasamachi . chiyoda_
ku . tokyo japan 

 768 نابلس سنتر جاليريا عمارة : التبليغ  :Address for Servicesعنوان
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( 476 )

 18473 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18473العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

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

والطرائد الطيور وحلوم االسماك و اللحوم : اجل من
احملفوظه والفاكهة اخلضار اللحوم  مستخرجات
وشراب واملربى واجللي الهالم واملطبوخة  واففة
احلليب ومشتقات البيض واحلليب ومنجات الفاكهة
الطعام ومكمالت املأكوالت والدهون الطعام زيت

طبية الغير املغذية

In Respect of: Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauc-
es; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats nonmedical nutritional foods and supple-
ments 

كومباني ليمتد هولدينغز اوتسوكا : شركة  In the name of: otsuka holdings co .ltdبأسم

_كو  شييودا _تسوكاماشي كاندا  2 _9 : العنوان
اليابان طوكيو

Address: 9_2 kanda _tsukasamachi . chiyoda_
ku . tokyo japan 

الفكرية- للملكية اتيرة فراس شركة : التبليغ عنوان
 768 ب ص نابلس- سنتر- جاليريا عمارة

Address for Services: 

(477)

 18474 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18474العالمة

 37  In Class: 37في الصنف :

 12/12/2010 :  Date: 12/12/2010التاريخ
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غسيل ، السيارات واصالح صيانة : اجل  من
السيارات تلميع ، املركبات تشحيم  ، السيارات 
بالوقود التزويد ) املركبات خدمة محطة ،
، باملطاط االطارات  تلبيس  اعادة  ، والصيانة)
املركبات وقود محطات ، باملطاط االطارات فلكنة
املركبات معاجلة واالوساخ ، البقع رش خدمات ،

للصداء مضادة مبواد

In Respect of: MOTOR VEHICLE MAINTENANCE 
AND REPAIR , CAR WASH , VEHICLE GREAS-
ING , VEHCLE POLISHING, VEHICLE SERVICE 
STATIONS (REFUELING AND MAINTENANCE) 
RETREADING OF TIRES , VULCANIZATION 
OF TIRES , VEHCLE GAS STATIONS, SPRAY 
SMEAR SERVICES , ANTI-RUST TREATMENT 
FOR VEHICLE. 

كوربوريشن موتور دونغفينغ : -In the name of: DONGFENG MOTOR CORPOبأسم
RATION 

ووهان  ، روود 1 دونغفينغ رقم : سبشل العنوان
، زون دوفيلومبنت تيكانيكال اند ايكونوميك

بروفينس الصني ووهان هوبي

Address: SPECIAL NO.1 DONGFENG ROAD . 
WUHAN ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOP-
MENT ZONE WUHAN , HUBEI PROVINCE 

للملكيه اتيره فراس شركة : التبليغ عنوان
ص.ب - نابلس  - سنتر جاليريا الفكريةعمارة 

 768

Address for Services: 

(478)

 18475 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18475العالمة

 37  In Class: 37في الصنف :

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

غسيل ، السيارات واصالح صيانة : اجل  من
السيارات تلميع ، املركبات تشحيم  ، السيارات 
بالوقود التزويد ) املركبات خدمة محطة ،
، باملطاط االطارات  تلبيس  اعادة  ، والصيانة)
املركبات وقود محطات ، باملطاط االطارات فلكنة
املركبات معاجلة واالوساخ ، البقع رش خدمات ،

للصداء مضادة مبواد

In Respect of: MOTOR VEHICLE MAINTENANCE 
AND REPAIR , CAR WASH , VEHICLE GREAS-
ING , VEHCLE POLISHING, VEHICLE SERVICE 
STATIONS (REFUELING AND MAINTENANCE) 
RETREADING OF TIRES , VULCANIZATION 
OF TIRES , VEHCLE GAS STATIONS, SPRAY 
SMEAR SERVICES , ANTI-RUST TREATMENT 
FOR VEHICLE. 

كوربوريشن موتور دونغفينغ :  In the name of: dongfeng motor corporationبأسم
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ووهان  روود دونغفينغ  1 رقم سبشل  : العنوان
ووهان زون دفيلومبنت تيكنيكال اند ايكونوميك 

بروفينس هوبي

Address: special no .1 dongfeng road wuhan 
economic @technical development zone wu-
han hubei province 

للملكيه اتيره فراس شركة : التبليغ عنوان
ب -ص نابلس سنتر- جاليريا عمارة الفكرية-

 768

Address for Services: 

( 479 )

 18476 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18476العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

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

االرز السكر الكاكاو الشاي القهوة : اجل من
الطحني الصناعية القهوة الساجو التابيوكا
املعجنات اخلبز  احلبوب من  احملضرة واالطعمة
وذروة اخلميرة والدبس العسل الثلج واحللويات
والتوابل والصلصات اخلل واخلردل امللح اخلميرة
الطعام ومكمالت املأكوالت على انواعها البهارات

طيبة. الغير املغذية

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coff e; flour and prepa-
rations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery,ices; honey, treacle; yeast, bak-
ing-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice;non-medical nutri-
tional foods and supplements 

كومباني هولدينغز اوتسوكا شركة : بأسم
ليمتد

In the name of: otsuka holdings co .ltd 

شييودا  _تسوكاماشي كاندا  2 _9 : العنوان
اليابان طوكيو _كو

Address: 9_2 kanda _tsukasamachi . chiyo-
da_ku . tokyo japan 

- الفكرية للملكية اتيرة فراس : التبليغ عنوان
 768 : -ص.ب نابلس

Address for Services: 
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( 480 )

 18477 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18477العالمة

 10  In Class: 10في الصنف :

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

الطبية والتجهيزات واالدوات املعدات : اجل من
االسنان اطباء وادوات وجتهيزات والبيطرية  واجلراحية
االصطناعية والعيون واالسنان االصطناعية  االطراف
وادوات معدات وتقومي االعضاء التجبير معدات وادوات

اجلروح تقطيب

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments,artifical
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; su-
ture materials 

كومباني ليمتد هولدينغز اوتسوكا : شركة  In the name of: otsuka holdings co .ltdبأسم

_كو  شييودا _تسوكاماشي كاندا  2 _9 : العنوان
اليابان طوكيو

Address: 9_2 kanda _tsukasamachi . chiyoda_
ku . tokyo japan 

للملكيه اتيره فراس شركة : التبليغ عنوان
 768 ص.ب - - نابلس سنتر الفكريةعمارة جاليريا

Address for Services: 

( 481 )

 18478 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18478العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 12/12/2010 :  Date: 12/12/2010التاريخ
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والبيطرية الصيدالنية واملستحضرات االدوية : اجل من
االطفال مأكوالت الطبية لالستخدامات مواد احلمية
الطبي واجلبص االالم ومسكنات اللزقات او اللصق
تنظيف مستحضرات ز الضمادات انواع وجميع
املطهرات االسنان وشمع بها  والعناية االسنان 
البادة اخلاصة املستحضرات اجلراثيم ومبيدات
االدوية و  املستحضرات الضارةوالطفيلية احلشرات
على بالقضاء اخلاصة وتلك الفطر على للقضاء
اخلاصة الطبية واملشرةبات املأكوالت الضارة االعشاب

بالتغذية

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 nutritional foods and 
beverages 

كومباني ليمتد هولدينغز اوتسوكا : شركة  In the name of: otsuka holdings co .ltdبأسم

_كو  شييودا _تسوكاماشي كاندا  2 _9 : العنوان
اليابان طوكيو

Address: 9_2 kanda _tsukasamachi . chiyoda_
ku . tokyo japan 

الفكرية- للملكية اتيرة فراس شركة : التبليغ عنوان
 768 ب -نابلس -ص سنتر عمارة جاليريا

Address for Services: 

( 482 )

 18479 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18479العالمة

 14  In Class: 14في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

دقات الوقت، ضبط أجهزة ساعات، : اجل من
اليد وساعات الساعات وحركات

In Respect of: Watches, chronometrical instru-
ments, movements for clocks and watches 

: شانيل  In the name of: Chanelبأسم

فرنسا باريس، :  Address: Paris, Franceالعنوان

: التبليغ -Address for Services: ITTQAN. AL-Bireh-AL-Biعنوان
reh Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh 



الثاني 2011/5/15العـــدد

348

( 483 )

 18480 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18480العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

الصيدالنية. املستحضرات : اجل  In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن

كوربوريشن) (نيوجيرسي جونسون & جونسون : -In the name of: Johnson & Johnson (New Jersey Corبأسم
poration 

املتحدة الواليات  جيرسي، نيو  نيو-برنسويك،  : العنوان
االمريكية

Address: New Brunswick, New Jersey, USA 

وبالل كمال ورانية غوشة عساف : مهند التبليغ  Address for Services: ITTQAN. AL-Bireh-AL-Birehعنوان
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX(3663)
AL-Bireh

( 484 )

 18481 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18481العالمة

 44  In Class: 44في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

باملستحضرات املتعلقة املعلومات تزويد : اجل من
الصيدلية.

In Respect of: Providing information relating to 
pharmaceutical preparations. 

(نيوجيرسي جونسون & جونسون : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: : Johnson & Johnson (New Jer-
sey Corporation 

الواليات جيرسي، نيو برنسويك، نيو : العنوان
االمريكية املتحدة

Address: New Brunswick, New Jersey, USA 

: التبليغ -Address for Services: ITTQAN. AL-Bireh-AL-Biعنوان
reh Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh
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( 485 )

 18482 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18482العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

، التنظيف  ومستحضرات الصابون : اجل من 
منتجات العناية ، بالشعر مستحضرات العناية
، الشعر صبغات  ، الشعر  تلوينات   ، بالشعر
ومعالج والشامبو، الشعر، ومستحضرات
وبخاخ ، القشرة ضد مستحضرات ، الشعر
اللك ، ضمادات الشعر ، ومسحوق الشعر الشعر،
مرطبات الشعر،  وجيل الشعر، موس  ، الشعر
الشعر، منشط السائلة، الشعر زيوت الشعر،
و/او للحمام التحضيرية املتجات الشعر، كرميات

العرق. مزيالت االستحمام،

In Respect of: Soaps, cleaning prepara-
tions, hair care preparations, hair care 
products, hair colourants, hair dyes, hair lo-
tions, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, anti-dandruff shampoos and 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair 
dressings, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liq-
uid, hair oils, hair tonic, hair creams, prepa-
rations for the bath and/or shower, deodor-
ants, anti-perspirants 

سي بي ال : يونيليفر  In the name of: Unilever PLCبأسم

اململكة املتحدة ميرسيسايد، :  Address: Merseyside , UKالعنوان

: التبليغ -Address for Services:  ITTQAN. AL-Birehعنوان
AL-Bireh Commercial Center.Bldg 6th floor
P.O.BOX (3663) AL-Bireh 

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
Paris Insti- عبارة باستخدام املطلق احلماية حق

العالمة. عن مبعزل tute
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( 486 )

 18483 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18483العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

الشاي ومشروبات الشاي الشاي، منتجات : اجل  من
الشاي محاله، غير الغازية الشاي ومشروبات الغازية،

املثلجات. واجلرعات، طبي غير اعشاب شاي املثلج،

In Respect of: Tea and tea products; carbonated and 
non carbonated tea based beverages; iced tea; non 
medicinal herbal tea and infusions; ice 

سي بي ال : يونيليفر  In the name of: Unilever PLCبأسم

اململكة املتحدة ميرسيسايد، :  Address: Merseyside , United Kingdomالعنوان

(: التبليغ  Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Birehعنوان
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663

( 487 )

 18484 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18484العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

من وغيرها الغازية واملياه املعدنية املياه : اجل من
وغير الغازية واملشروبات  ، الكحولية غير املشروبات
شراب الفاكهة ، وعصائر الفاكهة مشروبات الغازية ،

ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات

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

سي بي ال : يونيليفر  In the name of: Unilever PLCبأسم

اململكة املتحدة ميرسيسايد، :  Address: Merseyside , United Kingdomالعنوان

: التبليغ  Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Birehعنوان
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663
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( 488 )

 18485 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18485العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

الشاي ومشروبات الشاي الشاي، منتجات : اجل  من
الشاي محاله، غير الغازية الشاي ومشروبات الغازية،

املثلجات. واجلرعات، طبي غير اعشاب شاي املثلج،

In Respect of: Tea and tea products; carbonated and 
non carbonated tea based beverages; iced tea; non 
medicinal herbal tea and infusions; ice 

سي بي ال : يونيليفر  In the name of: Unilever PLCبأسم

اململكة املتحدة ميرسيسايد، :  Address: Merseyside , United Kingdomالعنوان

: التبليغ  Address for Services: Ittqan- AL-Bireh-AL-Birehعنوان
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663

( 489 )

 18486 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18486العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

من وغيرها الغازية واملياه املعدنية املياه : اجل من
وغير الغازية واملشروبات  ، الكحولية غير املشروبات
شراب الفاكهة ، وعصائر الفاكهة مشروبات الغازية ،

ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات

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

سي بي ال : يونيليفر  In the name of: Unilever PLCبأسم

اململكة املتحدة ميرسيسايد، :  Address: Merseyside , United Kingdomالعنوان

: التبليغ  Address for Services: ITTQAN. AL-Bireh-AL-Birehعنوان
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663)
AL-Bireh
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( 490 )

 18487 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18487العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

في مبا الصحية،  النسوية الطمث فوط : اجل  من 
اللباس القطنية، والسدادات الصحية املناديل ذلك
من األنثى حلماية وحواجز  الداخلية املاصة  الداخلي،

التسرب.

In Respect of: Feminine hygienic and menstruation 
products, including sanitary napkins and tampons, 
panty-liners, internal absorbents and pads for femi-
nine protection 

كومبني جامبل & بروتكتر ذا :  In the name of: The Procter & Gamble Companyبأسم

املتحدة الواليات  أوهايو، سنسيناتي، : العنوان
األمريكية

Address: Cincinnati, Ohio, USA 

: التبليغ  Address for Services: ITTQAN. AL-Bireh-AL-Birehعنوان
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663)
AL-Bireh

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
الكلمات باستخدام  املطلق احلماية  حق اعطاء
عن مبعزل العام ذات االستخدام والرسومات والعبارات

العالمة

( 491 )

 18488 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18488العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

وعالج ملقاومة الصيدلية املستحضرات : اجل من
السرطان.

In Respect of: Pharmaceutical products for the 
prevention and treatment of cancers 
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أفينتيس سانوفي : In the name of: Sanofi-Aventisبأسم

فرنسا باريس، :  Address: Paris, Franceالعنوان

: التبليغ -Address for Services: ITTQAN. AL-Bireh-AL-Biعنوان
reh Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

( 492 )

 18489 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18489العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

خفيفة وجبات  اففة، املغلفة البطاطا : اجل من
فواكه ، الفواكه من مكونة لألكل جاهزة معبأة 
ووجبات اللحم، مع نكهة بروتني نباتي خفيفة لألكل،
البطاطا حتتوي بشكل أساسي على مغلفة رئيسية

التوابل. أو بالصلصة املمزوجة

In Respect of: Packaged dehydrated potatoes; pack-
aged ready-to-eat fruit based snacks; vegetable 
protein products having a bacon flavor; packaged
meal entrees or side dishes consisting primarily of 
potatoes; and packaged main meal mixes having a 
potato base with spice and/or sauce mixes. 

ديالوير ) انك ماركتنج ميلز جنرال : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: General Mills Marking, Inc ( Delaware 
Corporation 

املتحدة الواليات  ان، ام  بولس  ميني : العنوان
االمريكية

Address: Minneapolis, MN, USA 

وبالل غوشة  ورانية عساف مهند : التبليغ عنوان 
كمال

Address for Services: TTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh 
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663)
AL-Bireh

( 493 )

 18490 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18490 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

 13/12/2010 : Date: 13/12/2010 التاريخ
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، املثلجة  البوضة مزيج الكعك، مزيج : اجل من
مزيج الكعكة، مزيج اابز، سلع لتسويق  مزيج
من جانبية وجبات الكعك، زينة  املثلجات، الفطيرة،
وجانبية رئيسية وجبات املغلف، املعكرونة  خليط
أو املعكرونة، مزيج احلبوب، أو األرز على حتتوي مغلفة
أو ،طحني، الوفل  ومزيج الفطيرة، مزيج البسكويت، 
وجبات احلبوب اجلانبية، و األطباق لعمل معكرونة أو أرز

اخلفيفة املغلفة

 In Respect of: Cake mixes; frosting mixes; mixes
 for marketing bakery goods; brownie mixes; cookie
mixes; pie crust mixes; frostings; edible cake deco-

 rations; packaged noodle based side dish mixes;
 packaged main meal mixes or side dishes having
 either a cereal base, rice base, or pasta base; biscuit
 mixes; pancake and waffle mixes; flour; rice based
 or pasta based mixes for making side dishes; and
 grain based packaged snack foods

ديالوير ) انك ماركتنج ميلز جنرال : بأسم
كوربوريشن)

 In the name of: General Mills Marking, Inc ( Delaware
 Corporation

املتحدة الواليات  ان، ام  بولس  ميني : العنوان
االمريكية

 Address: Minneapolis, MN, USA

وبالل غوشة  ورانية عساف مهند : التبليغ عنوان 
كمال

  Address for Services: TTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh
 Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663)
AL-Bireh

( 494 )

 18491 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18491العالمة

 10  In Class: 10في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

والطبية، اجلراحية واألدوات االجهزة  : اجل  من
البيطري، والطب االسنان طب وأدوات واجهزة
مواد واالسنان، العيون الصناعية، االطراف

العظام، مواد خياطة، واقي مطاطي.

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, arti-
ficial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; condoms 

) انك، انترناشونال، انتربرايسس بوي : بالي بأسم
كوربوريشن) ديالوير

In the name of: Playboy Enterprises Inter-
national, Inc. (Delaware Corporation 

املتحدة الواليات  إل، أي شيكاغو، : العنوان
االمريكية

Address: Chicago, IL, USA 

ط6  التجاري/ البيرة برج البيرة، : التبليغ    :Address for Servicesعنوان
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( 495 )

 18492 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18492العالمة

 10  In Class: 10في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

واجهزة اجلراحية والطبية، واألدوات االجهزة : اجل من
االطراف البيطري، والطب االسنان طب وأدوات 
مواد العظام، مواد واالسنان، العيون الصناعية،

مطاطي. واقي خياطة،

In Respect of: Surgical, medical, dental and veteri-
nary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture materials; con-
doms 

) انك، انترناشونال، انتربرايسس بوي بالي  : بأسم
كوربوريشن) ديالوير

In the name of: Playboy Enterprises International, 
Inc. (Delaware Corporation 

املتحدة االمريكية إل، الواليات أي شيكاغو،  Address: Chicago, IL, USAالعنوان :

ط6  التجاري/ البيرة برج البيرة- : التبليغ    :Address for Servicesعنوان

( 496 )

 18493 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18493العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

واملياه الشرب، مياه وباالخص،  املشروبات، : اجل من
من وغيرها  والغازية، املعدنية واملياه  النكهة، ذات
املشروبات وباالخص،  الكحولية، غير املشروبات
الرياضية، واملشروبات الطاقة ومشروبات الغازية
مركزة عصائر العصائر والعصائر، الفواكه مشروبات
ذات املياه وباالخص املشروبات، لتحضير ومساحيق
الغازية واملشروبات والغازية املعدنية املياه النكهة،
ومشروبات الرياضية، واملشروبات الطاقة ومشروبات 

والعصائر. الفواكه

In Respect of: Beverages, namely, drinking wa-
ters, flavored waters, mineral and aerated wa-
ters; and other non-alcoholic beverages, name-
ly, soft drinks, energy drinks and sports drinks; 
fruit drinks and juices; syrups, concentrates 
and powders for making beverages, namely fla-
vored waters, mineral and aerated waters, soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks 
and juices 

كوربوريشن) ديالوير كوال كومبني ( ذا كوكا- : -In the name of: The Coca-Cola Company (Delaبأسم
ware Corporation 
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املتحدة االمريكية ايه ، الواليات جي أطلنطا،  Address: Atlanta, GA, USAالعنوان :

وبالل غوشة  ورانية عساف مهند : التبليغ عنوان 
كمال

Address for Services: ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh  
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663)
AL-Bireh

( 498 )

 18495 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18495العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

واإلدارة النقدية،  والشؤون  ، املالية الشؤون : اجل من
وتقدمي االستشارية واخلدمات واملساعدة املالية،
في والبحوث املعلومات وخدمات واالستشارات املشورة
اخلدمات اإلعسار؛ ، وخدمات والرسوم الضرائب مجال
االستشارية واخلدمات التقييم، وخدمات االستثمارية،
املالية االستشارات  املصرفي؛  االستثمار مجال في
االكتوارية واخلدمات االستشارية؛ خدمات االستشارات
تقييم ؛ املوظف  واداء منافع استشارات وخدمات ،
التجارية، وقوائم مجاالت املشاريع املالية في اخلدمات
والعقارات والترخيص، واملعدات، واألصول، اجلرد،
وخدمات العقارات، تقييم  الفكرية؛ خدمات  وامللكية
برامج مجال في استشارية وخدمات ااطر إدارة
ووكالة العقارات إدارة خدمات املوظفني؛ استحقاقات
املالية املعلومات وتوفير العقارية، اخلدمات العقارات،
وبشكل ، الين)  اون ) الهواء على املعلومات وتوفير ،
واملشورة النصح خدمات اإللكتروني، و بشكل مطبوع

الصنف. هذا اخلدمات املذكورة في بجميع املتعلقة

In Respect of: Financial affairs; monetary affairs; 
financial management, assistance, advice, consul-
tancy, information and research services; tax and 
duty consultation services; insolvency services; 
investment services; valuation services; Investment 
banking consulting and advisory services; financial
consulting and advisory services; actuarial consult-
ing services; employee benefit consulting services;
financial valuation services in the areas of business
enterprises, inventories, assets, equipment, licens-
ing, real estate and intellectual property; real es-
tate appraisal services; risk management services; 
consulting services in the field of employee benefits
programs; estate agency and estate management 
services; real estate services; provision of financial
information; provision on-line, in print and in elec-
tronic form of information, advisory and consultancy 
relating to all the services in this class 

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware Cor-
poration 

املتحدة االمريكية واي ، الواليات نيويورك.ان  Address: New York, NY, USAالعنوان :

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

 Bireh

Address for Services:   
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( 499 )

 18496 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18496العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

وتنظيم التدريب، وتوفير التعليم، : اجل من
والندوات الدراسية واحللقات ، الصفوف واعداد
اعداد وباالخص التعليمية، واخلدمات واملؤمترات،
الهواء على مباشر و الصفوف بشكل وتنظيم
وورش واملؤمترات  الدراسية واحللقات الين) اون  )
والضرائب والتدقيق احملاسبة مجاالت في العمل
وتكنولوجيا املعلومات وإدارة ، التجارية واألعمال
على والتدريب الكمبيوتر وأجهزة املعلومات
واستراتيجيات املالي والتخطيط اإلدارة
وتوفير املدرجات، واعداد وتنظيم االستثمار،
ملنح ودراسة واملناسبات، لالحتفاالت مرافق
االلكتروني، النشر املهنية؛  التعليمية اجلوائز
، الين) (اون الهواء على املعلومات وتوفير 
واخلدمات الكتروني،  شكل وعلى ومطبوعة، 
املذكورة اخلدمات بجميع املتعلقة االستشارية

الصنف. هذا في

In Respect of: Education; providing of training; 
organizing and conducting classes, seminars, 
symposiums and conferences; educational 
services, namely, conducting live and on-line 
classes, seminars, conferences, and work-
shops in the fields of accounting, auditing, tax,
business, information management, information 
technology, computers, management training, 
financial planning and investment strategies,
organizing, conducting, staging of and providing 
facilities for ceremonies and events; examining 
for and granting educational and professional 
awards; publishing; electronic publishing; pro-
vision online, in print and in electronic form of 
information, advisory and consultancy relating 
to all the services in this class 

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو :بي بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware 
Corporation 

املتحدة الواليات  ، واي ان  نيويورك، : العنوان
االمريكية

Address: New York, NY, USA 

 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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( 500 )

 18497 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18497العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

وخدمات املكتبية، والوظائف األعمال، إدارة : اجل من
استشارات التجارية، املراجعة وخدمات احملاسبة 
استشارات االستشارية، واخلدمات الضرائب 
اخلدمات االستشارية، واخلدمات والتصفية  االندماج
األعمال؛ واستشارات األعمال وإدارة  االستشارية
أبحاث وخدمات الشركات وإدارة االستشارية اخلدمات
املعلومات البشرية، املوارد استشارات خدمات السوق؛
التدقيق ؛  الدفاتر مسك ؛ األبحاث وخدمات التجارية
مجال في االستشارية  واخلدمات الضرائب وإعداد ،
إدارة مجال األعمال في استشارات وخدمات الضرائب
املشورة وخدمات ، األعمال وإدارة املعلومات، تكنولوجيا
االستشارية واخلدمات واملعلومات الضريبية والبحوث
الصنف، هذا في املذكورة  اخلدمات  بجميع املتعلقة
معلومات وخدمات  التوظيف،  وخدمات  املوظفني 
واخلدمات ، الدفاتر، التدقيق ، مسك األعمال واألبحاث
بجميع املتعلقة املشورة تقدمي مجال في االستشارية
املعلومات وتوفير الصنف،  هذا  في املذكورة  اخلدمات
شكل وعلى ومطبوعة، ، الين) (اون الهواء على 
بجميع املتعلقة االستشارية واخلدمات الكتروني،

هذا الصنف. في املذكورة اخلدمات

In Respect of: Printed matter; stationery; pub-
lications; books, manuals, newspapers, news-
letters, reports, catalogues, magazines, pam-
phlets, periodicals; photographs; teaching and 
instructional materials; web pages downloaded 
from the Internet in the form of printed matter; 
publications, namely, educational books, printed 
lessons and lectures, and newsletters, reports 
and brochures, all in the fields of auditing, ac-
counting, corporate governance, tax, manage-
ment, business, information technology, infor-
mation management, corporate finance, human
resources, computers and programs; parts and 
fittings for all the goods included in this class.

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware 
Corporation 

املتحدة االمريكية الواليات ، واي ان نيويورك،  Address: New York, NY, USAالعنوان :

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

 AL-Bireh

Address for Services:   
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( 501 )

 18498 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18498العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

خدمات و  التكنولوجية  اخلدمات : اجل من
خدمات بها، املتعلقة والتصميم البحث 
تصميم خدمات الصناعي، والبحث التحليل
استشارات وخدمات ، الكمبيوت برامج وتطوير
وتقدمي الكمبيوتر، حماية  مجال  في الكمبيوتر
بالتقييم يتعلق فيما واملشورة االستشارات
الثابتة والبرامج الكمبيوتر، برامج وتنفيذ واختيار
معاجلة املعلومات ونظم وتكنولوجيا واألجهزة، ،
والتطوير واألبحاث  الكمبيوتر، برمجة البيانات،
والتحليل والرصدوالتفتيش، والتصميم واالختبار
والالسلكية السلكية االتصاالت مجاالت في
وشبكات الكمبيوتر ونظم  الكمبيوتر،  وأجهزة
الكمبيوتر مجاالت  في والتخطيط  الكمبيوتر،
احلاسوبية، والشبكات احلاسوبية والنظم
التحكيم وخدمات  احلاسوب، برامج  واستئجار
النصح خدمات  واملنازعات، التقاضي وخدمات
وادارة املعلومات تكنولوجيا  مجال  في واملشورة
الين) اون ) الهواء طريق عن املعلومات، وتقدميها
املتعلقة االستشارية واخلدمات مطبوع، وبشكل

الصنف. هذا في بجميع اخلدمات املذكورة

In Respect of: Technological services and re-
search and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer software; computer 
consulting services in the field of computer
security; consultancy and advice relating to 
the evaluation, choosing and implementation 
of computer software, firmware, hardware, in-
formation technology and of data processing 
systems; computer programming; research, 
development, design, testing, monitoring, in-
spection, and analysis in the fields of telecom-
munications, computers, computer systems 
and computer networks; planning in the fields
of computers, computer systems and computer 
networks; rental of computer software; arbitra-
tion services; litigation and dispute support ser-
vices; information technology and information 
management consulting and advisory services; 
provision of on-line and print information, ad-
vice and consultancy relating to all the services 
in this class 

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware 
Corporation 

املتحدة الواليات  ، واي  ،ان نيويورك  : العنوان
االمريكية

Address: New York, NY, USA 

 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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(502 )

 18499 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18499العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

واملنشورات ، اإللكترونية املنشورات  : اجل من
وأدوات أجهزة ؛ املنشورات وحتميل املطبوعة غير
و والنقل والتالعب وتخزين لتسجيل االعالم وسائل
واإلشارات البيانات واسترجاع واستنساخ ، االنتقال
والفيديو والنصوص والصور ، والرموز واملعلومات
الرقمية الفيديو املضغوطة وأقراص والصوت األقراص
و التفاعلية واملواد والسمعية والبصرية الصوتية
والبطاقات التدريس وأدوات وأجهزة الكمبيوتر برامج
جلمع الكمبيوتر وبرامج الهوية وبطاقات املشفرة
الدراسات، وإجراء التحليالت وإجراء البيانات  إدارة و
، احملاسبة والتدقيق مجاالت في التقارير واعداد وخلق
جميع وتشمل والضرائب، التجارية ، واألعمال واإلدارة
هذا في املذكورة للبضائع الغيار وقطع التجهيزات

الصنف.

In Respect of: Computer software; electronic 
publications; non-printed publications; down-
loadable publications; apparatus, instruments 
and media for the recording, storage, carriage, 
manipulation, transmission, reproduction, and 
retrieval of data, signals, information, code, im-
ages, text, video, sound and audio; CD-ROMs; 
DVDs; downloadable audio, visual and audiovi-
sual materials; interactive computer software; 
teaching apparatus and instruments; encoded 
cards and identity cards; computer software for 
collecting and managing data, performing anal-
yses, conducting studies, and creating and gen-
erating reports in the fields of accounting, audit-
ing, management, business and tax; parts and 
fittings for all the goods included in this class

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware 
Corporation 

املتحدة االمريكية الواليات ، واي ان نيويورك،  Address: New York, NY, USAالعنوان :

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

 AL-Bireh

Address for Services:   
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( 503 )

 18500 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18500 العالمة

 9 In Class: 9 في الصنف :

 13/12/2010 : Date: 13/12/2010 التاريخ

واملنشورات ، اإللكترونية املنشورات  : اجل من
وأدوات أجهزة ؛ املنشورات وحتميل املطبوعة غير
والنقل والتالعب وتخزين لتسجيل االعالم وسائل
البيانات واسترجاع واستنساخ ، االنتقال و
والنصوص والصور ، والرموز واملعلومات واإلشارات
وأقراص املضغوطة األقراص  والصوت والفيديو
والسمعية والبصرية الصوتية الرقمية الفيديو
وأجهزة الكمبيوتر  برامج  و التفاعلية  واملواد 
وبطاقات املشفرة والبطاقات التدريس وأدوات
البيانات إدارة و جلمع الكمبيوتر وبرامج الهوية
واعداد وخلق الدراسات، وإجراء وإجراء التحليالت
، واإلدارة والتدقيق احملاسبة مجاالت في التقارير
جميع وتشمل والضرائب، التجارية واألعمال ،
في املذكورة للبضائع الغيار وقطع التجهيزات

الصنف. هذا

 In Respect of: Computer software; electronic
publications; non-printed publications; down-

 loadable publications; apparatus, instruments
 and media for the recording, storage, carriage,
 manipulation, transmission, reproduction, and
retrieval of data, signals, information, code, im-

 ages, text, video, sound and audio; CD-ROMs;
DVDs; downloadable audio, visual and audiovi-

 sual materials; interactive computer software;
 teaching apparatus and instruments; encoded
 cards and identity cards; computer software
 for collecting and managing data, performing
 analyses, conducting studies, and creating and
 generating reports in the fields of accounting,
 auditing, management, business and tax; parts
 and fittings for all the goods included in this
 class

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

 In the name of: PwC Business Trust (Delaware
 Corporation

املتحدة الواليات  ، واي ان  نيويورك، : العنوان
االمريكية

 Address: New York, NY, USA

 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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( 504 )

 18501 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18501العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

ملنشورات و  والقرطاسية الطباعة  مواد  : اجل من
والتقارير والنشرات والصحف والكتيبات والكتب
والصور، والدوريات، والنشرات واالت والكتالوجات
الويب وحتميل صفحات التعليمية واملواد مواد التدريس
واملنشورات مطبوعة، مواد شكل على االنترنت من
واحملاضرات وطباعة الدروس املتعلقة باملواد التعليمية
حقول في واملنشورات  والتقارير  اإلخبارية  والنشرات
واإلدارة والضرائب، الشركات وإدارة واحملاسبة التدقيق
الشركات ومتويل  املعلومات وتكنولوجبا واألعمال
وتشمل الكمبيوتر والبرامج، البشرية وأجهزة واملوارد
في املذكورة وقطع الغيار للبضائع التجهيزات جميع

الصنف. هذا

In Respect of: Printed matter; stationery; publica-
tions; books, manuals, newspapers, newsletters, 
reports, catalogues, magazines, pamphlets, peri-
odicals; photographs; teaching and instructional 
materials; web pages downloaded from the Internet 
in the form of printed matter; publications, namely, 
educational books, printed lessons and lectures, and 
newsletters, reports and brochures, all in the fields
of auditing, accounting, corporate governance, tax, 
management, business, information technology, in-
formation management, corporate finance, human
resources, computers and programs; parts and fit-
tings for all the goods included in this class 

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware Cor-
poration 

املتحدة االمريكية الواليات ، واي ان نيويورك،  Address: New York, NY, USAالعنوان :

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

 AL-Bireh

Address for Services:   
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( 505 )

 18502 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18502العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

وخدمات املكتبية، والوظائف األعمال، إدارة : اجل من
استشارات التجارية، املراجعة وخدمات احملاسبة 
استشارات االستشارية، واخلدمات الضرائب 
اخلدمات االستشارية، واخلدمات والتصفية  االندماج
األعمال؛ واستشارات األعمال وإدارة  االستشارية
أبحاث وخدمات الشركات وإدارة االستشارية اخلدمات
املعلومات البشرية، املوارد استشارات خدمات السوق؛
التدقيق ؛  الدفاتر مسك ؛ األبحاث وخدمات التجارية
مجال في االستشارية  واخلدمات الضرائب وإعداد ،
إدارة مجال األعمال في استشارات وخدمات الضرائب
املشورة وخدمات ، األعمال وإدارة املعلومات، تكنولوجيا
االستشارية واخلدمات واملعلومات الضريبية والبحوث
الصنف، هذا في املذكورة  اخلدمات  بجميع املتعلقة
معلومات وخدمات  التوظيف،  وخدمات  املوظفني 
واخلدمات ، الدفاتر، التدقيق ، مسك األعمال واألبحاث
بجميع املتعلقة املشورة تقدمي مجال في االستشارية
املعلومات وتوفير الصنف،  هذا  في املذكورة  اخلدمات
شكل وعلى ومطبوعة، ، الين) (اون الهواء على 
بجميع املتعلقة االستشارية واخلدمات الكتروني،

هذا الصنف. في املذكورة اخلدمات

In Respect of: Printed matter; stationery; publica-
tions; books, manuals, newspapers, newsletters, 
reports, catalogues, magazines, pamphlets, peri-
odicals; photographs; teaching and instructional 
materials; web pages downloaded from the Internet 
in the form of printed matter; publications, namely, 
educational books, printed lessons and lectures, and 
newsletters, reports and brochures, all in the fields
of auditing, accounting, corporate governance, tax, 
management, business, information technology, in-
formation management, corporate finance, human
resources, computers and programs; parts and fit-
tings for all the goods included in this class. 

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware Cor-
poration 

املتحدة االمريكية الواليات ، واي ان نيويورك،  Address: New York, NY, USAالعنوان :

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

 AL-Bireh

Address for Services:   
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( 506 )

 18503 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18503العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

النقدية، والشؤون ، املالية الشؤون  : اجل من
االستشارية واخلدمات املالية، واملساعدة واإلدارة
املعلومات وخدمات واالستشارات املشورة وتقدمي
، وخدمات والرسوم الضرائب مجال والبحوث في
وخدمات االستثمارية، اخلدمات اإلعسار؛
مجال في االستشارية  واخلدمات التقييم،
واخلدمات املالية االستشارات املصرفي؛ االستثمار
االكتوارية االستشارات خدمات االستشارية؛
؛ املوظف واداء  منافع استشارات وخدمات   ،
املشاريع مجاالت في املالية اخلدمات  تقييم 
واملعدات، واألصول،  اجلرد، وقوائم  التجارية،
خدمات الفكرية؛ وامللكية والعقارات والترخيص،
وخدمات ااطر إدارة وخدمات العقارات، تقييم 
استحقاقات برامج مجال  في استشارية
ووكالة العقارات إدارة خدمات املوظفني؛
املعلومات وتوفير  العقارية، اخلدمات العقارات،
الين) ( اون الهواء على املعلومات وتوفير ، املالية
خدمات اإللكتروني، بشكل و مطبوع وبشكل ،
اخلدمات بجميع املتعلقة واملشورة النصح 

الصنف. في هذا املذكورة

In Respect of: Financial affairs; monetary af-
fairs; financial management, assistance, ad-
vice, consultancy, information and research 
services; tax and duty consultation services; 
insolvency services; investment services; valu-
ation services; Investment banking consulting 
and advisory services; financial consulting and
advisory services; actuarial consulting servic-
es; employee benefit consulting services; finan-
cial valuation services in the areas of business 
enterprises, inventories, assets, equipment, li-
censing, real estate and intellectual property; 
real estate appraisal services; risk manage-
ment services; consulting services in the field
of employee benefits programs; estate agency
and estate management services; real estate 
services; provision of financial information;
provision on-line, in print and in electronic form 
of information, advisory and consultancy relat-
ing to all the services in this class 

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware 
Corporation 

املتحدة الواليات  ، واي  ان :نيويورك،  العنوان
االمريكية

Address: New York, NY, USA 

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

 (3663) AL-Bireh

Address for Services:   



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

365

( 507 )

 18504 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18504العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

املفروشات : اجل  ,In Respect of: Furnitureمن

للمفروشات جلوبال شركة :  In the name of: shareket global llmfroshatبأسم

نابلس_شارع طولكرم  Address: nablus _sharea tol karemالعنوان :

طولكرم نابلس_شارع : التبليغ -Address for Services: nablus _sharea tol kaعنوان
rem 

قبول التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط

 FURNITUREكلمة باستخدام املطلق احلماية
العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات

( 508 )

18505 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18505العالمة

 45  In Class: 45في الصنف :

13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ
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املمتلكات حلماية األمن خدمات  : اجل من
االستشارية واخلدمات املشورة وتقدمي واألفراد،
وحتليل والبيئية، التنظيمية  باملسائل  املعنية
مجال في املشورة  وتقدمي والبيانات، السياسات
االمتثال لضمان املساعدة وتقدمي األعمال إدارة 
تقدمي واللوائح ، القطاع العام لقوانني مشتريات
البيانات سرقة مكافحة مجال في املشورة
القانونية واخلدمات واالستشارات الهوية، وسرقة
واللوائح اخلصوصية واألمن مجال تشريعات في
سرد مجال في استشارية وخدمات واملتطلبات،
األجنبية احلكومية واملتطلبات اإلجراءات  وتتبع 
على احلصول أجل من التنظيمية، واحمللية
امللكية مجال في اخلدمات وتقدمي  ، التصاريح
، التقاضي مجال في الدعم وخدمات الفكرية
تضم على اإلنترنت تفاعلية قاعدة بيانات وتوفير
املتعلقة املعلومات وتوفير القانونية، املعلومات
على الهواء املعلومات وتقدمي القانونية، بالشؤون
عن املعلومات توفير ؛ القانون مجال في واألخبار
واخلدمات ، والصناعية الفكرية  امللكية حقوق
واستعراض ، واالمتثال التنظيمية  االستشارية 
للقوانني االمتثال  لضمان واملمارسات املعايير
األمنية واخلدمات والقواعد، واألنظمة احلكومية
املادية، املواقع من األمنية التقييمات وتوفير 
وخدمات العمل، وبيئات  ، املعلومات  ونظم
وخدمات ، واألفراد السلع ألمن اخلبير الشاهد 
اجلرمية ومنع واألماكن املنشآت على ااطر تقييم
الين) الهواء ( اون عن طريق وتقدميها ، واالحتيال
املتعلقة االستشارية واخلدمات مطبوع، وبشكل

الصنف. هذا املذكورة في اخلدمات بجميع

In Respect of: security services for the protec-
tion of property and individuals; advice and 
consultancy on environmental regulatory mat-
ters; analysis of data, policy and process, and 
provision of business management advice and 
assistance to ensure compliance with public 
sector procurement laws and regulations; con-
sultation in the field of data theft and identity
theft; consulting and legal services in the field
of privacy and security laws, regulations, and 
requirements; consulting services in the field
of listing and tracking of foreign and domestic 
government regulatory requirements, for ob-
taining permits and regulatory compliance; in-
tellectual property consultation; litigation sup-
port services; providing an on-line interactive 
database featuring legal information; providing 
information relating to legal affairs; providing 
on-line information and news in the field of law;
providing information about intellectual and in-
dustrial property rights; regulatory compliance 
consulting services; reviewing standards and 
practices to assure compliance with govern-
mental laws, regulations and rules; security 
services, namely, providing security assess-
ments of physical locations, information sys-
tems, and working environments; expert wit-
ness services; risk assessment services for the 
security of goods, individuals, establishments 
and premises; crime and fraud prevention; pro-
vision on-line, in print and in electronic form of 
information, advisory and consultancy relating 
to all the services in this class. 

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware 
Corporation 

املتحدة الواليات  ، واي  ان ، نيويورك  : العنوان
االمريكية

Address: New York, NY, USA 

 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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( 509 )

 18506 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18506العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

وتنظيم التدريب، وتوفير التعليم، : اجل من
والندوات الدراسية واحللقات ، الصفوف واعداد
اعداد وباالخص التعليمية، واخلدمات واملؤمترات،
الهواء على مباشر و الصفوف بشكل وتنظيم
وورش واملؤمترات  الدراسية واحللقات الين) اون  )
والضرائب والتدقيق احملاسبة مجاالت في العمل
وتكنولوجيا املعلومات وإدارة ، التجارية واألعمال
على والتدريب الكمبيوتر وأجهزة املعلومات
واستراتيجيات املالي والتخطيط اإلدارة
وتوفير املدرجات، واعداد وتنظيم االستثمار،
ملنح ودراسة واملناسبات، لالحتفاالت مرافق
االلكتروني، النشر املهنية؛  التعليمية اجلوائز
، الين) (اون الهواء على املعلومات وتوفير 
واخلدمات الكتروني،  شكل وعلى ومطبوعة، 
املذكورة اخلدمات بجميع املتعلقة االستشارية

الصنف. هذا في

In Respect of: Education; providing of training; 
organizing and conducting classes, seminars, 
symposiums and conferences; educational 
services, namely, conducting live and on-line 
classes, seminars, conferences, and work-
shops in the fields of accounting, auditing, tax,
business, information management, information 
technology, computers, management training, 
financial planning and investment strategies,
organizing, conducting, staging of and providing 
facilities for ceremonies and events; examining 
for and granting educational and professional 
awards; publishing; electronic publishing; pro-
vision online, in print and in electronic form of 
information, advisory and consultancy relating 
to all the services in this class 

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware 
Corporation 

املتحدة الواليات  ، واي  ان ، نيويورك  : العنوان
االمريكية

Address: New York, NY, USA 

 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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( 510 )

 18507 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18507العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

البحث خدمات  و التكنولوجية اخلدمات : اجل من
والبحث التحليل خدمات بها، املتعلقة والتصميم
الكمبيوت برامج وتطوير تصميم خدمات الصناعي،
حماية مجال في الكمبيوتر استشارات وخدمات ،
يتعلق فيما واملشورة االستشارات وتقدمي الكمبيوتر،
والبرامج الكمبيوتر، برامج وتنفيذ واختيار بالتقييم
ونظم املعلومات وتكنولوجيا واألجهزة، ، الثابتة
والتطوير واألبحاث الكمبيوتر، برمجة البيانات، معاجلة
في والتحليل والتفتيش، والرصد واالختبار والتصميم
وأجهزة والالسلكية السلكية االتصاالت مجاالت
الكمبيوتر، وشبكات الكمبيوتر ونظم الكمبيوتر،
احلاسوبية والنظم الكمبيوتر مجاالت والتخطيط في
احلاسوب، برامج  واستئجار احلاسوبية، والشبكات
واملنازعات، التقاضي وخدمات التحكيم وخدمات
تكنولوجيا مجال في واملشورة النصح خدمات
الهواء طريق عن وتقدميها املعلومات، وادارة املعلومات
االستشارية واخلدمات مطبوع، وبشكل الين) اون )

الصنف. هذا اخلدمات املذكورة في بجميع املتعلقة

In Respect of: Technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of com-
puter software; computer consulting services in the 
field of computer security; consultancy and advice
relating to the evaluation, choosing and implementa-
tion of computer software, firmware, hardware, infor-
mation technology and of data processing systems; 
computer programming; research, development, 
design, testing, monitoring, inspection, and analy-
sis in the fields of telecommunications, computers,
computer systems and computer networks; planning 
in the fields of computers, computer systems and
computer networks; rental of computer software; 
arbitration services; litigation and dispute support 
services; information technology and information 
management consulting and advisory services; pro-
vision of on-line and print information, advice and 
consultancy relating to all the services in this class 

(ديالور تراست بيزنس سي دبليو بي : بأسم
كوربوريشن

In the name of: PwC Business Trust (Delaware Cor-
poration 

املتحدة االمريكية الواليات واي ، ان ، نيويورك  Address: New York, NY, USAالعنوان :

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

 AL-Bireh

Address for Services:   
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( 511 )

 18508 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18508العالمة

 45  In Class: 45في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

واألفراد، املمتلكات حلماية األمن خدمات : اجل  من
باملسائل املعنية االستشارية واخلدمات املشورة وتقدمي
والبيانات، السياسات وحتليل والبيئية،  التنظيمية
املساعدة األعمال وتقدمي إدارة مجال في املشورة وتقدمي
العام القطاع مشتريات لقوانني االمتثال لضمان
سرقة مكافحة مجال في املشورة تقدمي   ، واللوائح
واخلدمات واالستشارات  الهوية، وسرقة البيانات
واألمن اخلصوصية تشريعات مجال في القانونية
سرد مجال في استشارية وخدمات واللوائح واملتطلبات،
واحمللية احلكومية األجنبية واملتطلبات اإلجراءات وتتبع
وتقدمي ، التصاريح على  احلصول أجل من التنظيمية،
الدعم وخدمات الفكرية امللكية مجال في اخلدمات
على تفاعلية بيانات قاعدة وتوفير ، التقاضي مجال في
املعلومات وتوفير القانونية، املعلومات تضم اإلنترنت 
على املعلومات وتقدمي القانونية، بالشؤون املتعلقة
املعلومات توفير ؛  القانون مجال في واألخبار  الهواء
واخلدمات ، والصناعية الفكرية امللكية حقوق  عن
املعايير واستعراض ، واالمتثال التنظيمية االستشارية
احلكومية للقوانني االمتثال  لضمان واملمارسات
التقييمات وتوفير األمنية واخلدمات واألنظمة والقواعد،
وبيئات  ، املعلومات ونظم  املادية، املواقع من األمنية
واألفراد السلع ألمن اخلبير الشاهد وخدمات العمل، 
ومنع واألماكن املنشآت على ااطر تقييم وخدمات  ،
اون ) الهواء طريق عن وتقدميها ، واالحتيال  اجلرمية
املتعلقة واخلدمات االستشارية مطبوع، وبشكل الين)

الصنف. هذا في بجميع اخلدمات املذكورة

In Respect of: security services for the protection of 
property and individuals; advice and consultancy on 
environmental regulatory matters; analysis of data, 
policy and process, and provision of business man-
agement advice and assistance to ensure compliance 
with public sector procurement laws and regulations; 
consultation in the field of data theft and identity theft;
consulting and legal services in the field of privacy
and security laws, regulations, and requirements; 
consulting services in the field of listing and track-
ing of foreign and domestic government regulatory 
requirements, for obtaining permits and regulatory 
compliance; intellectual property consultation; litiga-
tion support services; providing an on-line interactive 
database featuring legal information; providing infor-
mation relating to legal affairs; providing on-line infor-
mation and news in the field of law; providing informa-
tion about intellectual and industrial property rights; 
regulatory compliance consulting services; reviewing 
standards and practices to assure compliance with 
governmental laws, regulations and rules; security 
services, namely, providing security assessments of 
physical locations, information systems, and working 
environments; expert witness services; risk assess-
ment services for the security of goods, individuals, 
establishments and premises; crime and fraud pre-
vention; provision on-line, in print and in electronic 
form of information, advisory and consultancy relating 
to all the services in this class. 

كوربوريشن (ديالور تراست بيزنس سي بي دبليو : -In the name of: PwC Business Trust (Delaware Corبأسم
poration 

املتحدة االمريكية الواليات واي ، ان ، نيويورك  Address: New York, NY, USAالعنوان :

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

 Bireh

Address for Services:   
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(512 ) 

 18509 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18509العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 13/12/2010 :  Date: 13/12/2010التاريخ

االرجيلة ) ) مدخنني مستلزمات : اجل  In Respect of: smokers accesorise hookahمن

واالستيراد الغذائية للمواد السيد شركة : بأسم
والتصدير

In the name of: sharekat alsayyed llmwad algeth-
aeah wa alisterad wa altasder 

مطحنة - العدل شارع - الزاوية باب - اخلليل العنوان :
. السيد

Address: alhalel - bab alzawwah - aladl street - 
mathanat alsayyed 

- العدل - شارع الزاوية  باب - اخلليل : التبليغ عنوان
. السيد مطحنة

Address for Services: alhalel - bab alzawwah - aladl 
street - mathanat alsayyed 

( 513 )

 18510 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18510 العالمة

 29 In Class: 29 في الصنف :

 14/12/2010 : Date: 14/12/2010 التاريخ

أشكاله)، الزبدة، (بكافة احلليب البيض، : اجل من
لنب األجبان، ومستخلصات األجبان الكرمية،
ومنتجات احلليب ومصالة احلليب زبادي، بروتينات

األخرى، مشروبات احلليب احلليب

 In Respect of: Eggs, milk (in any form),
butter, cream, cheeses and cheese speci-
alities, yoghurts, milk proteins and lactose-

 rum, milk yeasts and other milk products,
 milk beverages

فروماجري بيل In the name of: Fromageries Bel بأسم :

باريس،   75008 مالزيرب،  بوليفارد   16 : العنوان
فرنسا

 Address: 16 Boulevard Malesherbes, 75008
 Paris, France

رام اللة الفكري للملكية سماس : عنوان التبليغ
 858 ب االرسال ص شارع

:Address for Services

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
باستخدام املطلق احلماية  حق اعطاء عدم مع

عن  مبعزل العام االستخدام  ذات MINIكلمة
العالمة
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( 514 )

 18511 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18511العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ

أشكاله)، الزبدة، (بكافة احلليب البيض، : اجل من
زبادي، لنب األجبان، ومستخلصات الكرمية، األجبان
احلليب ومنتجات احلليب ومصالة احلليب بروتينات

احلليب مشروبات األخرى،

In Respect of: Eggs, milk (in any form), butter, cream, 
cheeses and cheese specialities, yoghurts, milk pro-
teins and lactoserum, milk yeasts and other milk 
products, milk beverages 

فروماجري بيل  In the name of: Fromageries Belبأسم :

فرنسا  16 بوليفارد مالزيرب، 75008 باريس، :  ,Address: 16 Boulevard Malesherbes, 75008 Parisالعنوان
France 

اللة شارع رام الفكري للملكية سماس : عنوان التبليغ
 858 ب ص االرسال

Address for Services: 

( 515 )

 18512 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18512 العالمة

 29 In Class: 29 في الصنف :

 14/12/2010 : Date: 14/12/2010 التاريخ

أشكاله)، الزبدة، (بكافة احلليب البيض، : اجل من
لنب األجبان، ومستخلصات األجبان الكرمية،
ومنتجات احلليب ومصالة احلليب زبادي، بروتينات

األخرى، مشروبات احلليب احلليب

In Respect of: Eggs, milk (in any form), but-
 ter, cream, cheeses and cheese specialities,
 yoghurts, milk proteins and lactoserum, milk
yeasts and other milk products, milk bever-

 ages

بيل فروماجري : In the name of: Fromageries Bel بأسم

باريس،   75008 مالزيرب،  بوليفارد   16 : العنوان
فرنسا

 Address: 16 Boulevard Malesherbes, 75008
 Paris, France

رام اللة الفكري للملكية سماس : عنوان التبليغ
 858 ب االرسال ص شارع

:Address for Services
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( 516 )

 18513 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18513العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ

القهوة وبدائل القهوة؛ الشاي، الكاكاو، مشروب اجل : من
الدقيق الساجو؛ التابيوكا، االرز، السكر، الشوكالته؛
اخلبز، املعكرونة؛ احلبوب؛ من  املصنوعة واملستحضرات
احللويات؛ الشوكالته؛  املعجنات؛ الكعك، البسكويت،
امللح، االسود؛ والعسل العسل، كرمي؛ واالَيس املثلجات،
املعدة واملنتجات التوابل؛ البهارات، الصلصات، اخلل، اخلردل،
اليها املشار السلع من اساساً  تتكون  والتي لالستهالك

الصنف. هذا في

In Respect of: Coffee and coffee substitutes; tea, cocoa, 
drinking chocolate; sugar, rice, tapioca, sago; flour and
preparations made from cereals; pasta; bread, biscuits, 
cakes, pastry; chocolate; confectionery; ice, ices and ice 
cream; honey, treacle; salt, mustard; vinegar; sauces; con-
diments; spices; products prepared for consumption and 
consisting primarily of the aforesaid goods 

كوربوريشن) (ديالوير انكوربوريتد مارس، :  In the name of: Mars, Incorporated (Delaware Corporationبأسم

املتحدة االمريكية الواليات فرجينيا،  Address: Virginia, USAالعنوان :

: التبليغ -Address for Services: ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Comعنوان
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh

( 517 )

 18514 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18514 العالمة

 29 In Class: 29 في الصنف :

 14/12/2010 : Date: 14/12/2010 التاريخ

الطرائد؛ وحلوم والدواجن واالسماك اللحوم : اجل من
احملفوظة واففة واخلضراوات الفواكه اللحوم؛ مقتطفات
املربى، الهالم، االلبان؛ منتجات البيض؛ واملطبوخة؛
املعدة املنتجات احلليب؛ ومشروبات احلليب الكومبوتس؛
اليها املشار السلع من اساسا  تتكون  والتي لالستهالك

الصنف. هذا في

 In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
 preserved, dried and cooked fruits and vegetables; eggs;
 dairy products; jellies, jams, compotes; milk and milk
 drinks; products prepared for consumption and consisting
 primarily of the aforesaid goods

كوربوريشن) (ديالوير انكوربوريتد مارس، : In the name of: Mars, Incorporated (Delaware Corporation بأسم

املتحدة االمريكية الواليات فرجينيا، Address: Virginia, USA العنوان :

: التبليغ -Address for Services: ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Comعنوان
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh
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(518 )

 18515 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18515العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ

الشرب، مياه وباالخص، املشروبات، : اجل من
والغازية، املعدنية واملياه النكهة، ذات واملياه
وباالخص، الكحولية، غير املشروبات من وغيرها
واملشروبات الطاقة ومشروبات  الغازية  املشروبات
العصائر والعصائر، الفواكه مشروبات الرياضية،
املشروبات، لتحضير ومساحيق مركزة عصائر
والغازية املعدنية املياه النكهة، ذات املياه وباالخص
الطاقة واملشروبات ومشروبات الغازية واملشروبات 

والعصائر. ومشروبات الفواكه الرياضية،

In Respect of: Beverages, namely, drinking wa-
ters, flavored waters, mineral and aerated wa-
ters; and other non-alcoholic beverages, name-
ly, soft drinks, energy drinks and sports drinks; 
fruit drinks and juices; syrups, concentrates 
and powders for making beverages, namely fla-
vored waters, mineral and aerated waters, soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks 
and juices. 

ديالوير  ) كومبني كوال كوكا- ذا : بأسم
كوربوريشن)

In the name of: The Coca-Cola Company (Dela-
ware Corporation 

املتحدة الواليات  ، ايه  جي أطلنطا،  : العنوان
االمريكية.

Address: Atlanta, GA, USA 

: التبليغ -Address for Services: ITTQAN. AL-Bireh-AL-Biعنوان
reh Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

( 519 )

 18516 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18516العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ
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محركات (عدا احملركات اآلالت– وعدد اآلالت : اجل  من
اآلالت– األرض) وصالت وسيور على تسير التي العربات
اآلالت األرض) على  تسير التي  بالعربات  اخلاصة  (عدا
(أجهزة التفريغ أجهزة الكبيرة– الزراعية واألدوات
جهزة كهربائي– مبحرك  تعمل  التي  العدد احلواضن)
وخلط جهزة طحن للمطبخ– ميكانيكية كهربائية
النب الكهربائية... مطاحن الفواكه– عصارات األغذية

In Respect of: Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine cou-
pling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-
operated;incubators for eggs 

العامة العادية التجارية تك سوبر شركة :  In the name of: Sharikat Supertek Altejariah- Aladiehبأسم
Al ammah 

 02 2257704 ت: - سارة عني - شارع اخلليل :  Address: Alkhalil-Share’ Ein Sarah - Tel: 02-2257704العنوان

 02 2257704 ت: سارة - شارع عني - اخلليل : التبليغ  :Address for Services: Alkhalil-Share’ Ein Sarah - Telعنوان
02-2257704 

( 520 )

 18517 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18517العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ

(عدا احملركات اآلالت– وعدد اآلالت  : اجل من
األرض) على  تسير التي العربات محركات 
بالعربات اخلاصة (عدا اآلالت– وسيور وصالت
الزراعية واألدوات  اآلالت األرض) على تسير التي
العدد (أجهزة احلواضن) أجهزة التفريغ الكبيرة–
ميكانيكية تعمل مبحرك كهربائي– جهزة التي
األغذية وخلط للمطبخ– جهزة طحن كهربائية

الكهربائية... النب مطاحن الفواكه– عصارات

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural im-
plements other than hand-operated;incubators 
for eggs 

العادية التجارية تك سوبر شركة : بأسم
العامة

In the name of: Sharikat Supertek Altejariah- 
Aladieh Al ammah 

 2257704 ت: - سارة عني - شارع اخلليل : العنوان
 02

Address: Alkhalil-Share’ Ein Sarah - Tel: 02-
2257704 

ت: - سارة  عني شارع  - اخلليل : التبليغ عنوان
 02 2257704

Address for Services: Alkhalil-Share’ Ein Sarah 
- Tel: 02-2257704 
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( 521 )

 18518 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18518العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ

والبحرية العلمية والعدد األجهزة  : اجل من
والعدد األجهزة األراضي– مبسح اخلاصة
األجهزة الالسلكية) ذلك في (مبا الكهربائية
(الفوتوغرافية) بالتصوير الضوئي اخلاصة والعدد
وعمليات النظارات– بصناعة واخلاصة والسينمائية
(املراقبة)، والضبط اإلشارات– وإعطاء والقياس الوزن
التي األتوماتيكية الذاتية األجهزة والتعليم– واإلنقاذ
الناطقة– اآلالت  ويرها،  نقود قطعة  بوضع تعمل
جهزة احلاسبة– اآلالت للنقود– الراصدة اخلزائن
(بحاث العلمية والعدد األجهزة  احلريق–  إطفاء

البحرية  والعدد  األجهزة  0 املعامل) في العلمية
بنقل اخلاصة األجهزة أي نفسها) السفن  (عدا
السفينة في برج والقياس املالحظات ورصد اإلرسال
احلراريات وجهزة الكهربائية امليكانيكية األجهزة
اليدوية– الكهربائية اللحام (كاويات الكهربائية

املدفأة  الوسائد 0 املسطحة) الكهربائية املكواة

التي األصناف كهربائياً– املدفأة كهربائياً– األردية
لتدفئة الكهربائية األجهزة اجلسم– على تلبس
ويرها– الكهربائية السيجار قداحات القدم–

اجلافة كهربائياًالبطاريات املدفأة األغطية

In Respect of: Scientific, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic,optical, 
weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or im-
ages; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equip-
ment and computers; fire-extinguishing appa-
ratus soled batteries 

العادية التجارية تك سوبر شركة : بأسم
العامة

In the name of: Sharikat Supertek Altejariah- 
Aladieh Al ammah 

 2257704-02 ت: - سارة عني - شارع اخلليل : -Address: Alkhalil-Share’ Ein Sarah - Tel: 02العنوان
2257704 

ت: - سارة  عني شارع  - اخلليل : التبليغ عنوان
 02 2257704

Address for Services: Alkhalil-Share’ Ein Sarah 
- Tel: 02-2257704 
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الشؤون املالية، الشؤون خدمات التأمني، : اجل من
املصرفية اخلدمات  املالية، اخلدمات النقدية،
وبطاقات االئتمان بطاقات توفير واالئتمانية،
ازنة البطاقات وخدمات السحب وبطاقات الدين
والدفع مسبقا، اخلدمات البنكية واملسددة قيمتها
وخدمة النقد وسحب واحملاسبة والدين واالئتمان
دفع قيمتها، خدمات ازنة اإليداعات إلى الوصول
املدين وبطاقة االئتمان بطاقة  خدمات الفواتير،
مسبقا املدفوعة  والبطاقة السحب وبطاقة
من التحقق خدمات قيمتها،  ازنة  والبطاقة 
الصراف خدمات  الشيكات، وصرف الشيكات 
خالل من الكترونيا املالية املعامالت معاجلة اآللي،
الهاتفية االتصاالت خالل  من أو احلاسوب بيانات
املالية خدمات معاجلة املعامالت البيع، نقطة وفي
الصرف آالت  بواسطة البطاقة حاملي قبل من
وسحوبات وإيداعات حساب تفاصيل توفير اآللي،
الصرف اآللي، آالت خالل من البطاقة حلاملي النقود
السفر، تأمني خدمات والتفويض، التسديد خدمات
واملستندات السياحية الشيكات واسترداد إصدار
املصادقة الدافع، على خدمات املصادقة السياحية،
وفك البيانات ترميز املالية، املعلومات صحة على
املالية، السجالت صيانة  املالية، املعلومات ترميز 
العمالت، تبادل وخدمات الكترونيا األموال حتويل
وشبكات االنترنت خالل من نشر املعلومات املالية
خدمات اآللي، الدفع خدمات األخرى، احلاسوب
الكترونيا النقود توفير االلكترونية، احملفظة
االلكتروني الدفع وخدمات العمالت حتويل وخدمات
املسددة الهاتفية املكاملات بطاقة وخدمات
باملعامالت األموال وتفويض صرف وخدمات مسبقا
والدين االئتمان خدمات  توفير  التسوية،  وخدمات 
(املتلقي)، املذياع مبوجات التعريف أجهزة بواسطة

(522)

 18519 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18519العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ

In Respect of: Insurance services; financial af-
fairs; monetary affairs; financial services; bank-
ing and credit services; providing credit card, 
debit card, charge card and stored value pre-
paid card services; banking, payment, credit, 
debit, charge, cash disbursement, stored value 
deposit access services; bill payment services; 
credit card, debit card, charge card, pre-paid 
card and stored value card services; cheque 
verification and check cashing services; auto-
mated teller machine services; processing of 
financial transactions both on-line via com-
puter database or via telecommunications and 
at the point of sale; processing services for fi-
nancial transactions by card holders via auto-
matic teller machines; the provision of balance 
details, deposits and withdrawals of money to 
card holders via automatic teller machines; 
settlement and authorization services; travel 
insurance services; issuing and redemption of 
travellers cheques and travel vouchers; payer 
authentication services; verification of finan-
cial information; data encryption and decryp-
tion of financial information; maintenance of
financial records; electronic funds transfer and
currency exchange services; dissemination of 
financial information via the internet and other
computer networks; remote payment services; 
stored value electronic purse services; provid-
ing electronic funds and currency transfer ser-
vices, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disburse-
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االتصال بوسائل والدين االئتمان خدمات توفير
من التحقق خدمات الهاتفية،  االتصاالت  واجهزة
الشيكات واسترداد  إصدار خدمات الشيكات، 
اخلدمات توفير السياحية، واملستندات السياحية
خالل املزودة من باملفرق البيع خدمات لدعم املالية
الدفع خدمات وتشمل اخللوية االتصاالت وسائل
اخلدمات توفير  الالسلكية، األجهزة خالل من
الكترونيا املزودة البيع باملفرق خدمات لدعم املالية
أخرى الكترونية وسائل  أو الشبكات  خالل من
خدمات الكترونيا، املرقمة املعلومات باستعمال
وتشمل للقيمة األمن التبادل وحتديدا القيمة تبادل
احلاسوب والتي شبكات خالل االلكترونية من النقود
الذكية البطاقات بواسطة عليها احلصول ميكن
املزودة الفواتير دفع  خدمات كاردز)،  (السمارت
املصرفية اخلدمات الوبسايت، شبكة خالل  من
عبر املزودة املالية  اخلدمات املتصلة، االلكترونية
من أو عاملية  حاسوب شبكة وبواسطة الهاتف
بواسطة املالية اخلدمات  توفير االنترنت، خالل 
خدمات االنترنت، خالل من أو عاملية حاسوب شبكة
املنقولة، غير األمالك خدمات املنقولة، غير األموال
ألصحاب املنقولة، تأمني غير األموال تأمني خدمات
متويل باألمالك، املتعلقة التأمني خدمات األمالك،
املنقولة، غير األموال سمسرة األموال غير املنقولة،
األموال خدمات وكالة املنقولة، غير تثمني األموال
إدارة املنقولة، غير األموال  تقدير املنقولة، غير 
امللعقة املالية  الشؤون إدارة  املنقولة،  غير األموال
غير لألموال قروض توفير املنقولة،  غير باألموال
األموال بتطوير املتعلقة املالية اخلدمات املنقولة،
املتعلقة املالية السمسرة خدمات املنقولة، غير
املتعلقة املالية  اخلدمات املنقولة،  غير باألموال
املالية اخلدمات والبنايات، املنقولة غير باألمالك
اتفاقيات تنظيم املنقولة، غير األموال لشراء
تنظيم املنقولة، غير باألموال مكفولة قروض 
توفير تنظيم املنقولة، غير األموال في  الشراكة
في املساعدة املنقولة، غير األموال لشراء األموال
املنقولة، غير األموال من فوائد على واحلصول اقتناء
خدمات املنقولة، غير األموال في املال رأس استثمار
املالية اخلدمات التجارية، األمالك في  االستثمار
املالية اخلدمات األمالك، على في احلصول املتعلقة

ment services, and transaction authorization 
and settlement services; provision of debit and 
credit services by means of radio frequency 
identification devices (transponders); provi-
sion of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication de-
vices; cheque verification services; issuing and
redemption services all relating to travellers 
cheques and travel vouchers; the provision of 
financial services for the support of retail ser-
vices provided through mobile telecommuni-
cations means, including payment services 
through wireless devices; the provision of finan-
cial services for the support of retail services 
provided on-line, through networks or other 
electronic means using electronically digitised 
information; value exchange services, namely, 
the secure exchange of value, including elec-
tronic cash, over computer networks accessible 
by means of smartcards; bill payment services 
provided through a website; on-line banking; 
financial services provided over the telephone
and by means of a global computer network or 
the internet; provision of financial services by
means of a global computer network or the in-
ternet; real estate services; real estate property 
services; real estate insurance services; insur-
ance for property owners; insurance services 
relating to property; real estate financing; real
estate brokerage; real estate appraisals; real 
estate agency services; evaluation of real es-
tate; real estate administration; administration 
of financial affairs relating to real estate; pro-
vision of real estate loans; financing services
relating to real estate development; financial
brokerage services for real estate; financial
services relating to real estate property and 
buildings; financial services for the purchase of
real estate; arranging of loan agreements se-
cured on real estate; arranging of shared own-
ership of real estate; arranging the provision of 
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من لألمالك املالي التقدير األمالك، ببيع  املتعلقة
تنظيم املؤجرة، لألمالك املالي التقدير امللك، نوع
تنظيم تأجير األمالك، املنقولة، غير األموال تأجير
تأجير األمالك، املنقولة، تأجير غير األمالك ايجارات
امللك، نوع من االمالك تأجير املنقولة، االموال غير
غير األمالك املتعلقة مبعامالت االرث إدارة خدمات
األمالك، سندات إدارة األمالك، تقدير املنقولة،
املتعلقة املشورة تقدمي خدمات  األمالك،  إدارة
املشورة تقدمي املنقولة، خدمات غير األموال مبلكية
خدمات املنقولة، غير  األموال بتقدير املتعلقة
املعلومات خدمات الشركات،  ألمالك  املنشورة
خدمات املنقولة، غير باألموال املتعلقة احملوسبة
توفير املنقولة، غير باالموال املتعلقة املشورة
باالموال املتعلقة االستشارية املعلومات  خدمات 
باالمالك املتعلقة املعلومات توفير املنقولة، غير
بسوق املتعلقة املعلومات  توفير املنقولة، غير
على باحلصول املتعلقة االبحاث العقارات، خدمات
املتعلقة األبحاث خدمات املنقولة،  غير األمالك

العلني املزاد املنقولة في ببيع األموال غير

finance for real estate purchase; assisting in
the acquisition of and interests in real estate; 
capital investment in real estate; commercial 
property investment services; financial ser-
vices relating to the acquisition of property; fi-
nancial services relating to the sale of property; 
financial valuation of freehold property; finan-
cial valuation of leasehold property; arranging 
leasing of real estate; arranging of leases of 
real estate; leasing of property; leasing of real 
estate property; leasing of freehold property; 
estate management services relating to trans-
actions in real property; valuation of property; 
property portfolio management; management 
of property; advisory services relating to real 
estate ownership; advisory services relating 
to real estate valuations; corporate real estate 
advisory services; computerized information 
services relating to real estate; consultation 
services relating to real estate; provision of in-
formation consultation services relating to real 
estate; provision of information relating to real 
estate property; provision of information relat-
ing to the property market; research services 
relating to real estate acquisition; research ser-
vices relating to real estate auctions 

انترناشينال اينك. : ماستركارد -In the name of: MasterCard International Incorبأسم
porated, a Delaware Corporation 

بيرتشيز، نيويورك  2000 بيرتشيز ستريت، : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ،10577-2405

Address: 2000 Purchase Street, Purchase, New 
York 10577-2405, U.S.A. 

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

Address for Services: 

التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
باستخدام املطلق احلماية  حق اعطاء عدم مع

مبعزل  العام ذات االستخدام MONEYSENDعبارا
العالمة عن
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( 523 )

 18520 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18520العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ

التدفئة جهزة  اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
أجهزة والتهوية-  التجفيف البخار– وتوليد 
املياه توزيع  جهزة وكهرباء- غاز فران الطهي– 
منزلية برادات التبريد– الصحية- والتركيبات

السشوارات وصناعية

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, dry-
ing, ventilating, water supply and sanitary pur-
poses hair drier 

العادية التجارية تك سوبر شركة : بأسم
العامة

In the name of: Sharikat Supertek Altejariah- 
Aladieh Al ammah 

ت: - سارة عني شارع  - اخلليل : العنوان
 02 2257704

Address: Alkhalil-Share’ Ein Sarah - Tel: 02-
2257704 

ت: سارة - شارع عني - اخلليل : التبليغ عنوان
 02 2257704

Address for Services: Alkhalil-Share’ Ein Sarah 
- Tel: 02-2257704 

( 524 )

 18521 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18521العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ

جهزة التدفئة اإلنارة- أجهزة وتشمل : اجل من
أجهزة والتهوية-  التجفيف البخار– وتوليد 
املياه توزيع  جهزة وكهرباء- غاز فران الطهي– 
منزلية برادات التبريد– الصحية- والتركيبات

السشوارات وصناعية

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, dry-
ing, ventilating, water supply and sanitary pur-
poses hair drier 
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العادية التجارية تك سوبر شركة : بأسم
العامة

In the name of: Sharikat Supertek Altejariah- 
Aladieh Al ammah 

ت: - سارة عني شارع  - اخلليل : العنوان
 02 2257704

Address: Alkhalil-Share’ Ein Sarah - Tel: 02-
2257704 

ت: - سارة  عني شارع  - اخلليل : التبليغ عنوان
 02 2257704

Address for Services: Alkhalil-Share’ Ein Sarah 
- Tel: 02-2257704 

( 525 )

 18522 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18522العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ

اخلاصة والبحرية  العلمية والعدد  األجهزة : اجل من
في (مبا الكهربائية والعدد األجهزة األراضي– مبسح
بالتصوير اخلاصة والعدد األجهزة  الالسلكية)  ذلك
واخلاصة والسينمائية (الفوتوغرافية) الضوئي
وإعطاء والقياس الوزن وعمليات النظارات– بصناعة
والتعليم– واإلنقاذ (املراقبة)، والضبط اإلشارات–
بوضع تعمل التي األتوماتيكية  الذاتية األجهزة
الراصدة اخلزائن الناطقة– اآلالت ويرها، نقود قطعة
إطفاء احلريق– األجهزة جهزة احلاسبة– اآلالت للنقود–

األجهزة  0 املعامل) في العلمية (بحاث العلمية والعدد
األجهزة أي نفسها) السفن (عدا البحرية والعدد
في والقياس املالحظات  ورصد  اإلرسال  بنقل اخلاصة
وجهزة الكهربائية امليكانيكية األجهزة السفينة برج
الكهربائية اللحام (كاويات الكهربائية احلراريات

الوسائد   0 املسطحة) الكهربائية  املكواة اليدوية–
األصناف كهربائياً–  املدفأة  األردية كهربائياً– املدفأة
لتدفئة الكهربائية األجهزة اجلسم– على تلبس التي
األغطية ويرها– الكهربائية السيجار قداحات القدم–

اجلافة كهربائياً.البطاريات املدفأة

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

العامة العادية التجارية تك سوبر شركة :  In the name of: Sharikat Supertek Altejariah- Aladiehبأسم
Al ammah 



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

381

 -02 2257704 ت: - سارة عني - شارع اخلليل :  Address: Alkhalil-Share’ Ein Sarah - Tel: 02-2257704العنوان

ت: - سارة  عني شارع  - اخلليل : التبليغ عنوان
 02 2257704

Address for Services: Alkhalil-Share’ Ein Sarah - Tel: 
02-2257704 

( 526 )

 18523 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18523العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ

محركات (عدا احملركات اآلالت– وعدد اآلالت : اجل  من
اآلالت– األرض) وصالت وسيور على تسير التي العربات
اآلالت األرض) على  تسير التي  بالعربات  اخلاصة  (عدا
(أجهزة التفريغ أجهزة الكبيرة– الزراعية واألدوات
جهزة كهربائي– مبحرك  تعمل  التي  العدد احلواضن)
وخلط جهزة طحن للمطبخ– ميكانيكية كهربائية
النب الكهربائية... مطاحن الفواكه– عصارات األغذية

In Respect of: Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine cou-
pling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-
operated;incubators for eggs 

العامة العادية التجارية تك سوبر شركة :  In the name of: Sharikat Supertek Altejariah- Aladiehبأسم
Al ammah 

 02 2257704 ت: - سارة عني - شارع اخلليل :  Address: Alkhalil-Share’ Ein Sarah - Tel: 02-2257704العنوان

 02 2257704 ت: سارة - شارع عني - اخلليل : التبليغ  :Address for Services: Alkhalil-Share’ Ein Sarah - Telعنوان
02-2257704 

( 527 )

 18524 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18524العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

 14/12/2010 :  Date: 14/12/2010التاريخ
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وخدمات والتقنية العلمية  اخلدمات  : اجل  من
خدمات بها- املتعلقة والتصميم البحث 
تصميم خدمات الصناعية- واالبحاث التحاليل
خدمات الكمبيوتر–  وبرامج عتاد وتطوير 

قانونية.

In Respect of: Scientific and technological ser-
vices and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; de-
sign and development of computer hardware 
and software; legal services. 

: امير ناصر محمد قميري  In the name of: ameer naser M . qamiarبأسم

اجلوز - واد : القدس  Address: jerusalem - wadi Al - jozالعنوان

واد اجلوز - القدس :  Address for Services: jerusalem - wadi Al - jozعنوان التبليغ

بعدم التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
ذات والعبارات الكلمات املطلقة احلماية  اعطاء

العام االستخدام

( 528 )

 18525 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18525العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 15/12/2010 :  Date: 15/12/2010التاريخ

. وبيطرية  صيدلة مستحضرات : اجل من 
حميه مواد ، طبية لغايات صحية ومستحضرات
، واالطفال للرضع واغذية الطبي لالستخدام
طب –وشمع االسنان حشو مواد ، ضماد ومواد
البادة اخلاصة مستحضرات ، مطهرات األسنان-
فطريات مبيدات  الضارة- واحليوانات احلشرات

. اعشاب ومبيدات

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 

عامر اهللا عبد فايز فواز :  In the name of: FAWAZ FAIZ ABDALLAH AMERبأسم

فلسطني - مسحة - سلفيت :  Address: MASH-A-SAL FEET- PALESTINEالعنوان

فلسطني - سلفيت - مسحة : التبليغ -Address for Services: MASH-A-SAL FEET- PALعنوان
ESTINE 
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( 529 )

 18526 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18526العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 15/12/2010 :  Date: 15/12/2010التاريخ

. وبيطرية  صيدلة مستحضرات : اجل من 
حميه مواد ، طبية لغايات صحية ومستحضرات
، واالطفال للرضع واغذية الطبي لالستخدام
طب –وشمع االسنان حشو مواد ، ضماد ومواد
البادة اخلاصة مستحضرات ، مطهرات األسنان-
فطريات مبيدات  الضارة- واحليوانات احلشرات

. اعشاب ومبيدات

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic substanc-
es adapted for medical use, food for babies; 
plasters,materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax;disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides,herbicides 

عامر اهللا عبد فايز فواز :  In the name of: FAWAZ FAIZ ABDALLAHبأسم
AMER 

فلسطني - مسحة - سلفيت :  Address: MASH-A-SAL FEET- PALESTINEالعنوان

فلسطني - سلفيت - مسحة : التبليغ  -Address for Services: MASH-A-SAL FEETعنوان
PALESTINE 

( 530 )

 18527 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18527العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 15/12/2010 :  Date: 15/12/2010التاريخ
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ومواد االقمشة  تبيض مستحضرات : اجل من
املالبس. وكس غسل في  تستعمل أخرى
وكشط. وجلي وصقل تنظيف مستحضرات
جتميل. عطريه.مستحضرات صابون.عطور.زيوت

أسنان منظفات غسول(لوشن)للشعر.

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

عامر اهللا عبد فايز فواز :  In the name of: FAWAZ FAIZ ABDALLAHبأسم
AMER 

فلسطني - مسحة - سلفيت :  Address: MASH-A-SAL FEET- PALESTINEالعنوان

فلسطني - سلفيت - مسحة : التبليغ  -Address for Services: MASH-A-SAL FEETعنوان
PALESTINE 

( 531 )

 18528 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18528 العالمة

 3 In Class: 3 في الصنف :

 15/12/2010 : Date: 15/12/2010 التاريخ

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

الشامبو. األسنان واحلالقة-

 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

عامر اهللا عبد فايز فواز : In the name of: FAWAZ FAIZ ABDALLAH بأسم
 AMER

فلسطني - مسحة - سلفيت : Address: MASH-A-SAL FEET- PALESTINE العنوان

فلسطني - سلفيت - مسحة : التبليغ -Address for Services: MASH-A-SAL FEET عنوان
 PALESTINE
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( 532 )

 18529 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18529العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 15/12/2010 :  Date: 15/12/2010التاريخ

: العصائر اجل  In Respect of: juicesمن

لألغذية اخلليج احتاد شركة : -In the name of: sharket etehad al khaleej llaghبأسم
theyeh 

العربية املتحدة اململكة - الرياض :  Address: riyadh - sudi arabia p.o box 365 riyadhالعنوان
11383 

 243 ص.ب البساتني حي جنني  : التبليغ عنوان
 0599313142 جوال

Address for Services: 

( 533 )

 18530 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18530العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 15/12/2010 :  Date: 15/12/2010التاريخ

: العصائر اجل  In Respect of: juicesمن

لألغذية اخلليج احتاد شركة : -In the name of: sharket etehad al khaleej llaghبأسم
theyeh 

العربية املتحدة اململكة - الرياض :  Address: riyadh - sudi arabia p.o box 365 riyadhالعنوان
11383 

 243 ص.ب البساتني حي جنني  : التبليغ عنوان
 0599313142 جوال

Address for Services: 
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( 534 )

 18531 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18531العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 16/12/2010 :  Date: 16/12/2010التاريخ

املستعمل والقطن  الشاش و الورق  : اجل من
والفوط الصيدلي والصحي والبشاكير اال في

بأنواعها الصحية

In Respect of: PAPER OR TISSUES AND COT-
TON USED IN PHARMACEUTICAL AND SANI-
TARY PREPARATIONS SANTITARY TOWELS 
AND PADS 

اخوان ذ.م.م نقل : شركة  In the name of: Shareket Nuqul Ekhwanبأسم
TH.M.M 

االردن  ، عمان 11118 ص.ب.154 ، :  Address: S.B 154 AMMAN 11118 AL ORDONالعنوان

للملكية اتيرة فراس شركة : التبليغ عنوان
 768 ب ص نابلس سنتر جاليريا الفكرية-عمارة

Address for Services: 

( 535 )

 18532 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18532العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 16/12/2010 :  Date: 16/12/2010التاريخ
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من الورق ومنتوجات الصحي الورق : اجل من
الورقية واملناديل احملارم ذلك ويشمل جميع االنواع
الورقي والشاش الورق وبشاكير التواليت وورق
والشاش للوجه املستعمل  الورقي والشاش 
االطفال وفوط للتنظيف املستعمل الورقي 
بجميع والدفاتر والقرطاسية واملطبوعات

واشكالها. انواعها

In Respect of: hygienic paper and paper prod-
ucts of all kinds , including paper tissues , toilet 
paper , paper towels , tissue paper for cleaning 
purposes , tissue paper napkins and baby dia-
pers and all printed matter and stationery and 
copy books of all types and kinds 

م ذم . اخوان نقل شركة :  In the name of: sharket nuqul ekhwan th.m.mبأسم

االردن  , 154 عمان 11118 ب: ص Address: S.B. 154 Amman 11118, al-ordonالعنوان :

للملكية اتيرة فراس شركة : التبليغ عنوان
 768 ب ص نابلس سنتر جاليريا الفكرية-عمارة

Address for Services: 

( 536 )

18533 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18533 العالمة

5  In Class: 5 في الصنف :

16/12/2010 :  Date: 16/12/2010 التاريخ

املستعمل والقطن الشاش  و الورق  : اجل  من
والفوط والبشاكير والصحي الصيدلي اال  في

بأنواعها  الصحية

In Respect of: PAPER OR TISSUES AND COT-
TON USED IN PHARMACEUTICAL AND SANI-
TARY PREPARATION SANTITARY TOWELS 
AND PADS 

م اخوان . ذم نقل  In the name of: sharket nuqul ekhwan th.m.m بأسم : شركة

االردن , 154 عمان 11118 ب: ص  Address: S.B. 154 Amman 11118, al-ordon العنوان :

للملكية اتيرة فراس  شركة : التبليغ   عنوان
768 ب ص نابلس سنتر جاليريا  الفكرية-عمارة

Address for Services: 
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( 537 )

 18534 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18534العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 16/12/2010 :  Date: 16/12/2010التاريخ

اال والقطن املستعمل في و الشاش الورق : اجل من
الصيدلي والصحي والبشاكير والفوط الصحية

بأنواعها

In Respect of: PAPER OR TISSUES AND COTTON 
USED IN PHARMACEUTICAL AND SANITARY PREPA-
RATIONS; SANTITARY TOWELS AND PADS 

م ذم . اخوان نقل شركة :  In the name of: sharket nuqul ekhwan th.m.mبأسم

االردن  , 154 عمان 11118 ب: ص  Address: S.B. 154 Amman 11118, al-ordonالعنوان :

الفكرية- للملكية اتيرة فراس شركة : التبليغ عنوان
 768 ب ص نابلس سنتر جاليريا عمارة

Address for Services: 

( 538 )

 18535 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18535العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 16/12/2010 :  Date: 16/12/2010التاريخ

جميع من الورق  ومنتوجات  الصحي الورق   : اجل من
وورق الورقية واملناديل  احملارم ذلك ويشمل االنواع
والشاش الورقي والشاش الورق وبشاكير التواليت
املستعمل والشاش الورقي املستعمل للوجه الورقي
والقرطاسية واملطبوعات االطفال وفوط للتنظيف

واشكالها. انواعها بجميع والدفاتر

In Respect of: hygienic paper and paper products of 
all kinds , including paper tissues , toilet paper , pa-
per towels , tissue paper for cleaning purposes , tis-
sue paper napkins and baby diapers and all printed 
matter and stationery and copy books of all types 
and kinds 

م ذم . اخوان نقل شركة :  In the name of: sharket nuqul ekhwan th.m.mبأسم

االردن  , 154 عمان 11118 ب: ص  Address: S.B. 154 Amman 11118, al-ordonالعنوان :

للملكيه اتيره فراس شركة : التبليغ عنوان
 768 ص.ب ، ، نابلس سنتر الفكريةعمارة جاليريا

Address for Services: 
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( 539 )

 18536 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18536العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 16/12/2010 :  Date: 16/12/2010التاريخ

جميع من الورق  ومنتوجات  الصحي الورق   : اجل من
وورق الورقية واملناديل  احملارم ذلك ويشمل االنواع
والشاش الورقي والشاش الورق وبشاكير التواليت
املستعمل والشاش الورقي املستعمل للوجه الورقي
والقرطاسية واملطبوعات االطفال وفوط للتنظيف

واشكالها. انواعها بجميع والدفاتر

In Respect of: hygienic paper and paper products of 
all kinds , including paper tissues , toilet paper , pa-
per towels , tissue paper for cleaning purposes , tis-
sue paper napkins and baby diapers and all printed 
matter and stationery and copy books of all types 
and kinds 

م ذم . اخوان نقل شركة :  In the name of: sharket nuqul ekhwan th.m.mبأسم

االردن  , 154 عمان 11118 ب: ص  Address: S.B. 154 Amman 11118, al-ordonالعنوان :

الفكرية- للملكية اتيرة فراس شركة : التبليغ عنوان
 768 ب ص نابلس سنتر جاليريا عمارة

Address for Services: 

( 540 )

 18537 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18537 العالمة

 2 In Class: 2 في الصنف :

 16/12/2010 : Date: 16/12/2010 التاريخ

الدهانات : اجل In Respect of: Paints من

والتصدير القلعة لالستيراد شركة : In the name of: sharekat alqalaa llestirad waltsdir بأسم

 0598663779 -جوال شويكة - طولكرم : Address: tolkarem العنوان

-جوال شويكة - طولكرم : التبليغ عنوان
 0598663779

 Address for Services: tolkarem
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( 541 )

 18538 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18538العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 16/12/2010 :  Date: 16/12/2010التاريخ

اغطية الراس القدم، البسة املالبس، : اجل  In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن

انونيم تيكاريت في سانايي جييم مافي : بأسم
سيركيتي

In the name of: MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

ليفنت .4 43 رقم: كاديسي. بويوكدر ايسكي : العنوان
بيسكتاس -اسطنبول -تركيا

Address: Eski Buyukdere Caddesi. No:43 4. Levent 
-Besiktas-Istanbul -Turkey 

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

Address for Services: 

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
كلمةjeans ذات  باستخدام املطلق احلماية حق اعطاء

العالمة عن االستخدام العام مبعزل

( 542 )

 18539 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18539العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 16/12/2010 :  Date: 16/12/2010التاريخ

الدعاية واالعالن؛ ادارة االعمال؛ خدمات اجل : من
املكتبية، النشاطات تفعيل االعمال؛ توجيه
واملعني االخرين ملصلحة البضائع جتميع خدمات
من الزبائن لتمكني  ذلك)  النقل من عدا بها،(ما

مالئم. بشكل البضائع ومعاينة شراء

In Respect of: Advertising; business manage-
ment; business administration; office functions,
bringing together, for the benefit of others,
namely, (excluding the transport thereof), en-
abling customers to view and purchase those 
goods 
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انونيم تيكاريت في سانايي جييم مافي : بأسم
سيركيتي

In the name of: MAVI GIYIM SANAYI VE TICAR-
ET ANONIM SIRKETI 

.4 43 رقم: كاديسي. بويوكدر ايسكي : العنوان
-تركيا -اسطنبول بيسكتاس ليفنت

Address: Eski Buyukdere Caddesi. No:43 4. 
Levent -Besiktas-Istanbul -Turkey 

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

Address for Services:   

(543 )

 18540 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18540العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 16/12/2010 :  Date: 16/12/2010التاريخ

خفيفة ومياه ومشروبات عصائر اجل : من
مختلفة بنكهات ومياه معدنية

In Respect of: juice , soft drinkrs, mineral water 

كتاب شكري وليد :  In the name of: walid shukri kuttabبأسم

ب ص االرسال- شارع البيرة- - اهللا رام : العنوان
 917

Address: ramallah albireh, alirsal street 

االرسال- البيرة- شارع - رام اهللا : التبليغ عنوان
 917 ب ص

Address for Services: ramallah albireh, alirsal 
street 

(544 )

 18541 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18541العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 16/12/2010 :  Date: 16/12/2010التاريخ
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املالية، استثمار األعمال تصفية خدمات اجل : من
االستشارات (املالية)، املقاصة األموال، رؤوس
استثمار املالية،  اإلدارة املالية، املعلومات املالية،
املالية، اإلدارة  األموال، رؤوس استثمار األموال،

التبادلي. التمويل

In Respect of: Business liquidation services 
(Financial), Capital investment, Clearing (fi-
nancial), Consultancy (Financial), Financial 
information, Financial management, Fund in-
vestment, Investment (Capital), Management 
(Financial), Mutual funds. 

االستثمار صناديق إلدارة  سراج شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة

In the name of: Sharekat Siraj Le Edarat 
Sanadeeq Al Estethmar Al Mosahemah Al Kho-
sosyah Al Mahdoda 

فلسطني  - البيرة – الكوثر شارع 7 : -Address: Al Kawthar street(7) – Al Bireh - Palالعنوان
estine 

اجلرمق عمارة ومشاركوه- كمال : التبليغ عنوان
البيرة - الشرفة -

Address for Services: 

(545 ) 

 18545 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18545العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 19/12/2010 :  Date: 19/12/2010التاريخ

اجل : املالبس  In Respect of: Clothingمن

الكرمي احمد محمود عبد جعفر : -In the name of: JA’FAR ABED ALKAREEM AHبأسم
MAD MOHMOUD 

التجاري نابلس بلدية مجمع - نابلس : العنوان
 0599181859 : جوال -

Address: NABLUS - MOJAM’ BALADIYAET 
NABLUS AL TIJARI - JAWAL 0599181859 

نابلس بلدية مجمع - نابلس : التبليغ عنوان
 0599181859 : التجاري - جوال

Address for Services: NABLUS - MOJAM’ 
BALADIYAET NABLUS AL TIJARI - JAWAL 
0599181859 
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( 546 )

 18546 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18546 العالمة

 34 In Class: 34 في الصنف :

 20/12/2010 : Date: 20/12/2010 التاريخ

؛ التبغ  منتجات  أنواع جميع  ؛ التبغ  : اجل من 
؛ السجائر. املدخنني الكبريت ؛ لوازم

In Respect of: Tobacco; all kinds of tobacco prod-
.ucts; matches; smoker’s articles; cigarettes

إنك. ، كومباني توباكو كاريليا : In the name of: Karelia Tobacco Company Inc.بأسم

 24100  ،  22 ص.ب ، أفينيو أثينون : العنوان
اليونان. ، كاالماتا

 Address: Athinon Avenue, P.O.Box 22, 24100
 Kalamata, Greece

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

  :Address for Services

( 547 )

 18549 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18549العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 20/12/2010 :  Date: 20/12/2010التاريخ

ادارية استشارات : اجل  In Respect of: consulting servicesمن

املساهمة االدارية االستشارات خدمات : شركة بأسم
احملدودة اخلصوصية

In the name of: management consulting services 

فلسطني بنك الطاحونة عمارة شارع البيرة - : العنوان
الثالث الطابق سابقا الدولي

Address: albireh - altahoneh st . interntional bank of 
palestine bld third floor
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بنك عمارة الطاحونة - شارع البيرة : التبليغ عنوان
الثالث الطابق سابقا الدولي فلسطني

Address for Services: albireh - altahoneh st . intern-
tional bank of palestine bld third floor

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
املطلق باستخدام احلماية حق اعطاء

 والرسومات Management Consulting Servicesعبارة
العالمة عن مبعزل العام االستخدام  .ذات

(548 )

 18550 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18550العالمة

 19  In Class: 19في الصنف :

 20/12/2010 :  Date: 20/12/2010التاريخ

-اقفال ملواد البناء اليدوية العدد اجل :  In Respect of: Building materials HARDWAREمن
LOOKS TOOLS 

يوسف محمد محمد مصطفى محمد : بأسم
منشار ابو

In the name of: MOHAMAD M MOSTAFA M YO-
SEF ABU MNSHAR 

منزل الدكتورة اجلورة بجانب راس اخلليل العنوان :
القواسمة سحر

Address: HEBRON RAS AL JORAH 

منزل بجانب  اجلورة راس اخلليل : التبليغ عنوان
القواسمة سحر الدكتورة

Address for Services: HEBRON RAS AL JO-
RAH 

( 549 )

 18551 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18551العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 20/12/2010 :  Date: 20/12/2010التاريخ

االلبسة : اجل  In Respect of: Clothesمن

الدولية للتجارة الستيال : شركة -In the name of: SHARIKAT LASTEELA LELTEبأسم
JARAH AL DAWLIyAH 
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عمارة الواحة - اخلليل :  Address: HEBRON - ALWAHA BUILDالعنوان

عني اخلليل - مرقة. رائد احملامي  : التبليغ عنوان
سارة

Address for Services: 

( 550 )

 18552 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18552 العالمة

 32 In Class: 32 في الصنف :

 20/12/2010 : Date: 20/12/2010 التاريخ

: العصائر اجل In Respect of: juices من

ياسني كامل عطية كامل : In the name of: kamel ateyeh kamel yaseen بأسم

حطني شارع  - البساتني حي  - جنني  : العنوان 
أغبارية احمد عمارة -

Address: jenin hay albsateen - hedeen st ama-
 ret ahmad aghbarya pox 243

شارع  - البساتني حي  - جنني  : التبليغ عنوان 
أغبارية احمد عمارة - حطني

Address for Services: jenin hay albsateen - he-
 deen st amaret ahmad aghbarya pox 243

( 551 )

 18553 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18553العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 20/12/2010 :  Date: 20/12/2010التاريخ



الثاني 2011/5/15العـــدد

396

: العصائر اجل  In Respect of: juicesمن

ياسني كامل عطية كامل :  In the name of: kamel ateyeh kamel yaseenبأسم

حطني شارع  - البساتني حي  - جنني  : العنوان 
أغبارية احمد عمارة -

Address: jenin hay albsateen - hedeen st ama-
ret ahmad aghbarya pox 243 

شارع  - البساتني حي  - جنني  : التبليغ عنوان 
أغبارية احمد عمارة - حطني

Address for Services: jenin hay albsateen - he-
deen st amaret ahmad aghbarya pox 243 

( 552 )

 18554 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18554العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 21/12/2010 :  Date: 21/12/2010التاريخ

لغايات جتارية ودعائية تنظيم معارض : اجل  In Respect of: exhibition ( organization of - ) forمن
commercial or advertising purposes 

للخدمات واالستشارات املنير شركة :  In the name of: shirket al munir lel khadamatبأسم
Wa alestisharat 

 3 ط - الطويل عمارة - القدس شارع - البيرة :  Address: Al Bireh , Al Quds St , al Tawil Buildingالعنوان
- 3 rd floor

عمارة - القدس شارع - البيرة : التبليغ عنوان
 3 ط - الطويل

Address for Services: Al Bireh , Al Quds St , al 
Tawil Building - 3 rd floor

مع التسجيل لطلب  قبول مشروط   : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء
العالمة  عن مبعزل العام االستخدام ذات EXPO
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(553)

 18556 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18556 العالمة

 11 In Class: 11 في الصنف :

 21/12/2010 : Date: 21/12/2010 التاريخ

الثنائية او مشاعل الصمامات مصابيح : اجل من
املصابيح ملبات الضوء الكهربائية؛ االضاءة؛ باعثة
ذات الكهربائية املصابيح لإلضاءة؛ الكهربائية
(حجم صغير)؛ البحث أضاءات املتقطعة؛ األضاءة
مصابيح الكهربائية؛  اجليب مصابيح مصابيح؛
(مصابيح الشاشات على الصورة التسليط
على توضع مصابيح الكشافات؛ البروجيكتير)؛
امدات؛مكيفات الثالجات؛خزاناتالتبريد؛ الرأس؛
الهواء؛ مرشحات  الرطوبة؛  مزيالت  التبريد؛
مجففات الهواء؛ مسخنات الهواء؛ مجففات
املشاعل الكهربائية؛ واالضوية املصابيح املالبس؛
سخانات الكهربائية؛ املعقمات الكهربائية؛
العادم مراوح امليكرويف؛ افران الكهربائية؛ املياه 
الكهربائية؛ السخانات املطبخ)؛ لالستعمال في )
املياه سخانات املياه؛ سخانات الكهربائية؛ املراوح
جتفيف جهاز احلمام؛ مدفأة الشمسية؛ بالطاقة
املركزية؛ التدفئة  مشعات  الغسيل؛  لغرف  اليد

املرطبات. املاء؛ موزع املياه؛ تركيبات تنقية

 In Respect of: Lighting emitting diode electric
 torches; electric light bulbs; electric torches for
 lighting; flash lights (electric torches); search
lights (small sized); lamps; electric pocket torch-
es; projector lamps; search lights; headlamp; re-
frigerators; refrigerating cabinets; freezers; air-

 conditioners; dehumidifiers; air filters; air dryers;
 air reheaters; clothes dryers; electric lamps and
lights; electric torches; electric sterilizers; elec-

 tric water heaters; microwave ovens; exhaust
 fans (for kitchen use); electric heaters; electric
fans; water heaters; solar water heaters; bath-

 room heater; hand drying apparatus for wash
rooms; central heating radiators; water purifica-
.tion installations; water dispenser; humidifier

تي كو.، ال إليكتريك شانغهوجن سيشوان : بأسم
دي.

 In the name of: Sichuan Changhong Electric Co.,
.Ltd

هاي-  رود،  ميانكسنج ايست   35 رقم. : العنوان 
الصني ،621000 سيشوان ميانياجن، بارك، تيك

 Address: No. 35 East Mianxing Road, High-tech
 Park, Mianyang, Sichuan 621000, China

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

:Address for Services
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( 554 )

 18557 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18557العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 21/12/2010 :  Date: 21/12/2010التاريخ

أجهزة العرض؛  شاشات الكاشفات؛ : اجل  من
الليزرية؛ االقراص  مشغالت التلفزيونات؛  الكمبيوتر؛
الفيديو املضغوط؛ مشغالت اقراص اقراص مشغالت
مسجالت؛ الليزرية؛  االقراص االت الرقمية؛ الفيديو
اشارة وناشرات موزعات  الكاميرات؛ الفيديو؛  أقراص
مضخم (للسماعات)؛ الصوت  صناديق  التلفزيون؛
املهيجات؛ املغناطيسي؛  الشريط وحدات الستيريو؛
فك الشيفرة؛ معاجلات املوجة الصوت؛ أجهزة معدالت
االشرطة كهربائية؛  مكبرات احمليطة؛ السمعية
حاكي الفيديو؛ مسجالت الفيديو؛ أشرطة املمغنطة؛
الهواتف؛ الالسلكي؛ الهاتف أجهزة الفونوغرافات؛
األسالكواسالك الهاتف؛مستقبالتالهاتف؛ شاحنات
الكهربائي؛ بالتيار اخلاصة خاليا البطارية؛ البطاريات؛
الكهربائية؛ املسطحة املكاوي مغناطيسية؛ اسالك
اشارة استقبال أجهزة الضوئية؛ املاسحات الطابعات؛
املعدات؛ حفظ صناديق الرقمية؛ الصناعية األقمار
املتعدد الهاتف مستقبالت احملمولة؛ الكمبيوتر أجهزة
ووصالت ومقابس أباريز كهربائية؛ مبدالت الوسائط؛
أجهزة املالحية؛ اآلالت  كهربائية]؛ [إرتباطات اخرى
السونار الصوت؛ حتديد وضع معدات اإلتصال؛ شبكة
االمواج باستخدام املاء حتت االكتشاف (اجهزة
الكهروديناميكي اجلهاز  املالحظة؛ أنظمة الصوتية)؛
للمركبات املالحة أجهزة بعد؛ عن للتحكم باإلشارات
ال اجلوّ شاحنات الهاتف أجهزة الكمبيوتر]؛ منت [على
املواقع حتديد نظام الرقمية؛ الصور اطارات الطارئة؛
لالتصاالت العاملي والنظام اس) بي (جي العاملي 
لتحديد اتصاالت محطات لتكون ام) اس (جي املتنقلة
موقع لتحديد الصناعي القمر أنظمة املركبات؛ املواقع
ومشغالت 3؛اقراص بي ام ومشغالت اقراص املركبات؛

 4 بي ام

In Respect of: Indicators; screen displayers; com-
puters; televisions; laser disc players; video com-
pact disk players; digital video disk players; laser 
disc machines; recorders; video discs; cameras; 
television signal distributors and dispensers; sound 
boxes; stereo preamplifiers; magnetic tape units;
exciters; equalizers; decoders; surround acoustic 
wave processors; power amplifiers; magnetic tapes;
video tapes; video recorders; phonographs; wireless 
telephone sets; telephones; wires and telephone 
wires; telephone receivers; battery chargers; batter-
ies; galvanic cells; magnetic wires; electric flat irons;
printers; scanners; digital satellite signal receivers; 
set-top boxes; laptops; mobile multimedia receivers; 
electric relays; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; navigational instruments; 
network communication devices; sound locating 
instruments; sonars, detecting systems; electro-dy-
namic apparatus for the remote control of signals; 
navigation apparatus for vehicles [on- board com-
puters]; emergency mobile phone chargers; digital 
photo frames; GPS/GSM-based vehicle positioning 
communication terminals; satellite positioning sys-
tems for vehicles; MP3; MP4. 

تي دي. ال كو.، إليكتريك شانغهوجن : سيشوان  .In the name of: Sichuan Changhong Electric Co., Ltdبأسم

تيك  هاي- رود، ميانكسنج  ايست  35 رقم. : العنوان 
الصني ،621000 سيشوان ميانياجن، بارك،

Address: No. 35 East Mianxing Road, High-tech Park, 
Mianyang, Sichuan 621000, China 

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

Address for Services: 
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(555)

 18558 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18558العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 21/12/2010 :  Date: 21/12/2010التاريخ

السكر، األرز، الكاكاو، الشاي، القهوة، اجل : من
بدائل او الصناعية القهوة  الساجو،  التابيوكا،
من املصنوعة واملستحضرات الدقيق القهوة،
والكعك والبسكويت  الفطائر اخلبز، احلبوب،
األسود العسل العسل، املثلجات، واحللويات،
(مسحوق باودر  البيكنج اخلميرة، والدبس،
(التوابل)، الصلصات اخلل، اخلردل، للخبيز)، امللح،

الثلج. البهارات،

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

أنونيم تيكاريت في ساناي بانكنت : بأسم
سيركيتي

In the name of: Pankent Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi 

ميامير بوجليسي، ساناي أورجانايز .2 : العنوان
سوكاك  نولو  1 كاد .1 باتي جولربولفاري

تركيا عنتيب- غازي / شيهيتكاميل

Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi, Muammer 
Guler Bulvari Bati 1. Cadde 1 Nolu Sokak Sehit-
kamil / Gaziantep, Turkey 

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

Address for Services: 

( 556 )

 18559 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18559العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 22/12/2010 :  Date: 22/12/2010التاريخ



الثاني 2011/5/15العـــدد

400

واالعالن الدعاية : اجل  In Respect of: ADVERTISINGمن

واالعالن للدعاية كارسيلز شركة : -In the name of: CARSALES COMPANY FOR ADبأسم
VERTISING 

جاال- املنشية بيت :  Address: BEIT JALA ALMANSHIEHالعنوان

املنشية جاال- بيت : التبليغ  Address for Services: BEIT JALA ALMANSHIEHعنوان

( 557 )

 18560 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18560 العالمة

 24 In Class: 24 في الصنف :

 22/12/2010 : Date: 22/12/2010 التاريخ

(غير املنسوجة املنتجات ، املنسوجات : من اجل
واملوائد األسرة أغطية ، أخرى) فئات املصنفة في

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

وصناعة للتجارة فليفل شركة : بأسم
االقمشة

 In the name of: Sharikat Fleafel Liltijara wa
 Sina’it Al-Aqmisha

طولكرم, اجلاروشية, الشام,  واد  مفرق : العنوان 
الغربية الضفة

 Address: Mafraq Wad Sham, Al-Jarousheyeh,
 Tolkarm, The West Bank

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

التسجيلمع لطلب مشروط قبول : االدعاءات
كلمة باستخدام حق احلماية املطلق عدم اعطاء

عن  مبعزل العام االستخدام  ذات COMPANY
العالمة
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( 558 )

 18561 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18561 العالمة

 16 In Class: 16 في الصنف :

 22/12/2010 : Date: 22/12/2010 التاريخ

(الكرتون) واألصناف املقوى والورق الورق : اجل من
فئات غير املصنفة في املواد هذه من املصنوعة
الصور  ، الكتب جتليد ومواد املطبوعات  ، أخرى 
الالصقة املواد ، القرطاسية ، الفوتوغرافية
املنزلية لألغراض أو القرطاسية في املستعملة
والدهان فرش التلوين ، بالفنانني اخلاصة األدوات ،
األثاث) (عدا املكاتب ومستلزمات الكاتبة اآلالت ،
، األجهزة) (عدا والتعليمية االرشادية املواد ،
املصنفة ضمن (غير للتغليف بالستيكية مواد
، الطباعة حروف  ، اللعب ورق ، أخرى)  فئات

االكالشيهات

 In Respect of: Paper, cardboard and goods
 made from these materials, not included in other
 classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for statio-

 nery 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);
 playing cards; printers’ type; printing blocks

لالستثمار احلرباوي شركة – هيتكو : بأسم
والتجارة الدولية

 In the name of: HITCO - Sharikat Al-Hirbawi
 Lil’stithmar wa Al-Tijara Al-Dawaliya

الضفة  , اخلليل 526 ب ص اجللدة, دوار : العنوان
الغربية

 Address: Al-Jildeh Circle, P.O. Box 526 Hebron,
 The West Bank

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

(559 )

 18562 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18562العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :
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 22/12/2010 :  Date: 22/12/2010التاريخ

األعمال ادارة ؛ الدعاية واإلعالن خدمات : اجل من
املكتبية ؛ األعمال األنشطة التجارية إدارة ؛

In Respect of: Advertising; business manage-
ment; business administration; office functions

لالستثمار احلرباوي شركة – هيتكو : بأسم
والتجارة الدولية

In the name of: HITCO - Sharikat Al-Hirbawi 
Lil’stithmar wa Al-Tijara Al-Dawaliya 

الضفة  , اخلليل 526 ب ص اجللدة, دوار : العنوان
الغربية

Address: Al-Jildeh Circle, P.O. Box 526 Hebron, 
The West Bank 

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

(560 )

 18564 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18564العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 23/12/2010 :  Date: 23/12/2010التاريخ

والثقافية الترفيهية املسابقات : تقدمي اجل من
والنشاطات الثقافية والتدريب

In Respect of: cultural &cultural games & Giv-
ing enterainment activiries trainings& 

: رياض وليد سعيد مصطفى  In the name of: Riad Walid Said Mustafaبأسم

الفردوس عمارة - - كفر عقب اهللا رام : العنوان
اخلامسذ الطابق

Address: Kofor akab -AL- Fardoos building - 
fifth floor

عمارة - عقب كفر - اهللا رام : التبليغ عنوان
اخلامس الطابق الفردوس

Address for Services: Kofor akab -AL- Fardoos 
building - fifth floor

يعطي ال العالمة هذه  تسجيل ان  : االدعاءات
 Quize كلمة باستخدام املطلق احلق أصحابها

العام االستخدام ذات
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( 561 )

 18565 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18565العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 26/12/2010 :  Date: 26/12/2010التاريخ

: الصابون اجل  In Respect of: soapمن

الغذائية للمواد اجلبان شركة :  In the name of: sharikat AL – Japaan llmawadبأسم
algithaea 

 2292610 ت عني سارة - : اخلليل  Address: al khalil- Ein Sarahالعنوان

 2292610 ت سارة عني - اخلليل :  Address for Services: al khalil- Ein Sarahعنوان التبليغ

( 562 )

 18567 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18567العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 26/12/2010 :  Date: 26/12/2010التاريخ

، ادارة االعمال، واالعالن خدمات الدعاية اجل : من
املكتبية، املهمات ، التجارية االنشطة ادارة

لالخرين الترويج خدمات

In Respect of: The advertising, business 
management, business administration and 
office functions , sale promotion

والنشر بيجز للدعاية بال يلو شركة :  In the name of: Sharkat Pal Yellow Pagesبأسم
Lel- Daayah w Al- Nashar 

عمارة الطيراوي املاصيون، اهللا، رام : -Address: Ramallah, AL-Massyon, Al-Terالعنوان
awe Building 

محمد حداد : -Address for Services: Ittqan, AL-Bireh-ALعنوان التبليغ
Bireh Commercial Center.Bldg 6th floor
P.O.BOX (3663) AL-Bireh
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( 563 )

 18568 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18568العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 26/12/2010 :  Date: 26/12/2010التاريخ

املنشورات و والقرطاسية الطباعة مواد : اجل من
والتقارير والنشرات والصحف والكتيبات والكتب
والدوريات، والنشرات  واالت  والكتالوجات
وحتميل التعليمية واملواد التدريس مواد والصور،
مواد شكل  على االنترنت من الويب صفحات
التعليمية باملواد املتعلقة مطبوعة، واملنشورات
اإلخبارية والنشرات واحملاضرات الدروس وطباعة
واحملاسبة التدقيق حقول في واملنشورات والتقارير
واألعمال واإلدارة والضرائب، الشركات وإدارة
واملوارد الشركات ومتويل املعلومات وتكنولوجبا

والبرامج. الكمبيوتر وأجهزة البشرية

In Respect of: Printed matter; stationery; pub-
lications; books, manuals, newspapers, news-
letters, reports, catalogues, magazines, pam-
phlets, periodicals; photographs; teaching and 
instructional materials; web pages downloaded 
from the Internet in the form of printed matter; 
publications, namely, educational books, print-
ed lessons and lectures, and newsletters, re-
ports and brochures, all in the fields of auditing,
accounting, corporate governance, tax, man-
agement, business, information technology, 
information management, corporate finance,
human resources, computers and programs. 

والنشر بيجز للدعاية بال يلو شركة :  -In the name of: Sharkat Pal Yellow Pages Lelبأسم
Daayah w Al- Nashar 

عمارة الطيراوي املاصيون، اهللا، رام :  Address: Ramallah, AL-Massyon, Al-Teraweالعنوان
Building 

محمد حداد : -Address for Services: AL- Ittqan, Bireh-AL-Biعنوان التبليغ
reh Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

( 564 )

 18569 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18569 العالمة

 35 In Class: 35 في الصنف :

 26/12/2010 : Date: 26/12/2010 التاريخ

ادارة االعمال، ادارة واالعالن ، الدعاية خدمات : اجل من
الترويج خدمات املكتبية، املهمات ، التجارية االنشطة

لالخرين

In Respect of: The advertising, business manage-
 ment, business administration and office functions ,
 sale promotion
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والنشر بيجز للدعاية بال يلو شركة : In the name of: Sharkat Pal Yellow Pages Lel- Daayah بأسم
 w Al- Nashar

عمارة الطيراوي املاصيون، اهللا، رام : -Address: Ramallah, AL-Massyon, Al-Terawe Buildالعنوان
 ing

محمد حداد : Address for Services: Ittqan, AL-Bireh-AL-Bireh عنوان التبليغ
 Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663)
AL-Bireh

(565)

 18570 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18570العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 26/12/2010 :  Date: 26/12/2010التاريخ

املنشورات و والقرطاسية الطباعة مواد : اجل من
والتقارير والنشرات والصحف والكتيبات والكتب
والدوريات، والنشرات  واالت  والكتالوجات
وحتميل التعليمية واملواد التدريس مواد والصور،
مواد شكل  على االنترنت من الويب صفحات
التعليمية باملواد املتعلقة مطبوعة، واملنشورات
اإلخبارية والنشرات واحملاضرات الدروس وطباعة
واحملاسبة التدقيق حقول في واملنشورات والتقارير
واألعمال واإلدارة والضرائب، الشركات وإدارة
واملوارد الشركات ومتويل املعلومات وتكنولوجبا

والبرامج. الكمبيوتر وأجهزة البشرية

In Respect of: Printed matter; stationery; pub-
lications; books, manuals, newspapers, news-
letters, reports, catalogues, magazines, pam-
phlets, periodicals; photographs; teaching and 
instructional materials; web pages downloaded 
from the Internet in the form of printed matter; 
publications, namely, educational books, print-
ed lessons and lectures, and newsletters, re-
ports and brochures, all in the fields of auditing,
accounting, corporate governance, tax, man-
agement, business, information technology, 
information management, corporate finance,
human resources, computers and programs. 

والنشر بيجز للدعاية بال يلو شركة :  -In the name of: Sharkat Pal Yellow Pages Lelبأسم
Daayah w Al- Nashar 

عمارة الطيراوي املاصيون، اهللا، رام :  Address: Ramallah, AL-Massyon, Al-Teraweالعنوان
Building 

محمد حداد : -Address for Services: Ittqan, AL-Bireh-AL-Biعنوان التبليغ
reh Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh
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( 566 )

 18571 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18571العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 23/12/2010 :  Date: 23/12/2010التاريخ

واملياه الشرب، مياه وباالخص،  املشروبات، : اجل من
من وغيرها  والغازية، املعدنية واملياه  النكهة، ذات
املشروبات وباالخص،  الكحولية، غير املشروبات
الرياضية، واملشروبات الطاقة ومشروبات الغازية
مركزة عصائر العصائر والعصائر، الفواكه مشروبات
ذات املياه وباالخص املشروبات، لتحضير ومساحيق
الغازية واملشروبات والغازية املعدنية املياه النكهة،
ومشروبات الرياضية، واملشروبات الطاقة ومشروبات 

والعصائر. الفواكه

In Respect of: Beverages, namely, drinking waters, 
flavored waters, mineral and aerated waters; and
other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks and sports drinks; fruit drinks and 
juices; syrups, concentrates and powders for making 
beverages, namely flavored waters, mineral and aer-
ated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, 
fruit drinks and juices. 

العامة أبو شمسية للتجارة شركة :  In the name of: Sharkat Abu Shamseiah Lel-Tejaraبأسم
El- Alamah 

اخلليل القدس شارع حلم، بيت :  Address: Bethlahem, Jerusalem Hebron Roadالعنوان

حداد محمد : التبليغ -Address for Services: Ittqan, AL-Bireh-AL-Bireh Comعنوان
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bi-
reh

( 567 )

 18572 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18572 العالمة

 32 In Class: 32 في الصنف :

 26/12/2010 : Date: 26/12/2010 التاريخ
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املياه املعدنية الشعير ) البيرة( شراب : اجل من
كحوليه غير املشروبات من وغيرها والغازية-
وعصائر الفواكه من مستخلصه مشروبات ،
. املشروبات لعمل اخرى وستحضرات ، الفواكه

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

 ing beverages

العامة لالستثمارات البكري  شركة  : بأسم
خصوصية مساهمه

 In the name of: shareket albakri llestthmarat
 alaameh mosahmah hososeh

شارع سميراميس / اهللا رام Address: ramallh / samerames العنوان :

عمارة عنتر سفيان شارع - نابلس : عنوان التبليغ
الرابع الطابق

:Address for Services

( 568 )

 18573 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18573العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 27/12/2010 :  Date: 27/12/2010التاريخ

اخرى ومواد االقمشه قصر مستحضرات : اجل من
و مستحضرات وكي املالبس في غسل تستعمل
، عطور صابون ، وجلي وكشط  تنظيف وصقل
، غسول ، ، مستحضرات جتميل زيوت عطرية  ،

اسنان. منظفات ، للشعر لوشن

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 

القادر اخلياط عبد جمال : عامر  In the name of: AMER JAMAL ALBED ALQADERبأسم
ALKHAYAT 

: تلفون - حطني شارع - نابلس  : العنوان 
 092370238

Address: NABLUS - SHARE’ HITIEEN - TEL : 
092370238 

: تلفون - حطني شارع نابلس - : التبليغ عنوان
 092370238

Address for Services: NABLUS - SHARE’ HI-
TIEEN - TEL : 092370238 



الثاني 2011/5/15العـــدد

408

( 569 )

 18574 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18574العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 27/12/2010 :  Date: 27/12/2010التاريخ

والقصيرة الطويلة االحذية فيها مبا االلبسة اجل : من
واخلفاف

In Respect of: Clothing , including long boots and 
short and pumice . 

للتجارة الروعة من  عالم واو  شركة : بأسم
واالستثمار

In the name of: sharikat wow a’alam men al rawa’a 
leltejarah walestethmar . 

القدس شارع - فلسطني - البيرة :  . Address: albireh , palestine - jerusalem streetالعنوان

رام \ حالوة ابو طالب  احملامي  مكتب : التبليغ  عنوان
فلسطني اهللا

Address for Services: 

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
عبارة الكلمات املطلق باستخدام احلماية حق اعطاء

االستخدام  ذات world of wonders من الروعة عالم
العالمة عن مبعزل العام

(570 )

 18575 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18575العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 27/12/2010 :  Date: 27/12/2010التاريخ
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احللوانية، الشوكوالته ومنتجات : الشوكوالته اجل من
البسكويت السكاكر، احللوانية، السكر منتجات
املعكرونة، الباستا، الكعك، انواعه)، (بكافة
الفورية، العصائبية  املعكرونة العصائبية، املعكرونة
اخلبازة، مسحوق اخلميرة، الشعيرية، السباغيتي،
والصلصات اب الكاتش املايونيز، اخلل، السلطة، توابل
للطبخ، اجلاهز العجني منتجات املثلجات، (التوابل)،
احللويات البوظة، املثلج، البرثس املثلج، العجني 
املثلجة احللويات  االلبان، من  املصنوعة غير املثلجة
، القهوة املثلجة، احللويات الفواكه، من املصنوعة
الساجو، التابيوكا، األرز، ، السكر الكاكاو، الشاي،
دبس العسل، املعجنات، اخلبز، القهوة، مقام يقوم وما
من املصنوع اخلردل، الطحني امللح،  املثلجات، السكر، 

التوابل احلبوب,

In Respect of: Chocolates and Chocolate Con-
fectionery Products, Sugar Confectionery Prod-
ucts, Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder, Salad Dress-
ings, 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, sug-
ar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread,
pastry, honey, treacle, ices, salt, mustard, flour
made from cereals, spices 

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

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

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

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

( 571 )

 18576 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18576 العالمة

 6 In Class: 6 في الصنف :

 29/12/2010 : Date: 29/12/2010 التاريخ

: االملنيوم اجل In Respect of: Aluminum من

لالملنيوم اللؤلؤة شركة : -In the name of: AL LOLOAH FOR ALUMIبأسم
 NUM COMPANY

عتيل طولكرم - Address: Tulkarm - attil العنوان :

- عتيل طولكرم : Address for Services: Tulkarm - attil عنوان التبليغ
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( 572 )

 18577 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18577العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 29/12/2010 :  Date: 29/12/2010التاريخ

االرز : اجل  In Respect of: RICEمن

االستثمار العامة و للتجارة اخلليفة شركة :  In the name of: SHariket AL-khalifah LEtejjarehبأسم
ALa’ameh wl Esstthmar 

اهللا - عارورة رام  Address: Rammallah - arrorehالعنوان :

عارورة - اهللا رام :  Address for Services: Rammallah - arrorehعنوان التبليغ

عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول : االدعاءات
بسمتي كلمة باستخدام املطلق احلماية حق اعطاء

العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات

( 573 )

18578 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18578العالمة

30  In Class: 30في الصنف :

20/01/2011 :  Date: 20/01/2011التاريخ

: الشكوالته اجل  In Respect of: chocolateمن

للشكوالته احلجاز شركة :  In the name of: AL-Hijaz Choclate Companyبأسم

78 ب ص - طولكرم عنبتا- :  Address: Anabta- Tulkarem- P.O.Box78العنوان

78 ب ص - عنبتا- طولكرم التبليغ :  -Address for Services:   Anabta- Tulkaremعنوان
P.O.Box78 
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( 574 )

 18579 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18579العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

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

الزيوت ، احلليب ومنتجات  احلليب  : اجل من
مشتقة غير كرمية لألكل،  الصاحلة والشحوم 
للمعجنات كرمية للتغليف وحشوات احلليب، من

واحللويات.

In Respect of: Milk and milk products; edible 
oils and fats; non-dairy icings, toppings, and 
fillings for pastry and confectionary.

كوربوريشن برودكتس ريتش :  In the name of: Rich Products Corporationبأسم

واي أن  ، بوفالو  ، واي  ريتش روبرت  ون  : العنوان 
األمريكية.  املتحدة الواليات ، 14213

Address: One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America (USA) 

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

Address for Services: 

( 575 )

 18580 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18580 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

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

منتجات واحلشوات؛ للتغليف، كرمية، كرمية : اجل من
األرز ، السكر الكاكاو، ، الشاي ، النب امد؛ العجني
الدقيق ، اإلصطناعي النب  ، الساجو ، التابيوكا ،
الفطائر اخلبز، ، احلبوب من املصنوعة واملستحضرات
، األسود والعسل النحل املثلجات، عسل  ، واحللويات
، اخلردل ، امللح باودر)،  (بيكن اخلبز مسحوق ، اخلميرة

الثلج. ، التوابل ،( (توابل الصلصات ، اخلل

 In Respect of: Icings, toppings, and fillings; frozen
dough products; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapi-

 oca, 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

كوربوريشن برودكتس ريتش : In the name of: Rich Products Corporation بأسم

 ، 14213 واي بوفالو ، أن واي ، روبرت ريتش العنوان : ون
األمريكية. املتحدة الواليات

 Address: One Robert Rich Way, Buffalo, NY 14213,
(United States of America (USA

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

:Address for Services
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(576 )

 18582 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18582العالمة

 33  In Class: 33في الصنف :

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

بها واملعنى الكحولية، املشرروبات : اجل من 
األخرى املقطرة الروحية واملشروبات الفودكا

In Respect of: Alcoholic beverages; namely 
vodka and other distilled spirits 

سبريت أكتيبوالج اند فني اس اند في :  In the name of: V&S Vin & Sprit Aktiebolagبأسم

السويد ستوكهولم، ،97 117 - اي اس :  Address: SE- 117 97 Stockholm, Swedenالعنوان

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

Address for Services: 

( 577 )

 18586 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18586العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 11/01/2011 :  Date: 11/01/2011التاريخ

، التسلية  ، التدريب توفير ، التعليم : اجل من 
. والرياضية النقابية النشاطات

In Respect of: EDUCATION , TRAINING , EN-
TERTAINMENT , TRADE UNION ACTIVITIES 
AND SPORTS. 

واالستجمام للرياضة فيتنس تراي شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة

In the name of: shriket tri fitness lilriyadah
wal istijmam al musahmeh al khosoysiyeh al-
mamahdodo 
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مقابل - مرحبا اهللا - البيرة - سطح رام : العنوان
3899 البيرة  ص.ب خليل سميحة مدرسة

Address: ramallh - albireh - sateh marhaba 
- moqabel madraset sameeha khalil p.o.box 
.3899 

مرحبا سطح - - البيرة رام اهللا : التبليغ عنوان
 3899 ص.ب خليل سميحة مدرسة مقابل -

البيرة

Address for Services:   ramallh - albireh - sateh 
marhaba - moqabel madraset sameeha khalil 
p.o.box .3899 

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
 health club عبارة باستخدام املطلق احلماية حق

العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات

( 578 )

 18587 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18587العالمة

 8  In Class: 8في الصنف :

 11/01/2011 :  Date: 11/01/2011التاريخ

بااليدي تستعمل التي واالالت االدوات : اجل من
تشد التي واالسلحة  واملالعق والشوك والسكاكني

الخ واحلراب والسيوف كاخلناجر االنسان وسط على

In Respect of: TOOLS AND MACHINES THAT USE 
HANDS , KNIVES FORKS AND SPOONS , WEAPONS 
THAT PULLS , THE CENTER OF THE HUMAN LIKE 
DAGGERS , SWORDS , SPEARS , ETC 

واالستجمام للرياضة فيتنس تراي شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة

In the name of: shriket tri fitness lilriyadah wal istij-
mam al musahmeh al khosoysiyeh almamahdodo 

مقابل - مرحبا سطح  - البيرة   - اهللا  رام : العنوان
3899 البيرة  ص.ب خليل سميحة مدرسة

Address: ramallh - albireh - sateh marhaba - moqa-
bel madraset sameeha khalil p.o.box .3899 

مقابل - مرحبا سطح - البيرة - اهللا رام : التبليغ عنوان
3899 البيرة  ص.ب خليل سميحة مدرسة

Address for Services:   ramallh - albireh - sateh mar-
haba - moqabel madraset sameeha khalil p.o.box 
.3899 

حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول
health club ذات  عبارة باستخدام املطلق احلماية

العالمة عن االستخدام العام مبعزل
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( 579 )

 18588 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18588العالمة

 28  In Class: 28في الصنف :

 11/01/2011 :  Date: 11/01/2011التاريخ

ما ) البدنية الرياضية ومواد واللعب االلعاب : من اجل
على تعلق التي والزخارف التزيني ) وادوات االلبسة عدا

. عيد امليالد شجرة

In Respect of: GAMES , TOYS AND SPORTS AR-
TICLES ( EXCEPT CLOTHING ) AND TOOLS AND 
DECORATIVE ORNAMENTS ATTACHED TO THE 
HOLIDAY TREE BIRTH . 

واالستجمام للرياضة فيتنس تراي شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة

In the name of: shriket tri fitness lilriyadah wal istij-
mam al musahmeh al khosoysiyeh almamahdodo 

مقابل - مرحبا سطح  - البيرة   - اهللا  رام : العنوان
3899 البيرة  ص.ب خليل سميحة مدرسة

Address: ramallh - albireh - sateh marhaba - moqa-
bel madraset sameeha khalil p.o.box .3899 

مقابل - مرحبا سطح - البيرة - اهللا رام : التبليغ عنوان
البيرة 3899 ص.ب خليل سميحة مدرسة

Address for Services:   ramallh - albireh - sateh mar-
haba - moqabel madraset sameeha khalil p.o.box 
.3899 

حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول
ذات   health club عبارة باستخدام املطلق احلماية

العالمة مبعزل عن العام االستخدام

( 580 )

 18589 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18589العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 11/01/2011 :  Date: 11/01/2011التاريخ
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والقصيرة الطويلة االحذية فيها مبا االلبسة اجل : من
. واخلفاف

In Respect of: SHOES , DRESSES , INCLUDING 
LONG AND SHORT AND PUMICE . 

واالستجمام للرياضة فيتنس تراي شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة

In the name of: shriket tri fitness lilriyadah wal istij-
mam al musahmeh al khosoysiyeh almamahdodo 

مقابل - مرحبا سطح  - البيرة   - اهللا  رام : العنوان
3899 البيرة  ص.ب خليل سميحة مدرسة

Address: ramallh - albireh - sateh marhaba - moqa-
bel madraset sameeha khalil p.o.box .3899 

مقابل - مرحبا سطح - البيرة - اهللا رام : التبليغ عنوان
3899 البيرة  ص.ب خليل سميحة مدرسة

Address for Services:   ramallh - albireh - sateh mar-
haba - moqabel madraset sameeha khalil p.o.box 
.3899 

حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول
ذات   health club عبارة باستخدام املطلق احلماية

العالمة عن االستخدام العام مبعزل

( 581 )

 18590 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18590العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 11/01/2011 :  Date: 11/01/2011التاريخ

باستثناء ) واحملركات املاكنات وادوات املاكنات : اجل من
بعضها املاكنات  وصل وادوات ( املركبات محركات
( للمركبات يستعمل ما بإستثناء ) والسيور ببعض

. الصيصان تفريخ واالت الضخمة الزراعة واالت

In Respect of: MACHINES AND TOOLS FOR MA-
CHINES AND ENGINES ( EXCEPT MOTOR VEHICLE 
) ARRIVED IN MACHINES AND TOOLS TO EACH 
OTHER AND BELTS ( EXCLUDING THOSE USED 
FOR VEHICLES ) AND MACHINERY AND AGRICU-
LURE MACHINERY MASSIVE HATCHING CHICKS . 

واالستجمام للرياضة فيتنس تراي شركة : بأسم
احملدودة اخلصوصية املساهمة

In the name of: shriket tri fitness lilriyadah wal istij-
mam al musahmeh al khosoysiyeh almamahdodo 

مقابل - مرحبا سطح  - البيرة   - اهللا  رام : العنوان
3899 البيرة  ص.ب خليل سميحة مدرسة

Address: ramallh - albireh - sateh marhaba - moqa-
bel madraset sameeha khalil p.o.box .3899 

مقابل - مرحبا سطح - البيرة - اهللا رام : التبليغ عنوان
3899 البيرة  ص.ب خليل سميحة مدرسة

Address for Services:   ramallh - albireh - sateh mar-
haba - moqabel madraset sameeha khalil p.o.box 
.3899 

حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول
ذات   health club عبارة باستخدام املطلق احلماية

العالمة عن االستخدام العام مبعزل
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( 582 )

 18596 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18596العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 13/01/2011 :  Date: 13/01/2011التاريخ

املعارض تنظيم : اجل  In Respect of: EXHIBITIONمن

وتنظيم والتصميم للدعاية تكنوجراف : بأسم
املعارض

In the name of: TECNO GRAPH ADVERTISING 
- DESING & EXHIBITIONS 

مقابل - الصناعية املنطقة - اهللا رام : العنوان
البلدية عمارة - املدني الدفاع

Address: RAMALLAH - INDUSTRIAL AREA 

- الصناعية املنطقة - اهللا رام : التبليغ عنوان
البلدية عمارة - املدني الدفاع مقابل

Address for Services:   RAMALLAH - INDUS-
TRIAL AREA 

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
 Exhibitionكلمة باستخدام املطلق حق احلماية

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام ذات

( 583 )

 18597 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18597العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 13/01/2011 :  Date: 13/01/2011التاريخ

مالبس : اجل  In Respect of: CLOTHINGمن
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والتصدير لالستيراد سنسز شركة : بأسم
املساهمة اخلصوصية

In the name of: SHERKET SINCES LILISTERAD 
WATASDEER ALMUSAHEMA ALKHUSUSIA 

خلف - الرئيسي الشارع - اهللا رام : العنوان
شعيب عمارة أوروبا - حلويات

Address: RAMALLAH - MAIN STREET - SWEETS 
- BEHIND EUROPE SHOAIB BULDING 

-عمارة اإلرسال - شارع رام اهللا : التبليغ عنوان
.تيليفاكس أمية

Address for Services:   

(584 )

 18598 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18598العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 16/01/2011 :  Date: 16/01/2011التاريخ

ادوات تسجيل الزمن ) ) : ساعات الدوام من اجل
أخرى إلكترونية وأجهزة

In Respect of: TIME & ATTENDANCE TERMI-
NALS ( TIME RECORDING DEVICES ) & ELEC-
TRONIC 

الكمبيوتر خلدمات اجلرمق شركة : بأسم
وااللكترونيات

In the name of: AL JARMAQ FOR COMPUTER 
AND ELECTRONIC SERVIES 

خلف - العني ابراج - البيرة - فلسطني : العنوان
 1 ط - الوطنية ابراج

Address: AL BIREH , AL A’AIN TOWERS , 1st 
FLOOR , NO AL 

العني ابراج  - البيرة  - فلسطني  : التبليغ عنوان
 1 ط - الوطنية ابراج خلف -

Address for Services:   AL BIREH , AL A’AIN 
TOWERS , 1st FLOOR , NO AL 
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(585)

 18599 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18599العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 17/01/2011 :  Date: 17/01/2011التاريخ

القهوة : اجل  In Respect of: Coffeeمن

واوالده ازحيمان خالد موسى محمد :  In the name of: MOHAMAD M.K. IZHIMANبأسم

شارع - السرداوي  عمارة - اهللا رام : العنوان
اهللا رام - زبانة محالت الوحدة - قرب

Address: SURDAWI BLDG -ALWEHDA ST - AL-
MANARAH - RAMALLAH 

- شارع السرداوي عمارة اهللا - رام : عنوان التبليغ
اهللا زبانة - رام محالت قرب - الوحدة

Address for Services:   SURDAWI BLDG -AL-
WEHDA ST - ALMANARAH - RAMALLAH 

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
قهوة كلمة باستخدام  املطلق احلماية حق
عن مبعزل العام االستخدام ذات  والرسومات

العالمة.

( 586 )

 18603 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18603 العالمة

 29 In Class: 29 في الصنف :

 18/01/2011 : Date: 18/01/2011 التاريخ
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أشكاله)، الزبدة، (بكافة احلليب البيض، : اجل من
لنب األجبان، ومستخلصات األجبان الكرمية،
ومنتجات احلليب ومصالة احلليب زبادي، بروتينات

األخرى، مشروبات احلليب احلليب

 In Respect of: Eggs, milk (in any form),
butter, cream, cheeses and cheese speci-
alities, yoghurts, milk proteins and lactose-

 rum, milk yeasts and other milk products,
.milk beverages

فروماجري بيل In the name of: Fromageries Bel بأسم :

باريس،   75008 مالزيرب،  بوليفارد   16 : العنوان
فرنسا

 Address: 16 Boulevard Malesherbes, 75008
 Paris, France

ت االرسال شارع - اللة رام : التبليغ عنوان
 2962443

  :Address for Services

(587 )

 18606 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18606العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

 25/01/2011 :  Date: 25/01/2011التاريخ

االتطحن،غساالتتعملبالضغط،مسدسات مناجل:
نقالة رافعات ، املضغوط بالهواء املسامير بعمل تثبيت
، االت هيدروليكية نقالة رافعات ، املضغوط بالهواء تدار
بالهواء تدار  البراغي شد ،االت الراغي لشد  كهربائية

. املضغوط بالهواء تدار مطارق املضغوط

In Respect of: ANGLE GRINDERS ; PRESSURE 
WASHERS ; PNEUMATIC NAIL - GUNS ; PNEUMAT-
IC LIFTING JACKS ; HYDRAULIC LIFTING JACKS ; 
ELECTRONIC TORQUE WRENCHES ; AIR IMPACT 
WRENCHES ; WIND - POWERED HAMMERS . 

دي ال تي ، كو نانفاجن ماشيناري زهاجنزهو  , In the name of: zhangzhou nanfang machinery coبأسم :
ltd 

، زهاجنرهو ، فوجيان زون ديفيلومبنت جينفينج العنوان :
الصني بروفينس ،

Address: jinfeng development zone zhangzhou , fu-
jian province , CHINA 

ت  ط3  الباسل عمارة اهللا رام : التبليغ عنوان
 059769884

Address for Services:   



الثاني 2011/5/15العـــدد

420

( 588 )

 18608 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18608 العالمة

 42 In Class: 42 في الصنف :

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

تزويد فيها,  مبا اخليرية, اخلدمات : اجل من
الصحية واملساعدة واملأوى واملالبس  الطعام
برامج ادارة الكوارث, وضحايا والالجئني للفقراء
ادارة الزراعي, والتطوير الغذائية املساعدات
وخالل الكوارث بعد ملا االقتصادية املشاريع
البناء ادارة الصراعات,  بعد وملا  الصراعات
املتنقلة املياه  وانظمة الشوارع على واالشراف
املدارسة واالبنية الصحي الصرف وانظمة
االجنبية, اخلدمات املساعدات لبرامج والصحية
وملا الصراعات وخالل الكوارث بعد املقدمة اخليرية
والصالح ولتطوير االعمار العادة الصراعات  بعد
مبا والدميوقراطية, املدنية احمللية  املؤسسات
والبرامج اتمعية اخلدمات وتقدمي فيها, تنظيم
الطرق حتسني الى الهادفة احمللي والتطوير املدنية
االنشطة اولويات وحتديد اتمع مشاكل حلل
املدني اتمع  في املواطنني مساهمة  وتعزيز
احملتمع قطاعات  بني والتعاون االتصال وتسهيل
التطوير وفرق  جلان مجتمعية من خالل اتلفة

احمللية االقتصادي

In Respect of: Charitable services, namely, pro-
viding food, clothing, shelter, and medical as-

 sistance to the poor, refugees and to disaster
 victims; Administration of food and agricultural
development and aid programs; Administra-

 tion of economic development projects in post
natural disaster, conflict and post conflict en-

 vironments; construction management and
 supervision of roads, potable water systems,
sanitary water systems, schools and medi-

 cal buildings for foreign assistance programs;
Charitable services provided in post natural di-

 saster, conflict and post conflict environments
 for rebuilding, improving and restoring of local
civic institutions and democracy, namely, or-

 ganizing and conducting community service,
 local development and civic projects aimed at
improving methodologies to solve local com-

 munity problems and prioritization of activities,
 fostering greater citizen participation in civil
society, facilitating communication and coop-

 eration between different community sectors
through community committees and local eco-

 nomic development teams

ديفيلومبانت (اي انترناشيونال ريليف اند : بأسم
دي) ار

In the name of: International Relief & Develop-
(ment (IRD

ارلينغتون,  ستريت, كينت 1621 نورث : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,22209 فرجينيا

Address: 1621 North Kent Street, Arlington, Vir-
.ginia 22209, U.S.A

: التبليغ Address for Services:   AGIP - TMP Agents/ P.O عنوان
Box 3800 Al-Beereh
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( 589 )(  )

 Trade Mark No.: 18609العالمة التجارية رقم : 18609 

 In Class: 42في الصنف : 42 

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

الطعام  تزويد  فيها,  مبا  اخليرية,  اخلدمات   : اجل  من 
واملالبس واملأوى واملساعدة الصحية للفقراء والالجئني 
الغذائية  املساعدات  برامج  ادارة  الكوارث,  وضحايا 
بعد  ملا  االقتصادية  املشاريع  ادارة  الزراعي,  والتطوير 
ادارة  الصراعات,  بعد  وملا  الصراعات  وخالل  الكوارث 
املتنقلة  املياه  وانظمة  الشوارع  واالشراف على  البناء 
وانظمة الصرف الصحي واالبنية املدارسة والصحية 
لبرامج املساعدات االجنبية, اخلدمات اخليرية املقدمة 
الصراعات  بعد  وملا  الصراعات  وخالل  الكوارث  بعد 
احمللية  املؤسسات  والصالح  ولتطوير  االعمار  العادة 
وتقدمي  تنظيم  فيها,  مبا  والدميوقراطية,  املدنية 
احمللي  والتطوير  املدنية  والبرامج  اتمعية  اخلدمات 
الهادفة الى حتسني الطرق حلل مشاكل اتمع وحتديد 
في  املواطنني  مساهمة  وتعزيز  االنشطة  اولويات 
اتمع املدني وتسهيل االتصال والتعاون بني قطاعات 
احملتمع اتلفة من خالل جلان مجتمعية وفرق التطوير 

االقتصادي احمللية 

In Respect of: Charitable services, namely, providing 
food, clothing, shelter, and medical assistance to the 
poor, refugees and to disaster victims; Administra-
tion of food and agricultural development and aid 
programs; Administration of economic development 
projects in post natural disaster, conflict and post 
conflict environments; construction management 
and supervision of roads, potable water systems, 
sanitary water systems, schools and medical build-
ings for foreign assistance programs; Charitable ser-
vices provided in post natural disaster, conflict and 
post conflict environments for rebuilding, improving 
and restoring of local civic institutions and democ-
racy, namely, organizing and conducting community 
service, local development and civic projects aimed 
at improving methodologies to solve local communi-
ty problems and prioritization of activities, fostering 
greater citizen participation in civil society, facilitat-
ing communication and cooperation between differ-
ent community sectors through community commit-
tees and local economic development teams 

 In the name of: International Relief & Developmentبأسم : انترناشيونال ريليف اند ديفيلومبانت (اي ار دي) 
(IRD) 

ارلينغتون,  ستريت,  كينت  نورث   1621  : العنوان 
فرجينيا 22209, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1621 North Kent Street, Arlington, Virginia 
22209, U.S.A. 

 Address for Services:  AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان التبليغ : 
3800 Al-Beereh 
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( 590 )

 18615 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18615العالمة

 7  In Class: 7في الصنف :

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

ومحركات سيارات  ؛ آلية وأدوات آالت : اجل من
ونقل اجلهاز اقتران ؛  البرية) املركبات  (باستثناء
األدوات ؛ البرية) للمركبات عدا (ما املكونات
حاضنات ؛ تديرها ناحية من األخرى الزراعية 

البيض.

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated; incuba-
tors for eggs. 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  ، 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد ، ، دي ـ64271

Address: Frankfurter Strasse 250, D-64293 
Darmstadt, Germany 

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

2989760/ 1

Address for Services:   

( 591 )

 18616 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18616العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 26/01/2011 :  Date: 26/01/2011التاريخ
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البخار وتوليد والتدفئة  لإلنارة أجهزة : اجل  من

وإمدادات والتهوية والتجفيف والتبريد والطهي

الصحي. الصرف املياه والغراض

In Respect of: Apparatus for lighting, heat-

ing, steam generating, cooking, refrigerating, 

drying, ventilating, water supply and sanitary 

purposes 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  ، 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :

أملانيا  دارمشتاد ، ، دي ـ64271

Address: Frankfurter Strasse 250, D-64293 

Darmstadt, Germany 

للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان

رقم  هاتف  - البيرة  4472 ص.ب الفكرية-

2989760 /1

Address for Services:   

( 592 )

 18617 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18617العالمة

 40  In Class: 40في الصنف :

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

معاجلة املواد : اجل  In Respect of: Treatment of materialsمن

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119 ،  ، 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد ، ـ64271 دي

Address: Frankfurter Strasse 250, D-64293 
Darmstadt, Germany 

الفكرية- للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
 2989760 رقم 1/ - هاتف 4472 البيرة ص.ب

Address for Services:   
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424

( 593 )

 18618 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18618العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

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

والتكنولوجية العلمية اخلدمات : اجل من
، بها املتعلقة  والتصميم البحث وخدمات
وتصميم ، والبحوث الصناعية التحاليل وخدمات

والبرمجيات الكمبيوتر أجهزة وتطوير

In Respect of: Scientific and technological ser-
vices and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; de-
sign and development of computer hardware 
and software 

إيه. . ميرك كي. جي. إيه :  In the name of: Merck KGaAبأسم

ص.ب 4119  ، 250 فرانكفورتر شتراسة العنوان :
أملانيا  دارمشتاد ، ، دي ـ64271

Address: Frankfurter Strasse 250, D-64293 
Darmstadt, Germany 

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

2989760 /1

Address for Services:   

( 594)

 18619 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18619العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 26/01/2011 :  Date: 26/01/2011التاريخ
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واملالحية العلمية  والعدد  األجهزة  : اجل من
والفوتوغرافية االراضي مبسح واخلاصة
الوزن وعدد واجهزة والبصرية والسينماغرافية
(املراقبة) والضبط االرشادات وارسال والقياس
اخلاصة والعدد  االجهزة  والتعليم؛ احلياة وانقاذ
ضبط او  تنظيم  او  حتويل  او تشغيل او بوصل
استعادة او ارسال او تسجيل اجهزة الكهرباء؛
املمغنطة، البيانات حامالت الصور؛ او  الصوت
االوتوماتكية البيع االت التسجيل؛  اسطوانات
نقد قطعة بوضع تعمل  التي  االجهزة  واليات
احلاسبة، االالت النقد، مسجالت فيها؛ معدني 
والكومبيوتر االلكترونية واحملاسبات املعدات
برامج احلرائق؛ اطفاء اجهزة البيانات؛ ملعاجلة
للهاتف وخاصة الكمبيوتر، لتشغيل مسجلة

.9 الدولية الفئة في واحلاسوب اجلوال

In Respect of: “Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weigh-
ing, measuring, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accu-
mulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus; computer
operating recorded programs, namely mobile 
phones and computer.” in international class 9. 

إيه. بي. أس. فيرساس غياني :  .In the name of: Gianni Versace S.p.Aبأسم

إيطاليا  ، ميالنو ، 38 : فيا مانزوني،  Address: Via Manzoni, 38, Milano, Italyالعنوان

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

Address for Services:   

( 595 ) 

 18621 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18621العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

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

الطاقة مشروبات : اجل  In Respect of: Energy drinksمن

او . او. زي بي. اس ماركتينج اينرجي إل  In the name of: XL Energy Marketing Sp. Z o.oبأسم : إكس

بولندا.  570- 01 وارسو، ،17 نيجولوسيجو :  ,Address: Niegolewskiego 17, 01-570 Warsawالعنوان
Poland. 
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ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Com- : التبليغ عنوان
 mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663)

 AL-Bireh

Address for Services:   

حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول
ذات   energy drink عبارة باستخدام املطلق احلماية

العالمة عن االستخدام العام مبعزل

( 596 )

 18622 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18622العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

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

والشوكوالته ومنتجات احللويات اجل : من
لصنع ومستحضرات واملعجنات الشوكوالته

اعاله. املذكورة املنتجات

In Respect of: Confectionery, chocolate and 
chocolate products, pastries, preparations 
for making the aforementioned products 

جي كيه ستورك أوغست :  In the name of: August Storck KGبأسم

برلني، املانيا  دي13403- ،27 : ولدشتراس  ,Address: Waldstrasse 27, D-13403 Berlinالعنوان
Germany 

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

Address for Services:   

( 597 )

 18623 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18623 العالمة

 30 In Class: 30 في الصنف :

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

ومنتجات والشوكوالته  احللويات : اجل  من
لصنع ومستحضرات واملعجنات الشوكوالته

اعاله. املذكورة املنتجات

 In Respect of: Confectionery, chocolate and
 chocolate products, pastries, preparations for
 making the aforementioned products

جي كيه ستورك أوغست : In the name of: August Storck KG بأسم
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برلني، املانيا  دي13403- ،27 : ولدشتراس -Address: Waldstrasse 27, D-13403 Berlin, Gerالعنوان
 many

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

  :Address for Services

( 598 )

 18626 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18626العالمة

 18  In Class: 18في الصنف :

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

والبضائع املصنوعة املقلد واجللد اجللد : اجل من
أخرى أصناف في مشمولة وغير املواد هذه من
الرياضية االهداف جلميع الرياضة وحقائب
الظهر وحقائب  التخييم معدات وحقائب 
السفر وحقائب  املدرسة وحقائب اليد وحقائب
السفر وحقائب  الشخصية اخلصر وحقائب
وحقائب الكتف وحقائب الرياضة وحقائب
لالوراق صغيرة وحقائب املراسلني الكتب وحقائب

الثبوتية واجلزادين واحملافظ. والوثائق

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials 
and not included in other classes, all pur-
pose athletic and sports bags, duffel bags, 
backpacks, handbags, school bags, lug-
gage, fanny packs, travel bags, gym bags, 
shoulder bags, book bags, messenger bags, 
attaché cases, purses, and wallets. 

ال انترناشينال، اليسنسينغ كولكتيف : بأسم
سي. ال

In the name of: Collective Licensing Inter-
national LLC 

إجنلوود  800 ديالوير وعنوانها من شركة : العنوان
كولورادو إجنلوود، سي200-، سوت باركواي،

االمريكية املتحدة الواليات ،80110

Address: a Delaware Limited Liability Com-
pany of 800 Englewood Parkway, Suite C-
200, Englewood, Colorado 80110, U.S.A. 

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

Address for Services:   
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( 599 )

 18627 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18627 العالمة

 25 In Class: 25 في الصنف :

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

وتشمل الرأس  وأغطية واالحذية املالبس : اجل من
واملعاطف واجلاكيتات والشورتات القمصان 
الفضفاضة والقمصان والسترات والبنطلونات
الفضفاضة الرياضة وأطقم الفضفاضة والبنطلونات
واالحزمة والكلسات السباحة ومالبس االحماء وأطقم
الرأسية والعصبات والقبعات البنطلونات وحماالت
التمرين وأحذية  العادية واالحذية الرياضية واالحذية
على املشي وجزمات طويلة ملسافات املشي وجزمات

اجلليد

In Respect of: Clothing, footwear, and headgear, in-
cluding shirts, shorts, jackets, coats, pants, sweat-

 ers, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, warm-up
 suits, swimwear, socks, belts, suspenders, hats,
 headbands, athletic shoes, casual shoes, exercise
.shoes, hiking boots, snowboard boots

ال ال انترناشينال،  اليسنسينغ كولكتيف : بأسم
سي.

 In the name of: Collective Licensing International
 LLC

إجنلوود  800 وعنوانها ديالوير  من شركة : العنوان
،80110 كولورادو إجنلوود، سي200-، سوت باركواي،

االمريكية الواليات املتحدة

 Address: a Delaware Limited Liability Company of
 800 Englewood Parkway, Suite C-200, Englewood,
.Colorado 80110, U.S.A

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

  :Address for Services

( 600 )

 18628 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18628العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

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



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

429

وتشمل الرأس  وأغطية واالحذية املالبس : اجل من
واملعاطف واجلاكيتات والشورتات القمصان 
الفضفاضة والقمصان والسترات والبنطلونات
الفضفاضة الرياضة وأطقم الفضفاضة والبنطلونات
واالحزمة والكلسات السباحة ومالبس االحماء وأطقم
الرأسية والعصبات والقبعات البنطلونات وحماالت
التمرين وأحذية  العادية واالحذية الرياضية واالحذية
على املشي وجزمات طويلة ملسافات املشي وجزمات

اجلليد

In Respect of: Clothing, footwear, and headgear, in-
cluding shirts, shorts, jackets, coats, pants, sweat-
ers, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, warm-up 
suits, swimwear, socks, belts, suspenders, hats, 
headbands, athletic shoes, casual shoes, exercise 
shoes, hiking boots, snowboard boots. 

ال ال انترناشينال،  اليسنسينغ كولكتيف : بأسم
سي.

In the name of: Collective Licensing International 
LLC 

إجنلوود  800 وعنوانها ديالوير  من شركة : العنوان
،80110 كولورادو إجنلوود، سي200-، سوت باركواي،

االمريكية الواليات املتحدة

Address: a Delaware Limited Liability Company of 
800 Englewood Parkway, Suite C-200, Englewood, 
Colorado 80110, U.S.A. 

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

Address for Services:   

(601 ) 

 18632 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18632العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 27/01/2011 :  Date: 27/01/2011التاريخ
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من احلبوب املصنّعة واملستحضرات الطحني اجل : من
والبسكويت املعجنات و ابوزات و واخلبز والكعك 
الكراميل، علكة  واملصاص، احللوى أي: واحللويات،
أقراص حلوى املقرمش، الرقيق البسكويت الشوكوال،
احملالة، السكرية  األقراص  املثلجات، احللفا، السكر،
النعناع، حلوى السكرية، األقراص والسكر، اللوز حلوى
السكريات، السوس، عرق أعواد فور، البيتي بسكويت
مخبوزات الصنع، الكرواسان، ابوزات جاهزة احللويات،
الدبس، العسل، املثلجات، الكعك، لفافات  اللحم، 
الصلصات، الفلفل، اخلل، اخلبز، امللح، مسحوق اخلميرة،
األرز، السكر، الكاكاو، الشاي، القهوة، البهارات،
جميعها تدرج الصناعية، القهوة الساجو، التابيوكا،

.30 بالفئة

In Respect of: Flour and preparations made from ce-
reals, cakes, bread, gingerbread, bread rolls, chips, 
bakeries, pastry, biscuits and confectionery, namely 
candy and lollypops, caramels chewing gum, choco-
late, crackers, petit fours, ready made bakes, crois-
sant, pâtés, Swiss roll, yeast, baking-powder; salt, 
pepper; vinegar, sauces, spices, cocoa; all in cl.30. 

ش.م.م. الغذائية للصناعات إيديتا :  .In the name of: EDITA Food Industries S.A.Eبأسم

املنطقة  ، 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 

الفكرية- للملكية وشركاهم سابا : التبليغ عنوان
2989760 رقم 1/ - هاتف 4472 البيرة ص.ب

Address for Services:   

( 602 )

 18633 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18633العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 30/01/2011 :  Date: 30/01/2011التاريخ

النشاط وتوجيه االعمال وتفعيل ادارة اجل : من
. املكتبي

In Respect of: BUSINESS ADMINISTRATION , 
OFFICE FUNCTIONS 

للخدمات الفلسطينية الشركة : بأسم
التجارية

In the name of: elshareka alfalstinia lilkhadmat 
altejaria 
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توما اميل شارع - املصايف - اهللا رام : العنوان 
االول الطابق - القصر عمارة -

Address: ramallah - almasaef - emeel toma 
street - alqaser building 

شارع اميل - - املصايف رام اهللا : التبليغ عنوان
االول - الطابق عمارة القصر - توما

Address for Services:   ramallah - almasaef - 
emeel toma street - alqaser building 

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
الكلمات والعبارات باستخدام املطلق احلماية حق

العالمة عن مبعزل العام االستخدام ذات

( 603 )

 18635 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18635العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 30/01/2011 :  Date: 30/01/2011التاريخ

خدمات مالية تقدمي : اجل In Respect of: financialمن SERVICES

املالية لالوراق الشركة املتحدة :  In the name of: UNITED SECURITIESبأسم

املدائن شارع  - القدس طريق - البيرة : العنوان 
األول الطابق مسروجي - عمارة -

Address: AL - BIREH - MADAAN ST , MASROU-
JI BLD 1 st FLOOR 

شارع  - القدس طريق  - البيرة : التبليغ  عنوان 
األول الطابق - مسروجي عمارة - املدائن

Address for Services:   AL - BIREH - MADAAN 
ST , MASROUJI BLD 1 st FLOOR 

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
املالية االوراق عبارة باستخدام املطلق احلماية حق

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام ذات
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( 604 )

 18636 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18636العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :

 30/01/2011 :  Date: 30/01/2011التاريخ

والكافتريات واملقاهي املطاعم خدمات : اجل من
املأكوالت وتزويد  وتقدمي اعداد خدمات . والفنادق

واحللويات واملشروبات

In Respect of: RESTAURANT . CAFE . CAFETE-
RIA AND HOTEL SERVICES , SERVIES PRE-
PARING , SERVING AND PROVIDING FOOD , 
DRINKS AND DESSERT . 

غرانادا مطاعم شركة :  In the name of: SHARKAT MATA’M GRANADAبأسم

عسكر عمارة - البيرة - فلسطني :  Address: AL- BIREH ‘ ASKAR TOWERالعنوان

ط6  التجاري البيرة مركز - البيرة : التبليغ    :Address for Servicesعنوان

حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول
ذات  كلمةcafe والرسومات باستخدام املطلق احلماية

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام

( 605 )

 18638 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18638العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

ومعجنات ( كعك )  In Respect of: SWEETS CARASONمن اجل : فطائر

: اياد محمد عطية كرامه  In the name of: IYAD MOHAMMAD ATIAH KRAMAبأسم

الضيافة قصر خلف - الرام :  Address: AL RAMالعنوان

الضيافة قصر خلف - الرام : التبليغ  Address for Services:   AL RAMعنوان

حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول
وباللغة   sweet كلمة باستخدام املطلق  احلماية

العالمة. مبعزل عن العام االستخدام ذات العبرية
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( 606 )

 18639 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18639العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

واملشروبات- االطعمة توفير خدمات : اجل من
االيواء املؤقت.

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

للفنادق املعلم شركة :  In the name of: shareket al-malam lel-fanadekبأسم

االردن  6399 عمان 11118 ص.ب :  Address: s.b 6399 amman 11118 al-ordonالعنوان

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - جاليريا سنتر

( 607 )

 18640 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18640العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

املياه املعدنية السوداء)- والبيرة (اجلعة البيرة اجل : من
مستخلصه من مشروبات الشراب وغيرها والغازية-
شراب ومستحضرات الفواكه وعصائر الفواكه ، من

. املشروبات لعمل اخرى

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 

الغذائية املواد لتسويق املعتز شركة :  In the name of: SHARIKET ALMU’TAZ LETASWEEQبأسم
ALMAWAD ALGHTHA’YEH 

زيد بني قراوة اهللا- رام :  Address: RAMALLAH - QARAWET BANI ZAEDالعنوان

زيد بني قراوة اهللا- رام : التبليغ  Address for Services:   RAMALLAH - QARAWETعنوان
BANI  

احلق أصحابها يعطي  ال العالمة هذه تسجيل ان 
االستخدام  ذات gazoz كلمة باستخدام املطلق

العام
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( 608 )

 18641 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18641العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

املياه السوداء)-  والبيرة (اجلعة البيرة  : اجل من
من مشروبات املعدنية والغازية- الشراب وغيرها
، الفواكه وعصائر  الفواكه من  مستخلصه

. املشروبات لعمل اخرى ومستحضرات شراب

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

الغذائية املواد لتسويق املعتز شركة : -In the name of: SHARIKET ALMU’TAZ LETASبأسم
WEEQ ALMAWAD ALGHTHA’YEH 

زيد بني قراوة اهللا- رام :  Address: RAMALLAH - QARAWET BANI ZAEDالعنوان

زيد بني قراوة اهللا- رام : التبليغ  Address for Services:   RAMALLAH - QARAWETعنوان
BANI ZAED 

احلق أصحابها يعطي  ال العالمة هذه تسجيل ان 
العام  االستخدام ذات cola كلمة باستخدام املطلق

( 609 )

18642 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18642العالمة

38  In Class: 38في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

وخدمات االنترنت االتصاالت خدمات اجل : -In Respect of: Telecommunications AND comمن
munications SERVICES INTERNET SERVICES 
AND CALL CENTER OPERATIONS . 
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واخلدمات كردي جروب لإلتصاالت : شركة بأسم
اللوجستية

In the name of: SHAREKAT KURDI GROUP LE 
AL ETESALAT WA AL KHADAMAT AL LOGES-
TEIEH 

عمارة - غرناطة شارع  - نابلس  : العنوان
القمحاوي

Address: NABLUS - SHARE GHARNATA - AMA-
RET KHAMHAWI 

عمارة - شارع غرناطة - نابلس  : التبليغ عنوان
القمحاوي

Address for Services:   NABLUS - SHARE 
GHARNATA - AMARET KHAMHAWI 

احلق يعطي أصحابها ال العالمة هذه ان تسجيل
االستخدام  ذات Group كلمة باستخدام املطلق

العام
  

( 610 )

 18643 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18643العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

اللون) (بتبيض القصر املستحضرات : اجل  من
غسيل في تستخدم التي املواد من وغيرها
والصقل والنحت التنظيف املالبس ومستلزمات
والزيوت العطرية والروائح والصابون والسرد
الشعر ومحاليل التجميل  ومواد  االساسيه

االسنان تنظيف وادوات

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 

سعيد صواحلة محمد اخالص :  In the name of: IKHLAS MOHAMMAD SAEEDبأسم
SAWALAH 

: نابلس - عصيرة الشمالية  Address: NABLUS - ASERA ALSHIMALIYEHالعنوان

الشمالية - عصيرة : نابلس التبليغ  Address for Services:   NABLUS - ASERAعنوان
ALSHIMALIYEH 
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( 611)

 18647 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18647العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

الشيشه او النارجيله املدخنيني ، ادوات ، : التبغ اجل من
الثقاب. اعواد ،

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; matches 

اسباير زون مؤسسة  In the name of: moasaset aspire zoneبأسم :

قطر  23833 الدوحة ص.ب :  . Address: s.b 23833 al-doha . qatarالعنوان

(768) ص.ب. سنتر جاليريا نابلس-عمارة : التبليغ    :Address for Servicesعنوان

( 612 )

 18648 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18648العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

واملشروبات ، خدمات املاكوالت تزويد خدمات : اجل من
خدمات ، خدمات املقاهي خدمات الضيافه ، املطاعم ،

. وتقدمي الوجبات واملشروبات حتضير

In Respect of: Services for providing food and drink; 
restaurants services , hospitality services , cafe ser-
vices, food and drink catering services . 

اسباير زون مؤسسة  In the name of: moasaset aspire zoneبأسم :

قطر  23833 الدوحة ص.ب :  . Address: s.b 23833 al-doha . qatarالعنوان

ص.ب. سنتر  جاليريا نابلس-عمارة : التبليغ عنوان 
(768)

Address for Services:  
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( 613 )

 18649 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18649العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

املأكوالت وقوائم  واالت الكتب : اجل من
من وغيرها والكتيبات  واملطويات  واملطبوعات
املطاعم بخدمات املرتبطه املطبوعات اصناف 

. الضيافه وعمليات واملقاهي

In Respect of: Books; catalouges and menus , 
publications . brochures , booklets , and other 
printed materials related to restaurants , cafes , 
and hospitality operations. 

اسباير زون مؤسسة  In the name of: moasaset aspire zoneبأسم :

قطر  23833 الدوحة ص.ب :  . Address: s.b 23833 al-doha . qatarالعنوان

سنتر جاليريا  نابلس-عمارة  : التبليغ  عنوان 
(768) ص.ب.

Address for Services:   

( 614 )

 18650 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18650العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

، واملشروبات  املاكوالت تزويد  خدمات : اجل من
املقاهي الضيافه ، خدمات املطاعم ، خدمات خدمات

. واملشروبات وتقدمي الوجبات حتضير خدمات ،

In Respect of: Services for providing food and 
drink; restaurants services , hospitality ser-
vices , cafe services, food and drink catering 
services . 

اسباير زون مؤسسة  In the name of: moasaset aspire zoneبأسم :

قطر  23833 الدوحة ص.ب :  . Address: s.b 23833 al-doha . qatarالعنوان

سنتر ص.ب. جاليريا نابلس-عمارة : عنوان التبليغ
(768)

Address for Services:   
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( 615 )

 18651 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18651العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 31/01/2011 :  Date: 31/01/2011التاريخ

منه– الورق واألصناف املصنوعة الورق تشمل : اجل من
املطبوعات- منه- املصنوعة واألصناف (الكرتون) املقوى
الصور التجليد– مواد الكتب– والدوريات– اجلرائد
(اخلاصة مواد اللصق الكتابية– األدوات الفوتوغرافية–
فرش بالفنانني– اخلاصة األدوات الكتابية) باألدوات
األثاث)– املكاتب(عدا  ووازم الكاتبة اآلالت التلوين–
(عدا والتعليم– التهذيب في تستخدم التي األدوات
(وح والكليشات الطباعة حروف اللعب– ورق األجهزة)–
أطفال. فوط نسائية– فوط الورقية– احملارم الطباعة)

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

اسباير زون مؤسسة  In the name of: moasaset aspire zoneبأسم :

قطر  23833 الدوحة ص.ب :  . Address: s.b 23833 al-doha . qatarالعنوان

ص.ب. سنتر  جاليريا نابلس-عمارة : التبليغ عنوان 
(768)

Address for Services:   

( 616 )

 18652 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18652 العالمة

 37 In Class: 37 في الصنف :

 31/01/2011 : Date: 31/01/2011 التاريخ
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وخدمات التركيب املباني واالصالح انشاء : اجل من
أو التجميع .

In Respect of: Building construction; repair; in-
 stallation services

العقاري م.ع.م لالستثمار فلسطني شركة -In the name of: SHAREKAT FALASTEEN LILISTبأسم :
 ETHMAR ALAQARI

شارع االرسال - اهللا رام : Address: RAMALLAH - SHARE’ ALAERSAL العنوان

(768) ص.ب. سنتر جاليريا نابلس-عمارة : التبليغ Address for Services:  عنوان

( 617 )

18653 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18653العالمة

5  In Class: 5في الصنف :

 01/02/2011 : Date: 01/02/2011التاريخ

املستخدمة الصيدالنية الوصفات  : اجل من
الوصفات احلمراء, الدم كريات انتاج لتحفيز
كريات تكوين حتفيز بروتينات فيها الصيدالنية مبا

احلمراء الدم

In Respect of: Prescription pharmaceuti-
cals for use  in stimulating red blood cell 
production; prescription pharmaceuticals, 
namely, erythropoiesis stimulating pro-
tein 

انك. امغني  .In the name of: Amgen Incبأسم :

اوكس, ثاوزاند درايف, سنتر امغني ون : العنوان
املتحدة الواليات ,1799  -91320 كاليفورنيا

االمريكية

Address: One Amgen Center Drive, Thou-
sand Oaks, California 91320-1799, USA 

: التبليغ  /Address for Services:  AGIP - TMP Agentsعنوان
P.O Box 3800 Al-Beereh 
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(618)

 18654 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18654العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

 01/02/2011 :  Date: 01/02/2011التاريخ

الصيدالنية املستحضرات : اجل  In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن

انك. امغني  .In the name of: Amgen Incبأسم :

اوكس, ثاوزاند درايف, سنتر امغني ون : العنوان
املتحدة الواليات ,91320-1799 كاليفورنيا

االمريكية

Address: One Amgen Center Drive, Thou-
sand Oaks, California 91320-1799, USA 

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

(619)

 18655 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18655 العالمة

 3 In Class: 3 في الصنف :

 01/02/2011 : Date: 01/02/2011 التاريخ

األقمشة بتبييض اخلاصة املستحضرات : اجل من
وكي في غسيل تستخدم التي املواد من وغيرها
والصقل والفرك التنظيف مستحضرات املالبس ،
والزيوت العطرية  املواد  ، الصابون ، والكشط
(الكوزمتيك) التجميل ومستحضرات العطرية
األسنان تنظيف ومستحضرات الشعر وغسول

 In Respect of: Bleaching preparations and other
 substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; per-

 fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
 dentifrices

التنظيف النظمة املتممة الشركة   : بأسم
الصديقة

.In the name of: The Complement Inc
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االردن  , 926587 عمان 11190 ب: ص Address: P.O. Box: 926587 Amman 11190, Jordan العنوان :

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

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
 WASHكلمة باستخدام املطلق احلماية حق 
والعبارات   WATERLESS WAX&WASHو
عن مبعزل العام االستخدام ذات الوصفية 

العالمة.

( 620 )

 18665 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18665 العالمة

 35 In Class: 35 في الصنف :

 01/02/2011 : Date: 01/02/2011 التاريخ
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خدمات التجارية؛  نشطة األ ادارة : اجل من
وخدمات البضائع والتجزئة وتوريد باجلملة البيع
وباألخص؛ البضائع توزيع وعمليات التسويق
وحتديدا واالطفال، النساء و للرجال مالبس
باليز املطر، من واق  فوتر، قمصان  القمصان،
رياضية، مالبس شورتات، خناقات، كنزات، صوف،
رياضة، جاكيتات رسمية، جاكيتات مترين، بدالت
اوفرهوالت، فساتني، تنانير، جينزات، بناطيل،
جاكيتات معاطف، جاكيتات، طويل، فستان
شتاء، مالبس واقية، معاطف لف، مطر، شاالت
مالبس سباحة قطعتني، بدالت سباحة، مالبس
بيجامات، حمام، مالبس نوم، مالبس سباحة،
احزمة، طويلة، داخلية بناطيل داخلية، مالبس
لفحات، صيفية، طاقية قبعات، عنق، ربطات
مريول، معصم، ربطات اذن، اغطية رأس، ربطات
طويلة، احذية احذية، محبوكة،  جوارب جوارب،
حماالت كفوف، بابوج، صنادل، للشاطئ، احذية
اطفال مستلزمات . احلقائب انواع جميع بناطيل،
حقائب ، االولى للسنوات اطفال وباالخص عربات
مستلزمات لالطفال، سيارة مقاعد  ، حفاظات
غرف مستلزمات   ، تغذية مواد االطفال،  حمام
رضاعات مناشف، اطفال، اسرة العاب، االطفال،
املنتجات من وغيرها دراجات كراسي، صناعية،

العالقة. ذات

In Respect of: Management of commercial ac-
 tivities; wholesale and retail services, supply of
goods and Marketing services and goods dis-

 tribution activities Namely; Clothing for men,
women and children, namely: shirts, sweat-
shirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-
necks, shorts, sweatpants, warm-up suits, blaz-

 ers, sport coats, trousers, jeans, skirts, dresses,
 suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats,
parkas, ponchos, overcoats, rainwear, swim-
wear; bikinis, swim trunks, sleepwear, bath-

 robes, 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

واالستثمار للتجارة الزاهرية شركة : In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lel- Tejara بأسم
 o El- Isthmar

بلدي مجمع ، البيرة فلسطني،  : العنوان
التجاري

Address: Palestine, Al-Bireh , Baladi commer-
.cial tower

: التبليغ -Address for Services:  Ittqan, AL-Bireh-AL-Biعنوان
 reh Commercial Center.Bldg 6th floor

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
fash- ازياء كلمة باستخدام احلماية املطلق حق

العالمة  عن مبعزل العام االستخدام ذات ion
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( 621 )

 18666 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18666العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 01/02/2011 :  Date: 01/02/2011التاريخ

واالطفال، النساء و للرجال مالبس  : اجل من
املطر، من واقي فوتر، قمصان القمصان، وحتديدا
مالبس شورتات،  خناقات، كنزات، صوف، باليز 
جاكيتات رسمية، جاكيتات مترين، بدالت رياضية،
فساتني، تنانير، جينزات، بناطيل، رياضة،
معاطف، جاكيتات، طويل،  فستان  اوفرهوالت،
واقية، معاطف  لف، شاالت مطر،  جاكيتات
سباحة مالبس سباحة،  مالبس شتاء، مالبس
مالبس نوم، مالبس سباحة، بدالت قطعتني،
داخلية داخلية، بناطيل مالبس بيجامات، حمام،
طاقية قبعات،  عنق،  ربطات احزمة،  طويلة، 
اذن، ربطات اغطية رأس، ربطات صيفية، لفحات،
احذية، محبوكة، جوارب جوارب، مريول، معصم،
بابوج، صنادل، للشاطئ، احذية طويلة، احذية

احلقائب. انواع جميع بناطيل، حماالت كفوف،

In Respect of: Clothing for men, women and 
children, namely: shirts, sweatshirts, tank tops, 
sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, sweat-
pants, 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, under-
wear, boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, 
scarves, headbands, ear muffs, wristband, cloth 
bibs, ties, socks, hosiery, shoes, boots, sneak-
ers, beach shoes, sandals, slippers, gloves, and 
suspenders, All types of luggage 

واالستثمار للتجارة الزاهرية شركة :  In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lel- Tejaraبأسم
o El- Isthmar 

بلدي مجمع ، البيرة فلسطني،  : العنوان
التجاري

Address: Palestine, Al-Bireh , Baladi commer-
cial tower. 

: التبليغ  Address for Services: Ittqan, AL-Bireh-AL-Birehعنوان
Commercial Center.Bldg 6th floor  

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
fash- ازياء كلمة باستخدام احلماية املطلق حق

العالمة  عن مبعزل العام االستخدام ذات ion
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( 622 )

 18667 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18667العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 01/02/2011 :  Date: 01/02/2011التاريخ

واالطفال، النساء و للرجال مالبس  : اجل من
املطر، من واقي فوتر، قمصان القمصان، وحتديدا
مالبس شورتات،  خناقات، كنزات، صوف، باليز 
جاكيتات رسمية، جاكيتات مترين، بدالت رياضية،
فساتني، تنانير، جينزات، بناطيل، رياضة،
معاطف، جاكيتات، طويل،  فستان  اوفرهوالت،
واقية، معاطف  لف، شاالت مطر،  جاكيتات
سباحة مالبس سباحة،  مالبس شتاء، مالبس
مالبس نوم، مالبس سباحة، بدالت قطعتني،
داخلية داخلية، بناطيل مالبس بيجامات، حمام،
طاقية قبعات،  عنق،  ربطات احزمة،  طويلة، 
اذن، ربطات اغطية رأس، ربطات صيفية، لفحات،
احذية، محبوكة، جوارب جوارب، مريول، معصم،
بابوج، صنادل، للشاطئ، احذية طويلة، احذية

احلقائب. انواع جميع بناطيل، حماالت كفوف،

In Respect of: Clothing for men, women and 
children, namely: shirts, sweatshirts, tank tops, 
sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, sweat-
pants, 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, under-
wear, boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, 
scarves, headbands, ear muffs, wristband, cloth 
bibs, ties, socks, hosiery, shoes, boots, sneak-
ers, beach shoes, sandals, slippers, gloves, and 
suspenders, All types of luggage 

واالستثمار للتجارة الزاهرية شركة :  In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lel- Tejaraبأسم
o El- Isthmar 

بلدي مجمع ، البيرة فلسطني،  : العنوان
التجاري

Address: Palestine, Al-Bireh , Baladi commer-
cial tower. 

: التبليغ -Address for Services:   Ittqan, AL-Bireh-AL-Biعنوان
reh Commercial Center.Bldg 6th floor

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
fash- باستخدام كلمةأزياء املطلق احلماية حق

العالمة.  عن مبعزل العام االستخدام ذات ion
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( 623 )

 18668 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18668العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 01/02/2011 :  Date: 01/02/2011التاريخ

واالطفال، النساء و للرجال مالبس  : اجل من
املطر، من واقي فوتر، قمصان القمصان، وحتديدا
مالبس شورتات،  خناقات، كنزات، صوف، باليز 
جاكيتات رسمية، جاكيتات مترين، بدالت رياضية،
فساتني، تنانير، جينزات، بناطيل، رياضة،
معاطف، جاكيتات، طويل،  فستان  اوفرهوالت،
واقية، معاطف  لف، شاالت مطر،  جاكيتات
سباحة مالبس سباحة،  مالبس شتاء، مالبس
مالبس نوم، مالبس سباحة، بدالت قطعتني،
داخلية داخلية، بناطيل مالبس بيجامات، حمام،
طاقية قبعات،  عنق،  ربطات احزمة،  طويلة، 
اذن، ربطات اغطية رأس، ربطات صيفية، لفحات،
احذية، محبوكة، جوارب جوارب، مريول، معصم،
بابوج، صنادل، للشاطئ، احذية طويلة، احذية

احلقائب. انواع جميع بناطيل، حماالت كفوف،

In Respect of: Clothing for men, women and 
children, namely: shirts, sweatshirts, tank tops, 
sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, sweat-
pants, 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, under-
wear, boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, 
scarves, headbands, ear muffs, wristband, cloth 
bibs, ties, socks, hosiery, shoes, boots, sneak-
ers, beach shoes, sandals, slippers, gloves, and 
suspenders, All types of luggage 

واالستثمار للتجارة الزاهرية شركة :  In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lel- Tejaraبأسم
o El- Isthmar 

بلدي مجمع ، البيرة فلسطني،  : العنوان
التجاري

Address: Palestine, Al-Bireh , Baladi commer-
cial tower. 

: التبليغ -Address for Services:  Ittqan, AL-Bireh-AL-Biعنوان
reh Commercial Center.Bldg 6th floor
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( 624 )

 18672 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18672العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 03/02/2011 :  Date: 03/02/2011التاريخ

االحذية : اجل  In Respect of: shoesمن

التجارية السبيل الصناعية شركة :  In the name of: al sabeel company -trade andبأسم
industry 

مسجد بجانب حاضور خلة اخلليل : العنوان
الروضة

Address: hebron khallet hadoor 

بجانب مسجد حاضور خلة اخلليل : التبليغ عنوان
الروضة

Address for Services:   hebron khallet hadoor 

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
 NEW TOP عبارة باستخدام املطلق احلماية حق

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام ذات

( 625 )

 18673 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18673العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 03/02/2011 :  Date: 03/02/2011التاريخ

باحلمامات خاص صابون : اجل  In Respect of: toilet soapمن
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شركة تارجت االستثمارية : -In the name of: SHARIKAT TARGET AL-ESTبأسم
ETHMARIYEH 

: تلفون - ساره - شارع عني اخلليل : العنوان
 2211133-02

Address: ALKHALIL - SHARE’ EIN SARAH - TEL 
:02-2211133 

تلفون - عني ساره شارع - : اخلليل التبليغ عنوان
 2211133-02 :

Address for Services:   ALKHALIL - SHARE’ EIN 
SARAH - TEL :02-2211133 

( 626 )

 18675 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18675العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 03/02/2011 :  Date: 03/02/2011التاريخ

أطفال. فوط نسائية– فوط : اجل  In Respect of: women and baby diapersمن

شركة تارجت االستثمارية : -In the name of: SHARIKAT TARGET AL-ESTبأسم
ETHMARIYEH 

: تلفون - ساره - شارع عني اخلليل : العنوان
 02 -2211133

Address: ALKHALIL - SHARE’ EIN SARAH - TEL 
:02-2211133 

: تلفون - عني ساره شارع - اخلليل التبليغ : عنوان
 02 -2211133

Address for Services:   ALKHALIL - SHARE’ EIN 
SARAH - TEL :02-2211133 

( 627 )

 18676 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18676العالمة

 21  In Class: 21في الصنف :

 03/02/2011 :  Date: 03/02/2011التاريخ
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فرش (عدا الفرش واإلسفنج– األمشاط : من اجل
الفرش– صناعة تستعمل في املواد التي التلوين)–
الفوط التنظيف في تستخدم التي واملواد األدوات

اجللي. سلك للتنظيف املستخدمة

In Respect of: combs and sponges brushes 
(except paint brushes) articles for cleaning 
purposes; steelwool; unworked or porcelain 
and earthenware not included in other classes . 
Towels used to clean the cord is evident. 

شركة تارجت االستثمارية : -In the name of: SHARIKAT TARGET AL-ESTبأسم
ETHMARIYEH 

: تلفون - ساره - شارع عني اخلليل : العنوان
 02 -2211133

Address: ALKHALIL - SHARE’ EIN SARAH - TEL 
:02-2211133 

تلفون - عني ساره شارع - : اخلليل التبليغ عنوان
 02 -2211133 :

Address for Services:   ALKHALIL - SHARE’ EIN 
SARAH - TEL :02-2211133 

(628 )

 18677 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18677العالمة

 21  In Class: 21في الصنف :

 03/02/2011 :  Date: 03/02/2011التاريخ

فرش (عدا الفرش واإلسفنج– األمشاط : من اجل
الفرش– صناعة تستعمل في املواد التي التلوين)–
الفوط التنظيف في تستخدم التي واملواد األدوات

اجللي. سلك للتنظيف املستخدمة

In Respect of: combs and sponges brushes 
(except paint brushes) articles for cleaning 
purposes; steelwool; unworked or porcelain 
and earthenware not included in other classes . 
Towels used to clean the cord is evident. 

شركة تارجت االستثمارية : -In the name of: SHARIKAT TARGET AL-ESTبأسم
ETHMARIYEH 

: تلفون - ساره - شارع عني اخلليل : العنوان
 02 -2211133

Address: ALKHALIL - SHARE’ EIN SARAH - TEL 
:02-2211133 

تلفون - عني ساره شارع - : اخلليل التبليغ عنوان
 02 -2211133 :

Address for Services:   ALKHALIL - SHARE’ EIN 
SARAH - TEL :02-2211133 
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( 629 )

 18678 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18678العالمة

 3  In Class: 3في الصنف :

 03/02/2011 :  Date: 03/02/2011التاريخ

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

الشامبو. األسنان واحلالقة-

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 

شركة تارجت االستثمارية : -In the name of: SHARIKAT TARGET AL-ESTبأسم
ETHMARIYEH 

: تلفون - ساره عني شارع   - اخلليل : العنوان
 2211133-02

Address: ALKHALIL - SHARE’ EIN SARAH - TEL 
:02-2211133 

: تلفون - عني ساره شارع - اخلليل التبليغ : عنوان
 2211133-02

Address for Services:   ALKHALIL - SHARE’ EIN 
SARAH - TEL :02-2211133 

( 630 )

 18679 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18679العالمة

 21  In Class: 21في الصنف :

 03/02/2011 :  Date: 03/02/2011التاريخ
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فرش (عدا الفرش واإلسفنج– األمشاط : من اجل
الفرش– صناعة تستعمل في املواد التي التلوين)–
الفوط التنظيف في تستخدم التي واملواد األدوات

اجللي. سلك للتنظيف املستخدمة

In Respect of: combs and sponges brushes 
(except paint brushes) articles for cleaning 
purposes; steelwool; unworked or porce-
lain and earthenware not included in other 
classes . Towels used to clean the cord is 
evident. 

شركة تارجت االستثمارية : -In the name of: SHARIKAT TARGET AL-ESبأسم
TETHMARIYEH 

: تلفون - ساره عني شارع   - اخلليل : العنوان
 2211133-02

Address: ALKHALIL - SHARE’ EIN SARAH 
- TEL :02-2211133 

تلفون - عني ساره شارع - : اخلليل التبليغ عنوان
 2211133-02 :

Address for Services:   ALKHALIL - SHARE’ 
EIN SARAH - TEL :02-2211133 

(631)

 18680 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18680العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 03/02/2011 :  Date: 03/02/2011التاريخ

التوريدات واجهزة املياة عدادات : اجل من
الصحية

In Respect of: water meter accessorirs for repair 
and installaation of water pipes 

العمول احمد محمد رائد :  In the name of: raed mohed ahmd amolبأسم

مصنع من بالقرب الظاهرية اخلليل : العنوان 
نوركو

Address: hebron dahriah 

من بالقرب الظاهرية اخلليل : التبليغ عنوان
نوركو مصنع

Address for Services:   hebron dahriah 

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
املطلق باستخدام االرقام والرسومات احلماية حق

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام ذات
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( 632 )

 18681 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18681 العالمة

 20 In Class: 20 في الصنف :

 06/02/2011 : Date: 06/02/2011 التاريخ

الصور املنتجات وأطارات واملرايا االثاث اجل : من
اخلشب من املصنوعة ( اخرى فئات في (غير الواردة
او الصفصاف او اخليرزران او الغاب او الفلني او
او احلوت عظم او العاج او العظام او القرون
واملواد املرشوم او احملار  او الكهرمان او الصدف
املواد البالستيكية من او املواد هذة لكل البديلة

 In Respect of: Furniture, mirrors, picture
frames; goods (not included in other class-

 es) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory,whalebone, shell, amber, moth-

 er-of-pearl, meerschaum and substitutes
 for all these materials, or of plastics

وشركاه الشكعة أمجد شركة : بأسم
 562114579 العامة والتجارة للموبيليات

 In the name of: sharekat amjad el shakaa
 wa shorakah lilmobiliya wltgarah elameh
 56211479

الرئيسي _الشارع نابلس_رفيديا : العنوان
مفروشات الشكعة

 Address: nablus _rafidiya_ el sharea el
 raiysi mofroshat el shakaa

شارع _نابلس  دويكات محمد : التبليغ عنوان 
اتار عمر

  :Address for Services

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
 designsكلمة باستخدام املطلق احلماية حق 

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام ذات

 

(633 )

 18682 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18682العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 06/02/2011 :  Date: 06/02/2011التاريخ
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الصور املنتجات واطارات واملرايا االثاث اجل : من
اخلشب او فئات اخرى املصنوعة من في الواردة غير
القرون او او الصفصاف اخليرزان او الفلني او الغاب
او احلوت او الصدف عظمة او العاج او او العظام
لكل البديلة واملواد املرشوم احملار او الكهرمان او

البالستيكية املواد من املواد او هذة

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

وشركاه الشكعة أمجد شركة : بأسم
 562114579 العامة والتجارة للموبيليات

In the name of: sharekat amjad el shakaa 
wa shorakah lilmobiliya wltgarah elameh 
56211479 

الرئيسي _الشارع نابلس_رفيديا : العنوان
مفروشات الشكعة

Address: nablus _rafidiya_ el sharea el
raiysi mofroshat el shakaa 

شارع _نابلس  دويكات محمد : التبليغ عنوان 
اتار عمر

Address for Services:   

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
 designsكلمة باستخدام املطلق احلماية حق 

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام ذات

( 634 )

 18687 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18687العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 09/02/2011 :  Date: 09/02/2011التاريخ

االخرين ملصلحة التجميع خدمات : اجل  من
نقلها عدا  ما  ) البضائع من متنوعة  مجموعة 
من مشاهدة وشراء املستهلكني لتمكني وذلك (

ويسر البضائع بكل سهولة هذه

In Respect of: Bringing together, for the 
benefit of others, of various goods (exclud-
ing the transport thereof) enabling custom-
ers to view and purchase those goods 

اتهاالت كويومكيلوك اف اس سي : بأسم
تيكاريت ليمتد سيركتي اهراكات ساناي في

In the name of: CSF KUYUMCULUK ITHAL-
AT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI 
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بازاري كيوركيالر  ماهاليسي، فيناري موال : العنوان
اسطانبول/ فاحت، سيمبرليتاس، رقم:63، سوكاك

تركيا

Address: MOLLA FENARI MAHALLESI, KURK-
CULER PAZARI SOKAK NO:63, CEMBERLITAS, 
FATIH, ISTANBUL/TURKEY 

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

Address for Services:   

( 635 )

 18688 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18688العالمة

 14  In Class: 14في الصنف :

 09/02/2011 :  Date: 09/02/2011التاريخ

كل او وسبائكها  النفيسة املعادن : اجل من 
الثمينة املعادن من والبضائع  منها خليط
أخرى، فئات في املدرجة غير بها، املطلية  أو
الساعات والنفيسة، الكرمية  األحجار اوهرات،

وأدوات التوقيت وقياس واحتساب الوقت

In Respect of: Precious metals and their al-
loys and goods in precious metals or coat-
ed therewith, not included in other classes; 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments 

اتهاالت كويومكيلوك اف اس سي : بأسم
تيكاريت ليمتد سيركتي اهراكات ساناي في

In the name of: CSF KUYUMCULUK ITHAL-
AT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI 

كيوركيالر ماهاليسي،  فيناري موال : العنوان
فاحت، سيمبرليتاس، رقم:63، سوكاك بازاري

تركيا اسطانبول/

Address: MOLLA FENARI MAHALLESI, 
KURKCULER PAZARI SOKAK NO:63, CEM-
BERLITAS, FATIH, ISTANBUL/TURKEY 

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

Address for Services:   
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( 636 )

 18689 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18689العالمة

 14  In Class: 14في الصنف :

 09/02/2011 :  Date: 09/02/2011التاريخ

كل او وسبائكها  النفيسة املعادن : اجل من 
الثمينة املعادن من والبضائع  منها خليط
أخرى، فئات في املدرجة غير بها، املطلية  أو
الساعات والنفيسة، الكرمية  األحجار اوهرات،

وأدوات التوقيت وقياس واحتساب الوقت

In Respect of: Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated there-
with, not included in other classes; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments 

اتهاالت كويومكيلوك اف اس سي : بأسم
تيكاريت ليمتد سيركتي اهراكات ساناي في

In the name of: CSF KUYUMCULUK ITHALAT 
IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIR-
KETI 

بازاري كيوركيالر  ماهاليسي، فيناري موال : العنوان
اسطانبول/ فاحت، سيمبرليتاس، رقم:63، سوكاك

تركيا

Address: MOLLA FENARI MAHALLESI, KURKCULER 
PAZARI SOKAK NO:63, CEMBERLITAS, FATIH, IS-
TANBUL/TURKEY 

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

Address for Services:   

(637)

 18690 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18690العالمة

 14  In Class: 14في الصنف :

 09/02/2011 :  Date: 09/02/2011التاريخ
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خليط او كل وسبائكها النفيسة املعادن : اجل من
بها، املطلية أو الثمينة املعادن من والبضائع منها
الكرمية اوهرات، األحجار أخرى، فئات في غير املدرجة
واحتساب وقياس التوقيت وأدوات الساعات والنفيسة،

الوقت

In Respect of: Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated there-
with, not included in other classes; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments 

اهراكات اتهاالت كويومكيلوك  اف  اس سي : بأسم
سيركتي ليمتد تيكاريت في ساناي

In the name of: CSF KUYUMCULUK ITHALAT 
IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIR-
KETI 

بازاري كيوركيالر  ماهاليسي، فيناري موال : العنوان
اسطانبول/ فاحت، سيمبرليتاس، رقم:63، سوكاك

تركيا

Address: MOLLA FENARI MAHALLESI, KURK-
CULER PAZARI SOKAK NO:63, CEMBERLITAS, 
FATIH, ISTANBUL/TURKEY 

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

Address for Services:   

( 638 )

 18692 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18692العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 09/02/2011 :  Date: 09/02/2011التاريخ

السيجار , مصنع ويشمل خام أو تبغ : من اجل
املستخدم التبغ , الصغير السيجار , السجائر
الغليون تبغ , شخصي بشكل السجائر لف في
بدائل , ”الشم“ االستنشاق تبغ , املضغ تبغ ,
, املدخن أغراض طبية) لغايات (ليست التبغ
السجائر فالتر , واألنابيب السجائر ورق وتشمل
غير السجائر واملنفضات , صناديق التبغ علب ,
املغلفة أو املسبوكة , ثمينة مواد من املصنوعة
, السجائر اجليب للف (عدة) أدوات , الغاليني , بها

الثقاب اعواد , الوالعات

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobac-
co, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers ̀articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, to-
bacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches. 
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سارل فيليب موريس براندس :  In the name of: Philip Morris Products Brandsبأسم
Sarl 

 - نوشاتيل  2000 3؛ جينيرينود كواي : العنوان
سويسرا

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

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

البيرة

Address for Services:   

( 639 )

 18693 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18693العالمة

 11  In Class: 11في الصنف :

 09/02/2011 :  Date: 09/02/2011التاريخ

هواء، اجهزة معقمات الصحية، االداوت : اجل من
احواض بانيو، استحمام احواض الروائح، ازالة
الساونا، النصفي، لالستحمام بانيو استحمام
نوافير، للمواسير، حنفيات احلمام، معدات
صحية، ومشاَت  اجهزة صنابير)، ) حنفيات 
حمامات الدوش، حلمامات (مقصورات) حجيرات 
تواليت، مقاعد تواليت، احواض مغاسل، الدوش،
) مباول ، مياه) (دورات مراحيض متنقلة، مراحيض
لليدين مغاسل ، مياه حنفيات ، صحية) تراكيب
لتجفيف اجهزة  ، صحية) ادوات من اجزاء  )
بالط البالط، مياه، دورات املغاسل، عند  اليدين

والبورسالن. السراميك

In Respect of: Sanitary equipment, Sterilizers, 
Air equipment to remove odors, bathtubs bath-
tub shower migraine, sauna equipment, shower, 
taps for pipes, fountains, taps (faucets), health 
equipment, booths (booths) for showers, show-
ers, sinks Pools Toilet Seats, Toilet, toilets por-
table toilets (water closets), combinations of 
health, water taps, sinks to the hands (Parts of 
Sanitary ware), equipment for drying hands at 
the sinks, toilets, tiles, tiles, ceramics and por-
celain 

والرجانيت كرارة للرخام شركة :  In the name of: Sharekat Krara Lel- Rokham oبأسم
Al-Graneet . 

املنطقة الصناعية بيتونيا، اهللا، رام :  Address: Ramallah, Beituniya, industrial zoneالعنوان

.: التبليغ -Address for Services: Salem Jaber, Adv . Raعنوان
mallah, Rukab ST , Rukab Building , 3 Floor 
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( 640 )

 18703 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18703العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

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

الداجنة والطيور  واألسماك اللحوم  : اجل من
، اللحوم مستخرجات الصيد ، وطيور وحيوانات
واملطهية واففة احملفوظة واخلضروات الفواكه
(فاكهة الكومبوت ، املربيات ، الهالميات ،
ومنتجات واحلليب البيض ، بالسكر) مطبوخة

الصاحلة لألكل. والشحوم الزيوت ، احلليب

In Respect of: Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats, in class 29. 

احملدودة للتسويق باسمح شركة :  .In the name of: Basamh Marketing Co. Ltdبأسم

اململكة  ، 21464 جدة   16362 ص.ب : العنوان
السعودية العربية

Address: PO Box 16362 Jeddah 21464, Saudi 
Arabia 

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

Address for Services:   

و واالحمر االبيض اللون على تشتمل العالمة
. الفاحت االخضر

  

( 641 )

 18704 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18704العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 13/02/2011 :  Date: 13/02/2011التاريخ
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األرز ، السكر  ، الكاكاو   ، الشاي  ، النب  : اجل  من
الدقيق ، اإلصطناعي النب  ، الساجو ، التابيوكا ،
الفطائر ، اخلبز ، من احلبوب املصنوعة واملستخرجات
األسود والعسل النحل عسل ، املثلجات ، واحللويات
، اخلردل ، امللح باودر) ، (بيكن اخلبز مسحوق ، اخلميرة ،

الثلج. ، التوابل (توابل)، الصلصات ، اخلل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and prepa-
rations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, bak-
ing-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (con-
diments); spices; ice, in class 30. 

احملدودة للتسويق باسمح شركة :  .In the name of: Basamh Marketing Co. Ltdبأسم

العربية  اململكة ، 16362 جدة 21464 ص.ب : العنوان
السعودية

Address: PO Box 16362 Jeddah 21464, Saudi 
Arabia 

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

Address for Services:   

االخضر و واالحمر االبيض اللون على تشتمل العالمة
. الفاحت

  

( 642 )

 18705 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18705العالمة

 31  In Class: 31في الصنف :

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

البساتني ومنتجات  الزراعية املنتجات : اجل من
؛ أخرى فئات ضمن الواردة  غير واحلبوب  والغابات
؛ ؛ البذور الطازجة واخلضروات الفواكه ، احليوانات احلية
للحيوانات الغذائية املواد ، الطبيعية النباتات واألزهار

(املالت). البيرة شعير ،

In Respect of: Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, nat-
ural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt,
in class 31. 

احملدودة للتسويق باسمح شركة :  .In the name of: Basamh Marketing Co. Ltdبأسم

العربية  اململكة ، 16362 جدة 21464 ص.ب : العنوان
السعودية

Address: PO Box 16362 Jeddah 21464, Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

االخضر و واالحمر االبيض اللون على تشتمل العالمة
. الفاحت
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( 643 )

 18706 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18706 العالمة

 32 In Class: 32 في الصنف :

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

والغازية املعدنية املياه  ، البيرة : اجل من
مشروبات ، الكحولية  غير األخرى واملشروبات
املركز الشراب  ، الفواكه وعصير  الفواكه
لصنع تستعمل التي األخرى واملستحضرات 

املشروبات.

 In Respect of: Non alcoholic beers; mineral and
 aerated waters and other non-alcoholic drinks;
 fruit drinks and fruit juices; Nonalcoholic syrups
and other preparations for making non-alcohol-
.ic beverages, in class 32

احملدودة للتسويق باسمح شركة : In the name of: Basamh Marketing Co. Ltd.بأسم

اململكة  ، 21464 جدة   16362 ص.ب : العنوان
السعودية العربية

 Address: PO Box 16362 Jeddah 21464, Saudi
 Arabia

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

  :Address for Services

و واالحمر االبيض اللون على تشتمل العالمة
. الفاحت االخضر

( 644 )

 18707 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18707العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 13/02/2011 :  Date: 13/02/2011التاريخ
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وحيوانات الداجنة والطيور واألسماك : اللحوم اجل من
الفواكه ، اللحوم مستخرجات ، الصيد وطيور
الهالميات  ، واملطهية واففة احملفوظة واخلضروات
، بالسكر) مطبوخة  (فاكهة الكومبوت ، املربيات   ،
والشحوم الزيوت ، احلليب ومنتجات واحلليب البيض

لألكل. الصاحلة

In Respect of: Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats, in class 29. 

احملدودة للتسويق باسمح شركة :  .In the name of: Basamh Marketing Co. Ltdبأسم

اململكة  ، 21464 جدة   16362 ص.ب : العنوان
السعودية العربية

Address: PO Box 16362 Jeddah 21464, Saudi 
Arabia 

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

Address for Services:   

و واالحمر االبيض اللون على تشتمل العالمة
. الفاحت االخضر

  

( 645 )

 18708 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18708العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

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

األرز ، السكر  ، الكاكاو   ، الشاي  ، النب  : اجل  من
الدقيق ، اإلصطناعي النب  ، الساجو ، التابيوكا ،
الفطائر ، اخلبز ، من احلبوب املصنوعة واملستخرجات
األسود والعسل النحل عسل ، املثلجات ، واحللويات
، اخلردل ، امللح باودر) ، (بيكن اخلبز مسحوق ، اخلميرة ،

الثلج. ، التوابل (توابل)، الصلصات ، اخلل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, trea-
cle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice, 
in class 30. 

احملدودة للتسويق باسمح شركة :  .In the name of: Basamh Marketing Co. Ltdبأسم
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اململكة  ، 21464 جدة   16362 ص.ب : العنوان
السعودية العربية

Address: PO Box 16362 Jeddah 21464, 
Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

و واالحمر االبيض اللون على تشتمل العالمة
. الفاحت االخضر

( 646 )

 18709 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18709العالمة

 31  In Class: 31في الصنف :

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

ومنتجات البساتني الزراعية املنتجات : اجل من
أخرى فئات ضمن الواردة غير واحلبوب والغابات
الطازجة واخلضروات الفواكه  ، احلية  احليوانات ؛
املواد ، الطبيعية  واألزهار النباتات ؛ البذور ؛

(املالت). البيرة شعير ، للحيوانات الغذائية

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 flow-
ers; foodstuffs for animals, malt, in class 31. 

احملدودة للتسويق باسمح شركة :  .In the name of: Basamh Marketing Co. Ltdبأسم

اململكة  ، 21464 جدة   16362 ص.ب : العنوان
السعودية العربية

Address: PO Box 16362 Jeddah 21464, 
Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

و واالحمر االبيض اللون على تشتمل العالمة
. الفاحت االخضر
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( 647 )

 18710 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18710العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

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

والغازية املعدنية املياه  ، البيرة : اجل من
مشروبات ، الكحولية  غير األخرى واملشروبات
املركز الشراب  ، الفواكه وعصير  الفواكه
لصنع تستعمل التي األخرى واملستحضرات 

املشروبات.

In Respect of: Non alcoholic beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; Nonalcoholic syrups 
and other preparations for making non-alcohol-
ic beverages, in class 32. 

احملدودة للتسويق باسمح شركة :  .In the name of: Basamh Marketing Co. Ltdبأسم

اململكة  ، 21464 جدة   16362 ص.ب : العنوان
السعودية العربية

Address: PO Box 16362 Jeddah 21464, Saudi 
Arabia 

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

Address for Services:   

و واالحمر االبيض اللون على تشتمل العالمة
. الفاحت االخضر

( 648 ) 

 18711 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18711العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 13/02/2011 :  Date: 13/02/2011التاريخ
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املسجلة دي في الدي من سلسلة : اجل من
املضغوظة, االقراص من سلسلة مسبقا،
املوضوعة لالغاني املوسيقى صوتية, مسارات 
النظارات االخرى، الصوتية والتسجيالت
والعلب االطارات الالصقة، العدسات الشمسية،
، املنزلة والنغمات والرسوم الرنات الصلة، ذات
الهواتف علب خاصة اخللوية، الهواتف اضافات
برامج رزمة اخللوية، الهواتف وأغطية اخللوية
الطلب، عند الفيديو عبر املتوفرة التلفزيون املنزلة
التلفونات, احلاسبة، اآلالت املساطر،  الراديو,
اسطح اجهزة الكمبيوتر، برامج الكمبيوترات,
الكمبيوتر، اللعاب التسلية قضبان الكمبيوتر، 
بعد عن التحكم  وحدات االلكترونية,  االلعاب
عن التحكم اجهزة التفاعلية، الفيديو بالعاب
االنذار، اجهزة االكترونية, لأللعاب اليدوية بعد
االفالم, الكاميرات،  الواقية, واملالبس االقنعة
املغناطيس حجر الومضية، األضوية البطاريات,

الفأرة ووسادة

In Respect of: Series of pre-recorded DVDs; 
series of pre-recorded compact discs; 
soundtracks, music of theme songs and other 
sound recordings; eyeglasses, sunglasses, 
frames and cases therefore; downloadable ring 
tones, graphics and music; cellular telephone 
accessories, namely, cellular telephone cas-
es and cellular telephone face plates; down-
loadable television programs provided via 
video-on-demand; radios, rulers, calculators, 
telephones; computers, computer software, 
computer peripheral apparatus, computer and 
video game joysticks, electronic games, video 
game interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games; alarms; protective 
helmets and clothing; cameras, film, batteries,
flashlights; magnets and mouse pads

انك., كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا  : بأسم
كوربوريشن ديالوير

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

( 649 )

18712 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18712العالمة

 14  In Class: 14في الصنف :

13/02/2011 :  Date: 13/02/2011التاريخ
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الساعات, الساعات وملحقاتها, العلب اجل : من
احللي, الثمينة, املعادن من املزخرفة واحملافظ
اوهرات, الستر, على توضع التى الدبابيس
املصنوعة املفاتيح  عالقات املزخرفة, الدبابيس

الثمينة املعادن من

In Respect of: Clocks, watches and accessories 
therefore; decorative boxes and containers of 
precious metal; charms, lapel pins, jewelry, or-
namental pins; key rings of precious metal 

انك., كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا  : بأسم
كوربوريشن ديالوير

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

( 650 )

 18713 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18713العالمة

 16  In Class: 16في الصنف :

 13/02/2011 :  Date: 13/02/2011التاريخ
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خاصة، الورقية  والبضائع املطبوعات : اجل من
كتب الطبخ، كتب الهزلية، الكتب الكتب،
نشاطات كتب  التلوين، كتب  االت، الطعام،
الظروف، الكتابة،  اوراق القرطاسية، االطفال، 
بطاقات اليومية، املفكرات  املالحظات، دفاتر
بطاقات املطبوعة، الوصف بطاقات املالحظات،
األوراق امللصقات، التجارية، البطاقات املعايدة،
للتلوين، الشخصيات صور تعرض التي الشفافة
الصلة، ذات وعلبها الرصاص  اقالم  احلبر، اقالم 
الرصاص اقالم التخطيط، اقالم االلوان، احملايات،
والواح الطباشير التلوين، اطقم امللونة،
اللصق مكابس اللواصق، الشارات, الطباشير،
املركبة، وغير املركبة الصور امللصقات، احلرارية،
مؤشرات الكتب، مغلفات الطعام، كتب حوامل
االصوات مزامير لف الهدايا، ورق الكتب، التقاومي،
املطبوعات ناقالت احلفالت، تزيني واوراق للحفالت
القماشية، واالستخدامات التطريز لغايات

واالزياء النقوش املطبوعة للمالبس

In Respect of: Printed matter and paper goods, 
namely, books, comic books, cookbooks, 
magazines, coloring books, children’s activity 
books; stationery, envelopes, notebooks, dia-
ries, note cards, printed recipe cards, greeting 
cards, trading cards; lithographs and animation 
cels; pens, pencils, cases therefore, erasers, 
crayons, markers, colored pencils, painting 
sets, chalk and chalkboards; decals, stick-
ers, heat transfers; posters; mounted and/or 
unmounted photographs; cookbook holders, 
book covers, book marks, calendars; gift wrap-
ping paper; paper party favors and paper party 
decorations; printed transfers for embroidery or 
fabric appliqués; printed patterns for costumes 
and clothing 

انك., كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا  : بأسم
كوربوريشن ديالوير

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

( 651 )

 18714 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18714العالمة

 18  In Class: 18في الصنف :

 13/02/2011 :  Date: 13/02/2011التاريخ
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حقائب السفر، البضائع : صناديق الثياب، اجل من
حقائب املقلدة، واجللود اجللود من املصنوعة
امللحقات, محافظ اخلصر، علب حقائب الظهر،
املفاتيح, حقائب محافظ احملافظ، ، اجللدية النقود
محافظ االعتماد، بطاقات محافظ النقود،
االطفال, حمل مشدات املظالت، جوازات السفر،

اوهرات محافظ

In Respect of: Trunks, suitcases and traveling 
bags; goods made from leather and imitations 
of leather; backpacks, waist packs, attaché cas-
es, brief-cases, wallets, key cases, coin cases; 
credit card cases, passport cases; umbrellas; 
slings for carrying babies; jewelry cases 

انك., كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا  : بأسم
كوربوريشن ديالوير

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

: التبليغ  Address for Services:  AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh 
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 18715 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18715العالمة

 21  In Class: 21في الصنف :

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

اوعية املطبخ،  أو املنزل  وأوعية األدوات : اجل من
قماش الغبار، الغبار، املكانس، عازل املماسح، الصابون،
لالغراض املستخدمة القفازات التنظيف، اقمشة
البالستيكية، األسطل املهمالت، سالت املنزلية،
صواني واملشروبات،  املياه  اوعية  املشروبات، مبردات
الكانتينات، الزجاجات، فاحتات الثلج، اسطل  الثلج،
اواني والفخارية, والسيراميكية الزجاجية االوعية
السكر اواني الطعام, اوالني الزجاجية,  املشروبات
املتحركة, كاسات الرضع, مراحيض االطفال والكرميات,
واخلزفية, والزجاجية الصينية االنية الفطائر, جرات
غير املعادن من الكهربائية غير والشاي القهوة قدر 
الكعك, قوالب الشاي, علب الرش، علب الثمينة,
حراريا لالطعمة العازلة االواني البالستيكية, الصواني
املياه علب املعجنات, قواطع الغداء, علب واملشروبات,
علب القدر, الكعك, حوافظ من البالستيك, الفارغة
الورقية, والكاسات الصحون احلدائق, التفريغ, قفازات
فراشي االسنان, الشعر, فراشي االمشاط, الفراشي,
الكاسات املناديل, حامالت والفلفل, امللح رجاجات
احلصالة اجلرات, الصحون,االوعية, البالستيكية,
الفنية واألعمال الزخرفية غير املعدنية, املواد اخلنزيرية
املقابص غيرها, او البورسوالن او الزجاج من املصنوعة
اجهزة العقيفة, البورسوالن, املماسك، من املصنوعة

الرحالت سالت اجلرس، الفازات، اواني األزهار, قرع

In Respect of: Household or kitchen utensils and 
containers; soap dispensers; sponges; brooms, 
dust pans, dust cloths, cleaning cloths, gloves for 
household purposes; wastepaper baskets; plastic 
buckets; beverage coolers, water and beverage 
containers, ice trays, ice buckets; bottle openers; 
canteens; glass, ceramic and earthenware goods, 
including beverage glassware, dinnerware; sugar 
and creamer sets; infant cups, portable baby baths; 
cookie jars; ceramic, glass and china figurines; non-
electric coffee and tea pots not of precious metal; 
shower caddies; tea caddies; cake molds; plastic 
coasters; thermal insulated containers for food or 
beverages; lunch boxes; cookie cutters; plastic wa-
ter bottles sold empty; cake servers; pots; vacuum 
bottles; gardening gloves; paper plates and paper 
cups; combs, brushes, hair brushes, tooth brushes; 
salt and pepper shakers; napkin holders; plastic 
cups, plates, bowls; jars; piggy banks not of metal; 
decorative articles and works of art made of glass, 
porcelain or earthenware; porcelain knobs, handles, 
draw pulls and hooks; wind chimes; vases; flower
pots; picnic baskets 

ديالوير انك., كوربوريشن, نيتورك  كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Dela-
ware corporation 

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان تيكود درايف, 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Geor-
gia 30318, U.S.A. 

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



الثاني 2011/5/15العـــدد

468

( 653 )

 18716 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18716العالمة

 24  In Class: 24في الصنف :

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

خاصة املنسوجة، واملنتجات املنسوجات : اجل من 
القماشية، مماسح االرض، األعالم املناشف، السماط،
الوسادات, أغطية االسرة، أغطية األسرة، بياضات
املطبخ, قفازات مناديل البعوض, من احلامية االغطية
حامالت الطاولة, اغطية الفرن,  قفازات الشواء,
اليدوية املناديل  الصواني,  النسيج, قفازات من القدر

مناشف اجلولف

 In Respect of: Textiles and textile goods, name-
ly, tablecloths, towels, place mats, potholders, 
cloth pennants; bath linens; bed linens; bed can-
opies; cushion covers; mosquito nets; kitchen 
linens, barbecue mitts, oven mitts, fabric table 
runners, pot holders and cloth coasters; hand-
kerchiefs; golf towels 

ديالوير انك., كوربوريشن, نيتورك  كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان تيكود درايف, 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 

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

( 654 )

 18717 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18717العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

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



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

469

فيها واالطفال, مبا والنسائية الرجالي املالبس : اجل من
البنطلونات، اخليل, ركوب بدالت املراييل, القمصان ، ،
االطفال مالبس القصيرة, اغطية الراس, البنطلونات
حماالت الفساتني, الباليز, التنانير، القماشية,
املعاطف, اجلاكيتات، املعرقة، الستر  البنطلونات,
اقنعة الطواقي, األثواب, العنق, اربطة الثلج، لباس
املالبس البيجامات,  األوشحة, ، القشط الشمس,
الصنادل، اخلفيفة, األحذية االحذية،  اجلزم،  التحتية,
السباحة, لباس االنزالق، جوارب  القصيرة, األحذية 
التي املالبس و الكرنفال مالبس التنكرية، االلبسة

الصلة ذات واالقنعة القديسني في عيد ترتدي

In Respect of: Clothing for men, women and children, 
namely, shirts, aprons, jogging suits, pants, shorts, 
tank tops, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, jackets, coats, snow suits, 
ties, robes, hats, sun visors, belts, scarves, pajamas, 
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, boo-
ties, slipper socks, swimwear; 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 Dela-
ware corporation 

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان تيكود درايف, 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Geor-
gia 30318, U.S.A. 

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

(655 )

 18718 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18718 العالمة

 28 In Class: 28 في الصنف :

 13/02/2011 : Date: 13/02/2011 التاريخ
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فيها اللعب مبا الرياضية واملنتجات : األلعاب اجل من
ذات واألضافات احلركية األشكال  خاصة والدمي،
البانيو، العاب العاب البالونات، االلعاب املترفة، الصلة،
الطائرة، االقراص الدمى،  اللعبية، املركبات  الركوب، 
االلكترونية اليدوية األلعاب وحدات البطاقية, االلعاب
االلعاب التلفزيونية،  بااللعاب املرتبطة تلك غير
منشار القائمة بذاتها، الفيديو اجهزة العاب اللوحية،
الورقية، الوجه  اقنعة املربكة، واالحجيات املنحنيات
املياه، بخ العاب الثلج، على التزلج الواح التزلج، الواح
عوامات البيسبول,  قفازات البيسبول, عصا الكرات، 
الواح الركمجة, لوح االبداعي، لالستعمال السباحة
السباحة، زعانف االبداعي، لالستعمال السباحة 
اللعبية البنوك الطبخ، و اخلبز اواني شكل على العاب

زينة عيد امليالد و

 In Respect of: Toys and sporting goods including
games and playthings; action figures and acces-

 sories therefore; plush toys, balloons, bathtub toys,
 ride-on toys, toy vehicles, dolls, flying discs; card
 games, electronic hand-held game unit other than
 those adapted for use with television receivers; board
 games, stand alone video output game machines,
 jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks;
 skateboards, ice skates, water squirting toys; balls,
 baseball bats, baseball gloves; swimming floats for
 recreational use, kick board flotation devices for
recreational use, surfboards, swim boards for recre-

 ational use, swim fins; toy bake ware and toy cook
 ware, toy banks; Christmas tree ornaments

ديالوير انك., كوربوريشن, نيتورك  كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Dela-
 ware corporation

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان تيكود درايف, 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Geor-
.gia 30318, U.S.A

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

( 656 ) 

 18719 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18719العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

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

وحلوم الداجنة والطيور واألسماك اللحوم : اجل من
واخلضروات الفواكه ، اللحوم مستخرجات ، الصيد
الفواكه، حافظات البيض، واملطهية، واففة احملفوظة
اخلفيفة احملاله، املسليات التفاح، صلصة املربي، اجللي،
املعتمدة املسليات اففة، اخلفيفة الفواكه مسليات
الناضرة، الصويا، اخلضروات وصلصة فول الفواكه على
مبا االلبان على املعتمدة االطعمة الناضرة، الفواكه
االطباق اللنب, على املعتمدة واملشروبات اللنب فيها
على اساسا املعتمدة اجلاهزة املغلفة الرئيسية

اخلضروات و/او الداجنة الطيور او السمك او اللحوم

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat ex-
tracts; preserved, dried and cooked fruits and veg-
etables; eggs; fruit preserves; jellies; jams; apple-
sauce; candied fruit snacks, dehydrated fruit snacks, 
fruit and soy based snacks; vegetable crisps, fruit 
crisps; dairy based foods and beverages including 
yogurt and yogurt based beverages; frozen, pre-
pared and/or packaged entrees consisting primarily 
of meat, fish, poultry and/or vegetables
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ديالوير انك., كوربوريشن, نيتورك  كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Dela-
ware corporation 

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان تيكود درايف, 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Geor-
gia 30318, U.S.A. 

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

( 657 )

 18720 :  Trade Mark No.: 18720لعالمة التجارية رقم

 30  In Class: 30في الصنف :

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

الكاكاو  ، خاصة واملشروبات، االطعمة  : اجل  من
والساجو والتابيوكا واألرز والسكر والشاي والقهوة 
واحللويات واملعجنات اخلبز ، القهوة مقام يقوم وما
العسل, التوابل, الصلصات, واخلل, اخلردل  امللح, ،
لالكل, احلبوب اجلاهزة املصنعة, احلبوب االفطار, حبوب
االطعمة االرز,  اساسها التي  اخلفيفة االطعمة
الذرة, الرقائق على املعتمدة اخلفيفة الوجبات اخلفيفة,
الرقيق واجلبنة, البسكويت خالئط اجلبنة, على احملتوية
املعجنات احللويات، الكعك، العقدية, الفشار, الرقائق,
العلك, علك الفقاعات, سكاكر, احللويات على هئية ،
غير البوظة ، البوظة للكعك, الزينية احللوى املسكة,
اخلبز البيجل، املثلج، اللنب املالوفة, املثلجات املنكهة,
املغلفة االطباق البيتزا, الوافلز، الفرنسي، احملمص 

الباستا و/او االرز اساسا على احملتوية اجلاهزة

In Respect of: Foods and beverages, namely, cocoa, 
coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial cof-
fee; bread, pastry and confectionery; salt, mustard, 
vinegar, sauces, spices, honey; breakfast cereals, 
processed cereals, ready-to-eat cereal derived bars, 
rice-based snack bars, snack foods, corn-based 
snack foods, cheese and crackers, cheese combi-
nation snacks, popcorn, crackers, pretzels, cakes, 
cookies, pastries; confectioneries in the nature of 
candies, chewing gum, bubble gum, gum, candy dec-
orations for cakes; ice cream, ice cream novelties; 
flavored ices, frozen yogurt; bagels, French toast,
waffles, pizza; frozen, prepared and/or packaged
entrees consisting primarily of rice and/or pasta 

ديالوير انك., كوربوريشن, نيتورك  كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Dela-
ware corporation 

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان تيكود درايف, 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Geor-
gia 30318, U.S.A. 

: التبليغ  Address for Services:  AGIP - TMP Agents/ P.O Boxعنوان
3800 Al-Beereh 
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( 658 )

 18721 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18721العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

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

النشاطات والترفيهية، التعليمية : اخلدمات اجل من
املباشرة التسلية  خدمات توفير والثقافية، الرياضية 
النطاق ذات الشبكات و التلفاز عبر والالسلكية
والالسلكية املباشرة الكمبيوتر العاب توفير ، العريض
، العريض النطاق ذات الشبكات و التلفاز عبر
املباشرة الوسائط متعددة التسلية برامج توفير
النطاق ذات الشبكات و التلفاز عبر والالسلكية
برامج تأجير  و اخلطط  وضع وتوزيع، انتاج ، العريق
االشرطة احلركية، الصور افالم الفيديو، التلفزيون،
األشرطة، مسبقا، املسجلة والتلفزيونية السمعية 
وجميع دي في دي دي، سي  التسجيالت،  االقراص، 
والتلفزيون، الراديو برامج  وادارة انتاج  النواقل، انواع
من املقدمة او التعليم املعلومات املتعلقة بالتسلية
املباشرة العريض، النطاق ذات الشبكة التلفزيون، خالل
املنزلة) (غير االلكترونية املنشورات والالسلكية، توفير
ذات والشبكات التلفاز عبر والالسلكية املباشرة

العريض النطاق

In Respect of: Education; entertainment; sport-
ing and cultural activities; provision of televi-
sion, broadband, wireless and online enter-
tainment information services; provision of 
television, broadband, wireless and online com-
puter games; provision of television, broadband, 
wireless and online entertainment multimedia 
programs; production, distribution, projecting 
and rental of television programs, videos, mo-
tion picture films, pre-recorded audio and video
tapes, cassettes, discs, records, cds, dvds and 
all other types of carriers; production and ar-
rangement of radio and television programs; 
information relating to entertainment or educa-
tion 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 

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان تيكود درايف, 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A. 
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: التبليغ  Address for Services: AGIP - TMP Agents/ P.Oعنوان
Box 3800 Al-Beereh  

( 659 )

 18723 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18723العالمة

 32  In Class: 32في الصنف :

 16/02/2011 :  Date: 16/02/2011التاريخ

وااليل والبورتز واملياه املعدنية اجلعة) ) البيرة : اجل من
غير املنعشة املشروبات من  ذلك وغير والغازية
املستحضرات من  ذلك وغير األشربة و الكحولية

املنعشة. املشروبات صنع في املستعملة

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

اسامه عبد ابراهيم خلف  In the name of: Osama Abd Ibrahim Khalafبأسم :

اهللا اهللا ، رام رام بلدية خلف السهل، شارع العنوان :
اهللا. رام التحتا،

Address: St. AL-Sahal , behind the municipality of 
Ramallah,Old city of Ramallh,Ramallah 

: التبليغ  Address for Services:  Bireh-AL-Bireh Commercialعنوان
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh

( 660 )

 18724 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18724العالمة

 43  In Class: 43في الصنف :

 16/02/2011 :  Date: 16/02/2011التاريخ

تقدمي خدمات الفنادق و املطاعم خدمات : اجل من
االغذية وتقدمي اعداد خدمات واملشروبات، املأكوالت

املؤقتة. االقامة واملشروبات، ترتيب واحللويات

In Respect of: Restaurant Services and hotel services 
for providing food and drink, services of preparation 
and providing food and drinks and desserts; organiz-
ing temporary accommodation. 

اسامه عبد ابراهيم خلف  In the name of: Osama Abd Ibrahim Khalafبأسم :
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اهللا اهللا ، رام رام بلدية خلف السهل، شارع العنوان :
اهللا. رام التحتا،

Address: St. AL-Sahal , behind the municipality of 
Ramallah,Old city of Ramallh,Ramallah 

: التبليغ  Address for Services:  Bireh-AL-Bireh Commercialعنوان
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh

( 661 )

 18725 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18725العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 16/02/2011 :  Date: 16/02/2011التاريخ

وخالصات والطيور والقنص اللحم والسمك : اجل من
اففة أو احملفوظة واألثمار واخلضار اللحم والسمك
من وغيره واحلليب والبيض واملربى والهالم املطبوخة أو
لألكل الصاحلة والشحوم والزيوت األلبان منتوجات

. واللّ واملعلبات

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat
extract; preserved, dried and cooked fruits and veg-
etables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. 

اسامه عبد ابراهيم خلف  In the name of: Osama Abd Ibrahim Khalafبأسم :

اهللا اهللا ، رام رام بلدية خلف السهل، شارع العنوان :
اهللا. رام التحتا،

Address: St. AL-Sahal , behind the municipality of 
Ramallah,Old city of Ramallh,Ramallah 

: التبليغ  Address for Services:  Bireh-AL-Bireh Commercialعنوان
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh

( 662 )

 18726 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18726العالمة

 30  In Class: 30في الصنف :

 16/02/2011 :  Date: 16/02/2011التاريخ
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ر والسكّ والكاكاو  والشاي القهوة  : اجل من
القهوة ومماثالت والساغو والتابيوك واألرز
احلبوب من املصنوعة واملستحضرات والدقيق 
والرشوش واحللوى والكعك والبسكويت واخلبز
واخلميرة والدبس والعسل لتجميدها املستعملة
واخللّ والفلفل  واخلردل وامللح اخلبز  ومسحوق

واجلليد. والبهارات والتوابل والصلصة

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

اسامه عبد ابراهيم خلف  In the name of: Osama Abd Ibrahim Khalafبأسم :

رام ، رام اهللا بلدية خلف السهل، : شارع العنوان
رام اهللا. اهللا التحتا،

Address: St. AL-Sahal , behind the municipality 
of Ramallah,Old city of Ramallh,Ramallah 

: التبليغ -Address for Services:  Bireh-AL-Bireh Commerعنوان
cial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-
Bireh 

( 663 )

 18727 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18727العالمة

 42  In Class: 42في الصنف :

 16/02/2011 :  Date: 16/02/2011التاريخ

واملشروبات. املأكوالت توفير : اجل  .In Respect of: Providing foods and drinksمن

اسامه عبد ابراهيم خلف  In the name of: Osama Abd Ibrahim Khalafبأسم :

رام ، رام اهللا بلدية خلف السهل، : شارع العنوان
رام اهللا. اهللا التحتا،

Address: St. AL-Sahal , behind the municipality 
of Ramallah,Old city of Ramallh,Ramallah 

: التبليغ -Address for Services:  Bireh-AL-Bireh Commerعنوان
cial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-
Bireh 
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( 664 )

 18728 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18728العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 16/02/2011 :  Date: 16/02/2011التاريخ

خدمات البيع األنشطة التجارية؛ ادارة : اجل من
وخدمات البضائع  وتوريد والتجزئة باجلملة 
وباألخص البضائع  توزيع  وعمليات  التسويق 
او احملفظة والفواكه اخلضار االسماك، اللحوم، 
والكاكاو والشاي القهوة و اففة او املطبوخة
وباالخص املعجنات احلبوب من احملضرة واالطعمة
وعصائر والغازية املعدنية املياه و واحللويات
غير املنعشة املشروبات من ذلك وغير الفواكه
املستحضرات من واالشربة وغير ذلك الكحولية

. املشروبات املنعشة صنع في املستعملة

In Respect of: Management of commercial ac-
tivities; wholesale and retail services, supply 
of goods and Marketing services and goods 
distribution activities Namely meat, fish, poul-
try and game; meat extract; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; ed-
ible oils and fats and 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 and Beers; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

اسامه عبد ابراهيم خلف  In the name of: Osama Abd Ibrahim Khalafبأسم :

رام ، رام اهللا بلدية خلف السهل، : شارع العنوان
رام اهللا. اهللا التحتا،

Address: St. AL-Sahal , behind the municipality 
of Ramallah,Old city of Ramallh,Ramallah 

: التبليغ -Address for Services: Bireh-AL-Bireh Commerعنوان
cial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-
Bireh  
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(665)

 18729 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18729العالمة

 20  In Class: 20في الصنف :

 16/02/2011 :  Date: 16/02/2011التاريخ

) اطفال  كمودينات  ، اطفال  اسرة  : اجل من 
اطفال اثاث + ( جوارير وحدات

In Respect of: baby beds and baby dressers 
baby furniture 

لالستثمار الواندا شركة :  In the name of: al-wanda co.ltdبأسم

الكركفة - شارع حلم بيت  Address: bethlehem - karkafeh st . no . 203العنوان :

الكركفة حلم - شارع بيت : التبليغ  Address for Services:   bethlehem - karkafeh stعنوان
. no . 203 

(666)

 18736 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18736العالمة
 3  In Class: 3في الصنف :

 17/02/2011 :  Date: 17/02/2011التاريخ
مواد تنظيف اجل :  In Respect of: CLEANING SUPPLIESمن

التنظيف ملواد كلني ايزي : شركة  In the name of: SHarket Easy Clean Lmwadبأسم
Al tanzeef 

حجه - قلقيلية :  Address: Haja-Qalqlyhالعنوان
حجه - قلقيلية : التبليغ  Address for Services:   Haja-Qalqlyhعنوان

حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول
 easyو clean worldعبارة باستخدام املطلق  احلماية

العالمة عن ذات االستخدام العام مبعزل clean
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(667 )

 18737 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18737العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

 17/02/2011 :  Date: 17/02/2011التاريخ

, السيجار  ويشمل مصنع  أو خام  تبغ : اجل من 
لف في املستخدم التبغ , الصغير السيجار , السجائر
, تبغ املضغ , الغليون تبغ , شخصي السجائر بشكل
لغايات التبغ (ليست بدائل , االستنشاق ”الشم“ تبغ
واألنابيب السجائر ورق وتشمل , املدخن أغراض طبية)
السجائر صناديق  , التبغ  علب  , السجائر  فالتر ,
املسبوكة , ثمينة مواد من املصنوعة واملنفضات غير
للف اجليب (عدة) أدوات , الغاليني , بها املغلفة أو

اعواد الثقاب , الوالعات , السجائر

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; tobac-
co products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobac-
co substitutes (not for medical purposes); smokers ̀
articles, including cigarette paper and tubes, ciga-
rette filters, tobacco tins, cigarette cases and ash-
trays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
lighters; matches. 

س.أ. بروداكتس موريس فيليب :  In the name of: .Philip Morris Products S.Aبأسم

 - نوشاتيل  2000 3؛ جينيرينود كواي : العنوان
سويسرا

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Swit-
zerland 

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

  :Address for Services

( 668 )

 18739 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18739العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 21/02/2011 :  Date: 21/02/2011التاريخ



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

479

نظام اساسي الى االتصال تزويد منافذ : اجل من
نطاق شبكة كمبيوتر ذو طبيعة مدموج رقمي
ومعاجلة ونقل وتوزيع النتاج محمية عريض
الوسائط ومحتويات والتلفزيونية احلركية الصور
اخلدمات الهواء,  على االتصال خدمات االخرى,
بث خصوصا االتصاالت, خدمات اونالين, املباشرة
والصورة والصوت والراديو التلفزيون برامج ونقل
والكوابل االسالك عبر وايضا واملعلومات,
عبر او عاملية وشبكات والراديو والستاليت
(مبا املعلوماتية االتصاالت مشابه, تقنية معدات
الكمبيوتر وبرامج االلكترونية) الصفحات فيها

اخرى بيانات واي

In Respect of: Providing telecommunica-
tions access to an integrated digital plat-
form in the nature of a secure broadband 
computer network for the production, distri-
bution, transfer, and manipulation of motion 
picture, television, and other media content; 
on-air communication services; online ser-
vices; telecommunication services, in par-
ticular broadcasting and transmission of 
television programs, of sound and images 
and information, also via wire, cable, satel-
lite, radio, global or other computer network 
and similar technical equipment; telecom-
munications of information (including web 
pages), computer programs and any other 
data 

انك., كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا  : بأسم
كوربوريشن ديالوير

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation 

اتالنتا,  دبليو, ان درايف, تيكود 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318 جورجيا

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlan-
ta, Georgia 30318, U.S.A. 

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

( 669 )

 18740 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18740العالمة

 41  In Class: 41في الصنف :

 21/02/2011 :  Date: 21/02/2011التاريخ
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النشاطات والترفيهية، التعليمية : اخلدمات اجل من
املباشرة التسلية  خدمات توفير والثقافية، الرياضية 
النطاق ذات الشبكات و التلفاز عبر والالسلكية
والالسلكية املباشرة الكمبيوتر العاب توفير ، العريض
توفير ، العريض النطاق ذات الشبكات و التلفاز عبر
والالسلكية املباشرة الوسائط متعددة التسلية برامج
انتاج ، العريق النطاق ذات الشبكات و التلفاز عبر
الفيديو، التلفزيون، برامج تأجير و اخلطط وضع وتوزيع،
والتلفزيونية السمعية الصور احلركية، االشرطة افالم
التسجيالت، االقراص، األشرطة، مسبقا، املسجلة
انتاج النواقل،  انواع  وجميع  دي  في دي دي،  سي
املتعلقة املعلومات والتلفزيون، الراديو برامج وادارة
التلفزيون، خالل  من املقدمة التعليم او بالتسلية
والالسلكية، املباشرة العريض، النطاق ذات  الشبكة
املباشرة املنزلة) (غير االلكترونية املنشورات  توفير 
النطاق ذات والشبكات التلفاز عبر والالسلكية
مباشرة االنترنت  شبكة على مواقع توفير العريض,
املنتجات واملعلومات، االخبارية بالتسلية تتعلق

الصلة ذات واملواد الوسائط متعددة والبرامج

In Respect of: Education; entertainment; sporting and 
cultural activities; provision of television, broadband, 
wireless and online entertainment information ser-
vices; provision of television, broadband, wireless 
and online computer games; provision of television, 
broadband, wireless and online entertainment multi-
media 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 ra-
dio and television programs; information relating to 
entertainment or education provided via television, 
broadband, wireless and online; providing television, 
broadband, wireless and online electronic publica-
tions (not downloadable); providing an online web-
site of entertainment news and information, prod-
ucts, multimedia programs and reference materials 

ديالوير انك., كوربوريشن, نيتورك  كارتوون ذا : بأسم
كوربوريشن

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Dela-
ware corporation 

جورجيا  اتالنتا, دبليو, ان تيكود درايف, 1050 : العنوان
االمريكية املتحدة الواليات ,30318

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Geor-
gia 30318, U.S.A. 

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

( 670 )

 18745 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18745العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 21/02/2011 :  Date: 21/02/2011التاريخ

اجل : طحينة  In Respect of: tahiniمن

الرحمن قمحية وعبد صادق : شركة  In the name of: shariket Sadeq wa Abdulrahman Qamhiyehبأسم

–واد التفاح نابلس  Address: Nablus,Wad altofahالعنوان :

رفيديا -نابلس- حجاوي  ناصر احملامي : التبليغ  عنوان 
جوال معرض فوق

Address for Services:   

حق اعطاء عدم مع التسجيل لطلب مشروط قبول
ذات   tahini كلمةطحينة باستخدام املطلق احلماية

العالمة. عن مبعزل العام االستخدام
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( 671 )

 18746 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18746العالمة

 29  In Class: 29في الصنف :

 21/02/2011 :  Date: 21/02/2011التاريخ

اجل : طحينة  In Respect of: tahiniمن

الرحمن قمحية وعبد صادق : شركة -In the name of: shariket Sadeq wa Abdulبأسم
rahman Qamhiyeh 

–واد التفاح نابلس  Address: Nablus,Wad altofahالعنوان :

-نابلس- حجاوي ناصر احملامي : التبليغ عنوان
جوال فوق معرض رفيديا

Address for Services:   

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
ta- باستخدام كلمةطحينة املطلق احلماية حق

العالمة.  عن مبعزل العام االستخدام ذات hini

( 672 )

 18750 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18750العالمة
 35  In Class: 35في الصنف :

 23/02/2011 :  Date: 23/02/2011التاريخ
االشهار, وخدمات  والتسويق االعالنات  خدمات : اجل  من
خدمات الترويجية, اخلدمات العامة, العالقات خدمات
والعروض املعارض  وعقد  تنظيم السوق,  في البحث
بكل املتعلقة واالرشادية االستشارية اخلدمات التجارية, 
املذكورة اخلدمات كافة تزويد فيها  مبا املذكورة, اخلدمات

(اونالين) مباشرة

In Respect of: Advertising services, marketing, pub-
licity services, public relations services, promotional 
services, market research services, arranging and 
conducting trade shows and exhibitions; advisory 
and consultancy services relating to all the afore-
said services; and including the provision of all the 
aforesaid services on-line 

بي.في. بوكينغ.كوم :  .In the name of: Booking.com B.Vبأسم

امستردام,  جي 1017 اس .28-4 فيتيرينغسشانز : العنوان
هولندا

Address: Weteringschans 28 -4, 1017 SG AMSTER-
DAM, NETHERLANDS 



الثاني 2011/5/15العـــدد

482

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

احلماية اعطاء حق عدم التسجيل مع مشروط لطلب قبول
العام مبعزل االستخدام ذات .com املطلق باستخدام عبارة

العالمة. عن

  

(673)

 18805 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18805العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 27/02/2011 :  Date: 27/02/2011التاريخ

أجهزة تسجيل عدادات، قياس، وأدوات أجهزة اجل : من
الطاقة، في التحكم  أو  توزيع وأجهزة  آالت  الوقت،
دوارة، كهربائية محوالت الكهرباء،  توزيع صناديق 
بطاريات محوالت (كهربائية)، شواحن، الطور، معدالت
أجهزة كهربائية، وكابالت أسالك الوقود، خاليا وخاليا،
وأجهزة آالت هاتف، أجهزة كهربائية، اتصال وأدوات 
التيليماتيكس أجهزة  للمركبات، السلكية  اتصال
إرسال معدات  للمركبات)، بعد عن قياس (أجهزة 
عن اآللية التنبيه أجهزة السيارات، مع واستقبال
للمركبات، مالحة أجهزة الشحن، عملية انتهاء
الشحن، قابس إدخال بعدم اخلاصة التنبيه أجهزة
كهربائية، دوائر مدمجة، دوائر كهربائية، وأجهزة آالت
كمبيوتر، برامج كمبيوتر، برمجيات كمبيوتر، أجهزة
إلعادة الشحن، االلكترودات، بعد عن التحكم أجهزة
للسيارات، سيجار  والعات مناظير، مغناطيسات،
الشخصي، لإلستخدام احلوادث من واقية أجهزة
ضد إنذار أجهزة (كهربائية)، عكسية مقوِّمات

السرقة.

In Respect of: Measuring apparatus and in-
struments, Counters, Time recording appa-
ratus, Power distribution or control machines 
and apparatus Electricity distribution boxes, 
Rotary converters, Phase modifiers, Chargers,
Transformers (electricity), Batteries and cells, 
Fuel cells Electric wires and cables, Electri-
cal communication apparatus and instruments, 
Telephone apparatus, Vehicular radios com-
munication machines and apparatus, Vehicular 
telematics apparatus, Data transmitters and 
receivers equipped with automobiles, Charge 
completion automatic notification apparatus,
Navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers), Not-yet-inserted charge plug no-
tification apparatus, Electronic machines and
apparatus, Integrated circuits, Electric circuits, 
Computers, Computer software, Computer pro-
grams, Remote control systems for recharging, 
Electrodes, Magnets, Spectacles, Cigar lighters 
for automobiles, Protection devices for personal 
use against accidents, Inverters(electricity), 
Anti-theft warning apparatus 

(وتعمل كايشا كابوشيكي جيدوشا نيسان : بأسم
ليمتد) كو.، موتور نيسان باسم أيضا

In the name of: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor Co.Ltd.) 

يوكوهاما- كاناغاوا-كو، تاكاراتشو، 2 رقم : العنوان
اليابان كاناغاوا-كن، شي،

Address: No.2 Takaracho,Kanagawa-
ku,Yokohama-shi,Kanagawa-ken,Japan 

 2962443 ت االرسال شارع - اللة رام : التبليغ    :Address for Servicesعنوان
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( 674 )

 18806 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18806العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 27/02/2011 :  Date: 27/02/2011التاريخ

أجهزة تسجيل عدادات، قياس، وأدوات أجهزة اجل : من
الطاقة، في التحكم  أو  توزيع وأجهزة  آالت  الوقت،
دوارة، كهربائية محوالت الكهرباء،  توزيع صناديق 
بطاريات محوالت (كهربائية)، شواحن، الطور، معدالت
أجهزة كهربائية، وكابالت أسالك الوقود، خاليا وخاليا،
وأجهزة آالت هاتف، أجهزة كهربائية، اتصال وأدوات 
التيليماتيكس أجهزة  للمركبات، السلكية  اتصال
إرسال معدات  للمركبات)، بعد عن قياس (أجهزة 
عن اآللية التنبيه أجهزة السيارات، مع واستقبال
للمركبات، مالحة أجهزة الشحن، عملية انتهاء
الشحن، قابس إدخال بعدم اخلاصة التنبيه أجهزة
كهربائية، دوائر مدمجة، دوائر كهربائية، وأجهزة آالت
كمبيوتر، برامج كمبيوتر، برمجيات كمبيوتر، أجهزة
إلعادة الشحن، االلكترودات، بعد عن التحكم أجهزة
للسيارات، سيجار  والعات مناظير، مغناطيسات،
الشخصي، لإلستخدام احلوادث من واقية أجهزة
ضد إنذار أجهزة (كهربائية)، عكسية مقوِّمات

السرقة.

In Respect of: Measuring apparatus and instruments, 
Counters, Time recording apparatus, Power distribu-
tion or control machines and apparatus Electricity 
distribution boxes, Rotary converters, Phase modi-
fiers, Chargers, Transformers (electricity), Batteries
and cells, Fuel cells Electric wires and cables, Elec-
trical communication apparatus and instruments, 
Telephone apparatus, Vehicular radios communica-
tion machines and apparatus, Vehicular telematics 
apparatus, Data transmitters and receivers equipped 
with automobiles, Charge completion automatic no-
tification apparatus, Navigation apparatus for vehi-
cles (on-board computers), Not-yet-inserted charge 
plug notification apparatus, Electronic machines
and apparatus, Integrated circuits, Electric circuits, 
Computers, Computer software, Computer programs, 
Remote control systems for recharging, Electrodes, 
Magnets, Spectacles, Cigar lighters for automobiles, 
Protection devices for personal use against acci-
dents, Inverters(electricity), Anti-theft warning ap-
paratus 

(وتعمل كايشا كابوشيكي جيدوشا نيسان : بأسم
ليمتد) كو.، موتور نيسان باسم أيضا

In the name of: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA (also trading as Nissan Motor Co.Ltd.) 

يوكوهاما- كاناغاوا-كو، تاكاراتشو، 2 رقم : العنوان
اليابان كاناغاوا-كن، شي،

Address: No.2 Takaracho,Kanagawa-ku,Yokohama-
shi,Kanagawa-ken,Japan 

 2962443 ت االرسال شارع - اللة رام : التبليغ    :Address for Servicesعنوان
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( 675 )

 18807 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18807العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

وال سلكية سلكية االتصاالت : اجل -In Respect of: Telecommunications line and wirمن
less 

الفلسطينية الوطنية  موبايل شركة  : بأسم
احملدودة العامة املساهمة لالتصاالت

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

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

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

الشيخ- برج عمارة الشرفة- البيرة- : التبليغ عنوان
 O9 رقم مكتب - الثالث الطابق

Address for Services:   

( 676 )

 18808 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18808العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

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

الفلسطينية الوطنية  موبايل شركة  : بأسم
احملدودة العامة املساهمة لالتصاالت

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

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

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

برج عمارة الشرفة- البيرة- : التبليغ عنوان
 O9 رقم مكتب الثالث- الطابق الشيخ-

Address for Services:   
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(677)

 18809 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18809العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

وال سلكية سلكية االتصاالت : اجل  In Respect of: Telecommunications line andمن
wirless 

الفلسطينية الوطنية  موبايل شركة  : بأسم
احملدودة العامة املساهمة لالتصاالت

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

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

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

برج عمارة الشرفة- البيرة- : التبليغ عنوان
 O9 رقم مكتب الثالث- الطابق الشيخ-

Address for Services:   

( 678 )

 18810 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18810العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

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

الفلسطينية الوطنية  موبايل شركة  : بأسم
احملدودة العامة املساهمة لالتصاالت

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

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

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

برج عمارة الشرفة- البيرة- : التبليغ عنوان
 O9 رقم مكتب الثالث- الطابق الشيخ-

Address for Services:   
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( 679)

 18811 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18811العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

وال سلكية سلكية االتصاالت : اجل  In Respect of: Telecommunications line and wirlessمن

الفلسطينية الوطنية  موبايل شركة  : بأسم
احملدودة العامة املساهمة لالتصاالت

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

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

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

الشيخ- برج عمارة الشرفة- البيرة- : التبليغ عنوان
 O9 رقم مكتب الثالث- الطابق

Address for Services:   

( 680)

 18812 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18812العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

وال سلكية سلكية االتصاالت : اجل  In Respect of: Telecommunications line andمن
wirless 

الفلسطينية الوطنية  موبايل شركة  : بأسم
احملدودة العامة املساهمة لالتصاالت

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

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

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

برج عمارة الشرفة- البيرة- : التبليغ عنوان
 O9 رقم مكتب الثالث- الطابق الشيخ-

Address for Services:   
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( 681)

 18813 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18813العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

وال سلكية سلكية االتصاالت : اجل -In Respect of: Telecommunications line and wirمن
less 

الوطنية الفلسطينية شركة موبايل : بأسم
احملدودة العامة املساهمة لالتصاالت

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

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

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

برج عمارة الشرفة- البيرة- : التبليغ عنوان
 O9 رقم مكتب الثالث- الطابق الشيخ-

Address for Services:   

( 682)

 18814 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18814العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

وال سلكية سلكية االتصاالت : اجل  In Respect of: Telecommunications line andمن
wirless 

الفلسطينية الوطنية  موبايل شركة  : بأسم
احملدودة العامة املساهمة لالتصاالت

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

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

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

برج عمارة الشرفة- البيرة- : التبليغ عنوان
 O9 رقم مكتب الثالث- الطابق الشيخ-

Address for Services:   
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( 683)

 18815 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18815العالمة

 38  In Class: 38في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

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

الفلسطينية الوطنية  موبايل شركة  : بأسم
احملدودة العامة املساهمة لالتصاالت

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

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

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

برج عمارة الشرفة- البيرة- : التبليغ عنوان
 O9 رقم مكتب الثالث- الطابق الشيخ-

Address for Services:   

( 684)

 18819 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18819العالمة

 18  In Class: 18في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

واملنتجات وتقليدها املدبوغة اجللود : اجل من
فئات ضمن املصنفة غير هذه املواد من املصنوعة
احلقائب, ، السفر وحقائب الثياب صناديق ، أخرى
واملظالت الشماسي اجليب, محافظ الشنط, 

املشي وعصي

In Respect of: Leather and imitations of 
leather and goods made of these materials 
and not included in other classes; trunks 
and travelling bags, rucksacks, bags, pock-
et wallets, umbrellas, parasols and walking 
sticks 

دي ال تي : فاكتون  .In the name of: Facton Ltdبأسم

زداكس   1077 ,3105 شتراونسكيالن : العنوان
هولندا امستردام,

Address: Strawinskylaan 3105, 1077 ZX 
AMSTERDAM, NETHERLANDS 

: التبليغ  /Address for Services:  AGIP - TMP Agentsعنوان
P.O Box 3800 Al-Beereh 
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( 685)

 18820 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18820 العالمة

 25 In Class: 25 في الصنف :

 28/02/2011 : Date: 28/02/2011 التاريخ

وأغطية الرأس القدم وألبسة املالبس : اجل من
واالحزمة

 In Respect of: Clothing, footwear, headgear,
 belts

دي ال تي : فاكتون In the name of: Facton Ltd.بأسم

زداكس   1077 ,3105 شتراونسكيالن : العنوان
هولندا امستردام,

Address: Strawinskylaan 3105, 1077 ZX AM-
 STERDAM, NETHERLANDS

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

( 686)

 18821 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18821العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ
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منح االمتياز خدمات بالتجزئة, البيع : خدمات اجل من
والعطور الصابون مجاالت في االعمال ادارة وخدمات 
من الوقاية وزيوت التجميل ومواد االساس والزيوت
والنظارات والنظارات الشعر وغسوالت الشمس
احبال/ مثل بالنظارات خاصة  ومنتجات الشمسية
النظارات وعلب النظارات وعلب للنظارات الراس خيوط
مبا واملعلومات والصوت الصور وكاسيتات الشمسية
دي في والدي املضغوطة واالقراص التسجيالت فيها
منها خليط  وكل النفيسة واملعادن روم دي والسي
غير املطلية بها أو املعادن تلك املصنوعة من والبضائع
الكرمية واألحجار  واوهرات  أخرى فئات في املصنفة
واجللود والساعات والزمن الدقيقة الوقت قياس وأدوات
املواد هذه من املصنوعة واملنتجات املدبوغة وتقليدها
والشنط واحلقائب أخرى  فئات  ضمن  املصنفة غير
والشماسي السفر وحقائب الثياب وصناديق واحملافظ
واالحزمة الرأس وأغطية القدم وألبسة واملالبس واالثاث

املالبس واكسسوارات (مالبس)

In Respect of: Retail services, franchising ser-
vices and business management services in the 
field of amongst others soaps, perfumery, es-
sential oils, cosmetics, suntan oils, hair lotions, 
glasses, sunglasses, products for (sun)glasses 
like head straps/cords for glasses, cases for 
glasses, cases for sunglasses, image-, sound- 
and data cassettes, including records, compact 
discs, DVD’s and CD-rom’s, precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, not included in other classes, 
jewellery, ornaments, precious stones, horologi-
cal and chronometric instruments amongst oth-
ers watches and clocks, leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes, bags, rucksacks 
and wallets, trunks and travelling bags, umbrel-
las, furniture, clothing, footwear, headgear, belts 
(clothing) and fashion accessories 

دي ال تي : فاكتون  .In the name of: Facton Ltdبأسم

زداكس   1077 ,3105 شتراونسكيالن : العنوان
هولندا امستردام,

Address: Strawinskylaan 3105, 1077 ZX AM-
STERDAM, NETHERLANDS 

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

( 687)

 18822 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18822العالمة

 18  In Class: 18في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

واملنتجات املصنوعة وتقليدها املدبوغة اجللود : اجل من
صناديق ، أخرى فئات ضمن املصنفة املواد غير هذه من
محافظ الشنط,  احلقائب,   ، السفر وحقائب الثياب

املشي وعصي واملظالت الشماسي اجليب,

In Respect of: Leather and imitations of leather 
and goods made of these materials and not in-
cluded in other classes; trunks and travelling 
bags, rucksacks, bags, pocket wallets, umbrel-
las, parasols and walking sticks 
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دي ال تي : فاكتون  .In the name of: Facton Ltdبأسم

زداكس   1077 ,3105 شتراونسكيالن : العنوان
هولندا امستردام,

Address: Strawinskylaan 3105, 1077 ZX AM-
STERDAM, NETHERLANDS 

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

( 688)

 18823 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18823العالمة

 25  In Class: 25في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ

وأغطية الرأس القدم وألبسة املالبس : اجل من
واالحزمة

In Respect of: Clothing, footwear, headgear, 
belts 

دي ال تي : فاكتون  .In the name of: Facton Ltdبأسم

زداكس   1077 ,3105 شتراونسكيالن : العنوان
هولندا امستردام,

Address: Strawinskylaan 3105, 1077 ZX 
AMSTERDAM, NETHERLANDS 

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

( 689)

 18824 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18824العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 28/02/2011 :  Date: 28/02/2011التاريخ
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منح االمتياز خدمات بالتجزئة, البيع : خدمات اجل من
والعطور الصابون مجاالت في االعمال ادارة وخدمات 
من الوقاية وزيوت التجميل ومواد االساس والزيوت
والنظارات والنظارات الشعر وغسوالت الشمس
احبال/ مثل بالنظارات خاصة  ومنتجات الشمسية
النظارات وعلب النظارات وعلب للنظارات الراس خيوط
مبا واملعلومات والصوت الصور وكاسيتات الشمسية
دي في والدي املضغوطة واالقراص التسجيالت فيها
منها خليط  وكل النفيسة واملعادن روم دي والسي
غير املطلية بها أو املعادن تلك املصنوعة من والبضائع
الكرمية واألحجار  واوهرات  أخرى فئات في املصنفة
واجللود والساعات والزمن الدقيقة الوقت قياس وأدوات
املواد هذه من املصنوعة واملنتجات املدبوغة وتقليدها
والشنط واحلقائب أخرى  فئات  ضمن  املصنفة غير
والشماسي السفر وحقائب الثياب وصناديق واحملافظ
واالحزمة الرأس وأغطية القدم وألبسة واملالبس واالثاث

املالبس واكسسوارات (مالبس)

In Respect of: Retail services, franchising ser-
vices and business management services in the 
field of amongst others soaps, perfumery, es-
sential oils, cosmetics, suntan oils, hair lotions, 
glasses, sunglasses, products for (sun)glasses 
like head straps/cords for glasses, cases for 
glasses, cases for sunglasses, image-, sound- 
and data cassettes, including records, compact 
discs, DVD’s and CD-rom’s, precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, not included in other classes, 
jewellery, ornaments, precious stones, horologi-
cal and chronometric instruments amongst oth-
ers watches and clocks, leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes, bags, rucksacks 
and wallets, trunks and travelling bags, umbrel-
las, furniture, clothing, footwear, headgear, belts 
(clothing) and fashion accessories 

دي ال تي : فاكتون  .In the name of: Facton Ltdبأسم

زداكس   1077 ,3105 شتراونسكيالن : العنوان
هولندا امستردام,

Address: Strawinskylaan 3105, 1077 ZX AM-
STERDAM, NETHERLANDS 

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

( 690)

 18826 : رقم التجارية Trade Mark No.: 18826 العالمة

 29 In Class: 29 في الصنف :

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

: املرتديال اجل In Respect of: SAUSSAGES من
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ال نتاج املواد السنابل مؤسسة شركة : بأسم
احملدوده اخلصوصية املساهمة الغذائية

In the name of: sharket mouassaset alsana-
 bel leintaj almwad alghthaeya almousahimah

 alkhosuseh almahdoudah

/املنطقة الصناعية نابلس : Address: nablus - almantekah alsenaeya العنوان

 227 ب ص - نابلس : التبليغ Address for Services:  عنوان

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
وعبارة حالل كلمة باستخدام احلماية املطلق حق

االستخدام ذات والرسومات اكسترا اسالمية
العالمة. مبعزل عن العام

( 691)

 18830 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18830العالمة

 34  In Class: 34في الصنف :

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

اجل : املعسل  In Respect of: Tobacoمن

التبغ وتصنيع  للتجارة راما شركة  : بأسم
واملعسل

In the name of: shareket rama liltijara wa 
tacnee altebegh wa almasel 

صفا /قرية رام اهللا :  Address: ramallah safaالعنوان

صفا /قرية رام اهللا التبليغ :  Address for Services:   ramallah safaعنوان
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( 692 )

 18834 :  Trade Mark No.: 18834لعالمة التجارية رقم

 6  In Class: 6في الصنف :

 02/03/2011 :  Date: 02/03/2011التاريخ

غير احلادّة، حة املسطّ املفاتيح املعدنية، : املفكات اجل من
املعدنية املفصالت (األطواق)، املعدنية األنبوبية األطراف
األدراج سكك  لألبواب، املعدنية األمان سالسل لألثاث، 
املعدنية، األطواق  للبراميل، املعدنية  األطواق املعدنية،
قطع األملنيوم، من  املصنوعة البراغي ذات األبواب أقفال
الكهربائية)، (غير  األبواب نوابض املعدنية، األبواب إيقاف
املعدنية، املقابض التسريب، ملنع لألبواب ة احلافّ أجزاء 
األملنيوم)، مماسك من املصنوعة (غير املنازل املعدنية أرقان
التوتر)، (مرابط احلديدية األربطة  إطارات املعدنية، األبواب
اخلطافات املعدنية، السالسل املعدنية،  األحزمة ممددات
املشابك مسامير تثبيت املعدنية، األنابيب معدنية)، (قطع
للنوافذ، املعدنية املسمارية  األقفال لألقفال، املعدنية
التوصيل، ومسامير قضبان األبواب، وضبط  تعديل أدوات
حتديدا: البراغي، املقابس، إقفال قطع لألقفال، األمان أجهزة
براغي افي، الرأس ذات البراغي حة)، (املسطّ البراغي
النوافذ، براغي اخلزائن، براغي  الفتحات،  براغي  األبواب، 
سقاطات حتديدا: املعدنية، األلواح النوافذ، إطارات  براغي
التوصيل سقاطات  املنزلقة،  األبواب سقاطات األبواب،
املفصالت الشكل، أنبوبية األبواب سقاطات لألبواب،
افيّة، املفصالت املرئية، غير املفصالت حتديدا: املعدنية،
االسطوانية، مفصالت املفصالت للتوصيل، األذرع مفصالت
مفصالت الثالجات، مفصالت األبواب، مفصالت األثاث،
الزجاجية، االغتسال حجرات مفصالت  الزجاجية،  األبواب
األقفال، األقفال حتديدا: الكهربائية)، (غير املعدنية األقفال
املعدنية، النوافذ أقفال حة، املسطّ األقفال املستطيلة،
األقفال األبواب، مقابض أقفال املعدنية، احلقائب أقفال
املعدنية، الربط أقفال املوصولة، املعدنية األقفال النابضيّة،
األدراج املعدنية، األقفال أقفال للتوصيل، املعدنية األقفال
للنوافذ، األمان أقفال األوتوماتيكية، البيع ملاكنات املعدنية
الدراجات أقفال الشد، قضبان املعدنية، املركبات  أقفال
الفناء ألبواب املعدنية األقفال النارية، والدراجات الهوائية
القويّة)، (الصناديق للخزنات املعدنية األقفال اخلارجي، 

الفئة. هذه واملدرجة ضمن املعادن من كافتها املصنوعة

In Respect of: Screws of metal, blunt flat-key, flanges
of metal (collars), hinges of metal for furniture, door 
safety chains of metal, metal drawer guides, bar-
rel hoops of metal, hoops of metal, door locks with 
aluminium bolts, door stops of metal, door springs 
(nonelectric), door scrapers, knobs of metal, house 
numbers of metal (non-luminous), door handles of 
metal, stretchers for iron bands (tension links), belt 
stretchers of metal, chains of metal, hooks (metal 
hardware), pipes of metal, clamp clinch of metal 
for padlocks, bolt locks of metal for windows, door 
adjusting devices, connecting rods and pins, safety 
devices for locks, socket locks, bolts, namely bolts 
(flat), countersunk headed bolts, door bolts, inlet
bolts, cabinet bolts, window bolts, window casement 
bolts, lathes of metal, namely door latches, sliding 
door latches, door connection latches, pipe shaped 
mortise latches, hinges of metal, namely impercep-
tible hinges, hidden hinges, connecting lever hinges, 
cylinder hinges, hinges for furniture, hinges for doors, 
hinges for refrigerators, hinges for glass door, hinges 
for glass shower, locks (other than electric) of metal, 
namely padlocks, rectangular padlocks, laminated 
padlocks, locks of metal for windows, locks of metal 
for bags, deadbolts, spring locks, joined locks of 
metal, joint padlocks of metal, locks of metal for 
drawer, locks of metal for vending machines, window 
safety locks, locks of metal for vehicles, tie rod, locks 
for motorcycles and bicycles, locks of metal for pa-
tio doors, locks of metal for safes (strong boxes), all 
made of metal and included in this class. 
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سيركيتي أنونيم سنايي في كيليت كالي :  In the name of: Kale Kilit Ve Kalip Sanayi Anonimبأسم
Sirketi 

،39 رقم سوكاك، باساك  ، كاديسي أتاتورك  : العنوان
تركيا ، إستنبول ، غوجنوريني ،34910

Address: Ataturk Caddesi,basak sokak, No.39, 
34910,Gungoreni, Istanbul,Turkey 

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

Address for Services: 

( 693 )

 18835 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18835العالمة

 9  In Class: 9في الصنف :

 02/03/2011 :  Date: 02/03/2011التاريخ

واملغناطيسية. الكهربائية األقفال : اجل  .In Respect of: Electric and magnetic locksمن

أنونيم سنايي في كيليت كالي : بأسم
سيركيتي

In the name of: Kale Kilit Ve Kalip Sanayi Anon-
im Sirketi 

رقم سوكاك، ، باساك أتاتورك كاديسي : العنوان
تركيا ، إستنبول ، غوجنوريني ،34910 ،39

Address: Ataturk Caddesi,basak sokak, No.39, 
34910,Gungoreni, Istanbul,Turkey 

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

Address for Services:   

(694)

  

 18837 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18837العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 02/03/2011 :  Date: 02/03/2011التاريخ
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املصرفية اخلدمات  وهي ، املالية اخلدمات : اجل من
اآللي السحب بطاقة وخدمات ، االئتمان وبطاقات
االستشارات وخدمات  ، البيع نقاط في واملعامالت 
املعلومات لتشفير األمن  منهجية املتعلقة املالية 
التجارية واخلدمات  املشتري ؛ الدفع ذات والبيانات

املعامالت املالية ملصادقة

In Respect of: Financial services, namely, banking, 
credit card services, debit card services and point-
of-sale transactions; financial advisory services
pertaining to security methodology for the encryption 
of payment information and related data; purchaser 
and merchant authentication services for financial
transactions. 

سيرفيسز فايننشال ديسكافر :  .In the name of: Diners Club International Ltdبأسم

إيللينوى  ، ريفروودس ، روود كوك 2500 ليك : العنوان
األمريكية.  املتحدة الواليات ، 60015

Address: 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 
60015, United States of America (USA) 

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

Address for Services:   

(695 ) 

 18838 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18838العالمة

 36  In Class: 36في الصنف :

 02/03/2011 :  Date: 02/03/2011التاريخ

اخلدمات املصرفية وهي ، املالية اخلدمات : اجل من
السحب بطاقة وخدمات ، االئتمان وبطاقات
وخدمات ، البيع نقاط في واملعامالت اآللي 
األمن منهجية املتعلقة املالية االستشارات 
املشتري ؛ الدفع ذات والبيانات لتشفير املعلومات

املالية املعامالت ملصادقة التجارية واخلدمات

In Respect of: Financial services, namely, bank-
ing, credit card services, debit card services 
and point-of-sale transactions; financial advi-
sory services pertaining to security methodol-
ogy for the encryption of payment information 
and related data; purchaser and merchant au-
thentication services for financial transactions.

سيرفيسز فايننشال ديسكافر :  .In the name of: Diners Club International Ltdبأسم

 ، ريفروودس ، روود  كوك ليك  2500 : العنوان
األمريكية.  املتحدة الواليات ، 60015 إيللينوى

Address: 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 
60015, United States of America (USA) 

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

Address for Services:   



الصناعية امللكية 2011/5/15مجلة

497

(696)

 18842 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18842العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 02/03/2011 :  Date: 02/03/2011التاريخ

واالعالن الدعاية : اجل -In Respect of: Advertising; business manageمن
ment; 

لصناعة وشركاه ابوربيع بسام شركة : بأسم
االعالن العادية العامة

In the name of: SHARIKET BASSAM ABU RABE 
WA SHORAKAH LESENAET AL ELAN 

القدس _شارع نابلس :  Address: NABLUS _SHARE ALQUDSالعنوان

سفيان شارع نابلس عمران اشرف : التبليغ عنوان
 2337076 5 ط عنتر عمارة

Address for Services:   

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
printiالكلمات باستخدام املطلق احلماية حق
بلغة نتكلم وعبارة ,ng,signs,outdoor media
العالمة. مبعزل عن العام االستخدام ذات االعالن

( 697 )

 18843 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18843العالمة

 35  In Class: 35في الصنف :

 02/03/2011 :  Date: 02/03/2011التاريخ

واالعالن الدعاية : اجل -In Respect of: Advertising; business manageمن
ment; 
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لصناعة وشركاه ابوربيع بسام شركة : بأسم
االعالن العادية العامة

In the name of: SHARIKET BASSAM ABU RABE 
WA SHORAKAH LESENAET AL ELAN 

القدس _شارع نابلس :  Address: NABLUS _SHARE ALQUDSالعنوان

سفيان شارع نابلس عمران اشرف : التبليغ عنوان
 2337076 5 ط عنتر عمارة

Address for Services:   

اعطاء مع عدم التسجيل مشروط لطلب قبول
printiالكلمات باستخدام املطلق احلماية حق
بلغة نتكلم وعبارة ,ng,signs,outdoor media
العالمة. مبعزل عن العام االستخدام ذات االعالن

( 698 )

 18844 : رقم التجارية  Trade Mark No.: 18844العالمة

 5  In Class: 5في الصنف :

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

عقاقير بشكل الصيدلية املستحضرات اجل : من
لالستعمال السرطان ملرض  مضادة عالجية

.5 الفئة في البشري،

In Respect of: Pharmaceutical preparations as 
an anti-cancer drug for human uses. 

كوربوريشن سيلغيني :  In the name of: Celgene Corporationبأسم

نيوجرسي  ، سوميت ، أفينيو 86 موريس : العنوان
األمريكية  املتحدة الواليات ، 07901

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jer-
sey 07901, United States of America (USA) 

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

Address for Services:   
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العالمة شكل مت تغيير التي العالمات

( 1 )
 

والتي حتمل  الغذائية للمنتوجات سنقرط شركة لصاحبها بابا علي  ali baba العالمه شكل تغيير مت
لتصبح بالشكل التالي رقم(1683) عالمتها

 

                       

البضائع تعديل قائمة مت التي العالمات
 

(1)
 

سولفيه  لصاحبها INFLUTEC ينفلوتكس العالمة اجلها من املسجلة البضائع قائمة على تعديل اجراء مت
: التالي النحو على تصبح بحيث ، الصنف 44 13874 في العالمة ،رقم .في. بي بيولوجيكالز

في مشمولة ،جميعها االنفلونزا فيروس ضد  التطعيم مجال في  والنصائح الطبية املعلومات تقدمي
 44 الصنف

Medical information and advice in the field of influenza virus vaccination;all included in
class44 
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التجديد لعدم تنشر عالمات
الطلبالعدد العالمةالتاريخرقم املالكاسم

جرجاوياوكتون24/11/2005 8529 1. حسن عمران باسل

الصافي17/09/2005 8530 2. ملنب م خ العامة للتجارة شركة البينار

توتي17/09/2005 8532 3. ملبنة م خ العامة للتجارة شركة البينار

فلورا17/09/2005 8533 4. ملبنة م خ العامة للتجارة شركة البينار

سي28/12/2005 8548 5. يو بيلجيهتي بسكيتس جنرال

دانونهاكتيميل28/12/2005 8551 6. غيرفايس كومباغني

سيجما08/08/2005 8554 7. ايديل اس سيلسيوساي

.8 8555 08/08/2005
انترناشونال اس اي

سيجما
سيلسيوس

اكتينجيسللسكوفتماربيرت02/09/2005 8562 9. ماربيرت

ايهاسترودودو06/11/2007 8567 10. اس باتيور فينانسيري

ليا02/10/2005 8568 11. ات ايهلق اس باتيور فينانسيري

اكتيغيسيلشافتالسيكور28/12/2005 8604 12. اليانز

شركة مطعم كويك بيكصورة كويك بيك28/12/2005 8607 13.

AstraZenecaAB فايوزان10/08/2005 8630 14.

.15 8642 25/09/2005( كيسسز ) صورة
املساهمة االردني الكيماوي املصنع شركة

احملدودة اخلصوصية

م.ع.ماهال09/11/2000 8643 16. الفلسطينية شركة االتصاالت

السنابل17/11/2005 8335 17.
املواد النتاج السنابل مؤسسة شركة

م.خ.م. الغذائية

السنابل17/11/2005 8336 18.
املواد النتاج السنابل مؤسسة شركة

م.خ.م. الغذائية

.بي. ايه.صورة16/04/2006 8360 19. فريرو اس

سيفيكسيل12/11/2005 8364 20. ل بي بيشام سميث كلني

ستال29/03/2006 8403 21. ار . محدودكي بضمان اويل يلو

دانونهصورة16/05/2006 8404 22. غيرفايس كومباغني

واحمر16/05/2006 8405 23. ازرق ملونة دانونهصورة غيرفايس كومباغني

وازرق16/05/2006 8406 24. احمر لون دانونهصورة غيرفايس كومباغني

وازرق16/05/2006 8407 25. احمر دانونهصورة غيرفايس كومباغني

.26 8408 16/05/2006
فايس غير غني كومباني

دانونه
دانونه غيرفايس كومباغني

ناديكو09/10/2005 8464 27.
و للتنمية اخلديثة الهادي شركة

م.خ.م االستثمار

يوكو03/10/2005 8492 28. الهندسية
للخدمات الهندسية املتحدة الشركة

اإلنشائية
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اكتينجيسللسكوفتبروفيوشيرا02/10/2005 8513 29. ماربيرت

اكتينجيسللسكوفتسكارف02/10/2005 8514 30. ماربيرت

اكتينجيسللسكوفتسبلينديسيما27/09/2005 8515 31. ماربيرت

رميكس + صوره23/09/2007 8218 32.
وتسويق الورق لصناعة الشركة الوطنية

م خ م

ايهاكتينسل28/12/2005 8226 33. اس اندروماكو اتوريوس البور

+صوره08/08/2005 8234 34. .ايهتاتي .اس تاتي

.ايهتاتي08/08/2005 8235 35. .اس تاتي

تاتي اس ايهتاتي08/08/2005 8236 36.

.ايهتاتي08/08/2005 8237 37. .اس تاتي

.ايهتاتي08/08/2005 8238 38. .اس تاتي

.ايهتاتي08/08/2005 8239 39. .اس تاتي

.40 8252 08/08/2005 HIGH CARE SYSTEM
رميارك جيسيلتشافتفير ماركني

اتش بي كووبيرايشن ام

.41 8253 08/08/2005
هاي كير صورة (

( سيستمز
رميارك جيسيلتشافتفير ماركني

اتش بي كووبيرايشن ام

كير سيستمس08/08/2005 8254 42. هاي
رميارك جيسيلتشافتفير ماركني

اتش بي كووبيرايشن ام

كير سيستمز08/08/2005 8255 43. هاي
رميارك جيسيلتشافتفير ماركني

اتش بي كووبيرايشن ام

سيستم08/08/2005 8257 44. كار هاي
رميارك جيسيلتشافتفير ماركني

اتش بي كووبيرايشن ام

سيستم08/08/2005 8258 45. كار هاي
رميارك جيسيلتشافتفير ماركني

اتش بي كووبيرايشن ام

.46 8259 08/08/2005
رميارك جيسيلتشافتفير ماركني

اتش بي كووبيرايشن ام

انيرجست19/09/2005 8269 47. فيملينيوم ان يونيلفر

فيول كربوريشنمينتا07/12/2005 8270 48. ذا اسرائيل - ديلك

آوونكا08/08/2005 8292 49. أس. نستله برودي دي سوسيتيه

فاين03/09/2005 8296 50. الصحيبيبي للورق فاين شركة

كومينيكيشن07/09/2005 8310 51. سيافايا أن آي افايا

أفيا انكافايا07/09/2005 8311 52.

كميونيكاشني07/09/2005 8314 53. افيا انكافايا

افيا انكافيا07/09/2005 8315 54.

كميونيكيشن07/09/2005 8318 55. افيا انكافيا

كميونيكيشن07/09/2005 8320 56. سيافيا أن آي افايا

كميونيكيشن07/09/2005 8326 57. سيافيا أن آي افايا
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كميونيكيشن07/09/2005 8327 58. افيا انكافيا

.59 8271 07/12/2005
العربية باللغة كلمة

واالجنليزية والعبرية
مينتا

كربوريشن فيول اسرائيل ذا - دلك

ويثبوبيشوت19/09/2005 8274 60.

دي19/09/2005 8275 61. اي ويثانفوفاكس-

سياستركشر02/10/2005 8285 62. ال ال براندز سيرس

رينتل14/08/2005 8287 63. & فان كار ليمتدمينا نوتريتشن أوبتيموم أن أو

واتر06/07/2005 8081 64. يونيفيرسالفيفيندي فيفندي

واتر15/04/2000 8083 65. يونيفيرسالفيفيندي فيفندي

ايست08/08/2005 8127 66. ميدل ايهجياكوميني بي. اس. جياكوميني

هوني15/07/2007 7817 67. كجاماي هينكل

ليميتدأدفاترول12/01/2005 7450 68. زينكا

بيريزأبريل16/01/2005 7483 69. مارتيتيز أنطونيو

الشفا12/12/2004 7484 70. نابلسحليب زكاة جلنة

الصفا25/01/2005 7485 71. نابلسحليب زكاة جلنة

ويثسوليتيرج25/10/1999 7486 72.

كجامينيريسك15/01/2005 7473 73. هينكل

الذهبي29/01/2005 7475 74.
املساهمة الذهبي القمح مطاحن شركة

احملدودة العامة

الذهبية29/01/2005 7476 75.
املساهمة الذهبي القمح مطاحن شركة

احملدودة العامة

صورة29/01/2005 7477 76.
املساهمة الذهبي القمح مطاحن شركة

احملدودة العامة

.77 7245 28/12/2004
للصناعة الزينة شركة

واإلستثمار
واإلستثمار للصناعة الزينة شركة

العادية العامة

دانونهفيتالينا13/01/2005 7308 78. غيرفايس كومباغني

لتدميكس03/09/1995 7327 79. بريويريس بير اسرائيل

سماويه12/01/2005 7332 80. مارس،انكوربوريتيداجرام

بي13/01/2005 7391 81. اند ان
. اس تكستايل ديسينو دي اندستريا

ايه.). . ايه.(انديتكس اس

دينللو13/01/2005 7399 82.
. اس تكستايل ديسينو دي اندستريا

ايه.). . ايه.(انديتكس اس

.83 7405 11/10/1999
الهندسي املكتب

ايه العاملي االستشاري
اي سي

االستشاري الهندسي املكتب شركة
العاملي

المول26/03/2003 6079 84.
االردنية الزيوت النباتية مصانع شركة

احملدودة املساهمة
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تاون28/11/2005 6214 85. االمريكيهسي التجارية اازن شركة

سانوفي_سينثيالبوتينسان26/05/2002 6217 86.

اليانسي11/11/2002 6241 87. سيوينغس أن آي وست ايرالينز نورث

ايهجالو19/04/2009 7496 88. اس. ,غالو اليمينتيكوس بروداكتوس

بايب26/12/2004 7499 89. اللدائنبال لصناعة فلسطني شركة

اجلهاد28/01/2007 7518 90.
اخلصوصية العامة للتجارة اجلهاد شركة

املساهمة احملدودة.

اللؤلؤة28/01/2007 7610 91.
اخلصوصية العامة للتجارة اجلهاد شركة

املساهمة احملدودة.

ناعمة28/01/2007 7612 92. مناديل هديل
اخلصوصية العامة للتجارة اجلهاد شركة

املساهمة احملدودة.

ملتدساببهير20/11/2004 7617 93. كومبني اند بكاردي

ليمتدبورساتيف20/10/2004 7650 94. ابيك

ليمتدداماتيف20/10/2004 7651 95. ابيك

ليمتدكابستان22/12/2004 7711 96. س) براوند ) توباكو امريكان بريتش

ليميتداتابرون29/09/2004 7723 97. سينغينتا

ليميتدانفيل29/09/2004 7724 98. سينغينتا

وريلدومروبجيمستون20/11/2004 7730 99. نيدرالند راديو استيشينج

كريكتكريكيت29/09/2004 7733 100.

.101 7753 29/09/2005( ( فيجيز ميال الصورة دوربان اس

الغذائية.تريبيوت25/12/2001 5929 102. للمواد العاملية الشركة

ليمتيدكاسترو26/10/2002 5938 103. موديل كاسترو

اواكسشعار15/07/2003 5980 104. ديس ليونايزه سويز

اواكسشعار15/07/2003 5981 105. ديس ليونايزه سويز

اواكسشعار15/07/2003 5982 106. ديس ليونايزه سويز

اواكسشعار15/07/2003 5983 107. ديس ليونايزه سويز

اواكسشعار15/07/2003 5985 108. ديس ليونايزه سويز

فري30/12/2002 6024 109. باك
األحذية فاير لصناعة وجتارة باك شركة

احملدودة اخلصوصية املساهمة

فاير30/12/2002 6026 110. باج
األحذية فاير لصناعة وجتارة باك شركة

احملدودة اخلصوصية املساهمة

فاير30/12/2002 6028 111. باك
األحذية فاير لصناعة وجتارة باك شركة

احملدودة اخلصوصية املساهمة

اف11/11/2002 6031 112. اف ايهجي بي جيانفرانكو فيرري اس

المول26/03/2003 6079 113.
االردنية الزيوت النباتية مصانع شركة

احملدودة املساهمة

تاون28/11/2005 6214 114. االمريكيهسي التجارية اازن شركة
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سانوفي_سينثيالبوتينسان26/05/2002 6217 115.

اليانسي11/11/2002 6241 116. سيوينغس أن آي وست ايرالينز نورث

تاون22/01/2003 6299 117. االمريكيةكوفي التجارية اازن شركة

وينجز28/11/2002 6418 118. سيورد أن آي وست ايرالينز نورث

ويثترينيفيل15/05/2002 6420 119.

اسومات28/11/2002 6551 120. ا غي كي هينكل

ام22/01/2003 6584 121. اس اسسيكيشنجي يو او ما ام اس جي

فيليبتالكيرس18/05/2002 6788 122. ان يونيلفر

جافتسيكست05/11/2002 6812 123. سللس اكتينغ سكست

جافتسيكست05/11/2002 6813 124. سللس اكتينغ سكست

اكتنغيسيلسجافتإكسيالرين14/01/2003 6815 125. ميديكا استا

صورة06/05/2003 6822 126.
املساهمة املتحدة لألعالف الشركة

احملدودة اخلصوصية

جونسونشرونوبلوك18/05/2002 6825 127. أند جونسن

هوري18/05/2002 6826 128. ليب فيليب ان يونيليفر

جونسونشرونوبلوك18/05/2002 6827 129. & جونسون

ديورفيتاملني17/03/2003 6863 130. كريستيان بارفيوم

دوم25/03/1999 6889 131. ليميتدكنج كو، انتربرايز إيست ترو

اجموتوريل02/08/2004 6947 132. بي ام غي فارماسيوتيكال سولفي

شمينوفا ايه/اسامباكت29/09/2004 7727 133.

ليمتدبرونشيف20/10/2004 7652 134. ابيك

شمينوفا ايه/اسامباكت29/09/2004 7727 135.

ار18/04/2006 9478 136. جي كومبانيار توباكو ار.جي.رينولز

شعار12/05/2007 9583 137.
ايضا تعمل التي كايشا، كابوشيكي كاو

كوربوريشن كاو باسم،

شعار12/05/2007 9584 138.
ايضا تعمل التي كايشا، كابوشيكي كاو

كوربوريشن كاو باسم،

لندن مليتدفايرواي15/03/1996 2029 139. اوف دانهل توباكو

انكوربوريتيدباجنو28/03/1996 2032 140. مارس،

يالو17/09/2008 9796 141. سيزون ال بي يونيليفر

يالو17/09/2008 9797 142. سيزون ال بي يونيليفر

يالو17/09/2008 9799 143. سيزون ال بي يونيليفر

سانوفي_أفينتيسدانوكراين29/08/2006 9622 144.

سيرفيسيس اس.ايكومفورميل04/03/2007 9648 145. نيميكو فاينانشال

.فيميلوميل03/05/2006 9733 146. ناتريكا انترناشونال بي

يالو16/09/2008 9802 147. سيزون ال بي يونيليفر
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يالو16/09/2008 9803 148. سيزون ال بي يونيليفر

يالو16/09/2008 9804 149. سيزون ال بي يونيليفر

يالو16/09/2008 9805 150. سيزون ال بي يونيليفر

يالو16/09/2008 9807 151. سيزون ال بي يونيليفر

سيزوني يلو16/09/2008 9811 152. ال بي يونيليفر

فالش14/05/2006 9816 153. آر . كومبانياكليبس جي ام . ريجليري دبليو

سيزر25/03/2006 9826 154. صوره
نزار لصاحبه للمرطبات اجلدايل مصنع ابو

اجلدايل ابو انور

بايسن25/03/2006 9827 155.
نزار لصاحبه للمرطبات اجلدايل مصنع ابو

اجلدايل ابو انور

عبداهللا جفالسيجال12/03/2007 9834 156. محمد داوود على داوود

عبداهللا جفالسيجال12/03/2007 9833 157. محمد داوود على داوود

باتش19/04/2006 9835 158. جيماي اي كرايزلر دميلر

باتش19/04/2006 9836 159. جيماي اي كرايزلر دميلر

باتش19/04/2006 9837 160. جيماي اي كرايزلر دميلر

جيميباتش19/04/2006 9839 161. اي كرايزلر دميلر

باتش19/04/2006 9840 162. جيماي اي كرايزلر دميلر

جيمايباتش19/04/2006 9841 163. اي كرايزلر دميلر

باتش19/04/2006 9842 164. جيماي اي لر كرايز دميلر

باتش19/04/2006 9844 165. جيماي اي كرايزلر دميلر

باتش20/04/2006 9845 166. جماي آ كرايزلر دميلر

باتش19/04/2006 9846 167. جماي آ كرايزلر دميلر

باتش19/04/2006 9849 168. جماي آ كرايزلر دميلر

باتش19/04/2006 9850 169. جماي آ كرايزلر دميلر

باتش19/04/2006 9852 170. جماي آ كرايزلر دميلر

باتش19/04/2006 9853 171. جيماي دميلير أي

جمايباتش19/04/2006 9855 172. آ كرايزلر دميلر

جماباتش19/04/2006 9856 173. آ كرايزلر دميلر

جمايباتش19/04/2006 9857 174. آ كرايزلر دميلر

جيمايباتش19/04/2006 9858 175. دميلير أي

جمايباتش20/04/2006 9859 176. آ دميلركرايزلر

جمايباخ20/04/2006 9860 177. ا كرايزلر دميلر

جمايباخ20/04/2006 9861 178. ا كرايزلر دميلر

جمايباخ20/04/2006 9862 179. ا كرايزلر دميلر

جمايباخ20/04/2006 9863 180. ا كرايزلر دميلر

ام05/02/2007 9867 181. ام جيصورة اي كرايزلر دميلر
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جيصورة09/07/2008 9885 182. دميلير أي

جيصورة09/07/2008 9889 183. دميلير أي

بيفيداريس17/04/2007 9900 184. ا استرازينيكا

بياجاليدا17/04/2007 9902 185. ا استرازينيكا

آ.بريبيو09/08/2006 9907 186. نستله أس. برودوي سوسيتيه دي

الغذائيةسويت تون05/06/2007 9911 187. للمنتوجات سنقرط شركة

رويال15/08/2008 9912 188. الغذائيةلي للمنتوجات سنقرط شركة

بياكسانتني09/05/2006 9914 189. ،آي استرازينسا

دانونهدانيتي16/05/2006 9925 190. غيرفايس كومباغني

دانونهدانيت16/05/2006 9927 191. غيرفايس كومباغني

دانونهدانيتي16/05/2006 9928 192. غيرفايس كومباغني

جولدن أيجل23/04/2006 9931 193.
بلغارتاباك دراوجستفو اكتسيونرنو

هولدينغ

كومبانيسكويرت15/04/2006 9934 194. كونسينتريت دبليو آند ايه

مجمدة)04/09/2008 9939 195. (بامية العامةميسلون للتجارة ميسلون شركة

العامةميسلون (فول اخضر)04/09/2008 9940 196. للتجارة ميسلون شركة

الذرة)04/09/2008 9941 197. (حبوب العامةميسلون للتجارة ميسلون شركة

.198 9942 04/09/2008( وبايزالء (جزر العامةميسلون للتجارة ميسلون شركة

.199 9943 04/09/2008
(فاصولياء ميسلون

خضراء)
العامة للتجارة ميسلون شركة

العامةميسلون (جزر صغير)04/09/2008 9944 200. للتجارة ميسلون شركة

العامةميسلون (شوربة خضار)04/09/2008 9946 201. للتجارة ميسلون شركة

.202 9947 04/09/2008( بروكلي ) العامةميسلون للتجارة ميسلون شركة

.203 9948 04/09/2008
شوكي ارضي ) ميسلون

(
العامة للتجارة ميسلون شركة

بازيالء)04/09/2008 9949 204. العامةميسلون( للتجارة ميسلون شركة

ايانكانتو14/05/2006 9950 205. بي اتاليا اس ساليفيتور فيراغامو

الشمس19/04/2006 9951 206. ألشعة أس.آ.رسم نستلة برودوي دي سوسيتيه

ا.صورة02/05/2006 9952 207. نستله اس. برودوي سوسيتيه دي

ا.صورة02/05/2006 9953 208. اس. نيستله بروديوي ديس سوسيته

آجبوريو30/04/2006 9958 209. هولدينغ شفايتس فودس كرافت

آججوبار30/04/2006 9959 210. هولدينغ شفايتس فودس كرافت

آجهايتي30/04/2006 9960 211. هولدينغ شفايتس فودس كرافت

آجنيتي19/06/2006 9961 212. هولدينغ شفايتس فودس كرافت

آجراسكو19/06/2006 9962 213. هولدينغ شفايتس فودس كرافت

امبااودام12/07/2006 9970 214. فودز ارال
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أيهينكو09/05/2006 9987 215. أي جي كي كو. أند جي أي هينكل

اخلياطاخلياط13/04/2008 10000 216. بشير حريص حسام

آصورة19/06/2006 10011 217. أس. نستلة برودوي دي سوسيتيه

آرسمة19/06/2006 10012 218. أس. نستلة برودوي دي سوسيتيه

آرسمة19/06/2006 10013 219. أس. نستلة برودوي دي سوسيتيه

آرسمة19/06/2006 10014 220. أس. نستلة برودوي دي سوسيتيه

اورجانونسوستانون14/05/2006 10022 221. في ان

اكتينكزيليستشافتصورة12/07/2006 10024 222. نهرمييتال كنور

اكتينكزيليستشافتصورة12/07/2006 10025 223. نهرمييتال كنور

اكتينكزيليستشافتكنور12/07/2006 10027 224. نهرمييتال كنور

اكتينكزيليستشافتكنور12/07/2006 10030 225. نهرمييتال كنور

انتقلت ملكيتها التى العالمات التجارية
رقم

العالمة
التحويل سند سندرقم تاريخ

التحويل
املالك اجلديداملالك االصلى

نستله03/05/2010 ن.م/476/1 476  برودي دي سوسيتيه
آ أس.

اس.بي.ايه. باولي

ليمتد27/12/2009 ن.م/499/1 499  سيز مليتدسفن كونسيومر هيلثكير ميرك

ليمتد27/12/2009 ن.م/500/2 500  سيز مليتدسفن كونسيومر هيلثكير ميرك

ليمتد27/12/2009 ن.م/504/2 504  سيز مليتدسفن كونسيومر هيلثكير ميرك

ليمتد27/12/2009 ن.م/505/2 505  سيز مليتدسفن كونسيومر هيلثكير ميرك

ديلوار01/03/2010 ن.م/1436/1 1436  ) انكوربوريتد مارس
كوربوريشن)

ليمتد كي يو درينكس مارس

للتجارة25/01/2010 ن.م/1991/1 1991  العنبتاوي شركة
والنقليات العامة

. والتجارة م للصناعة االدنى الشرق شركة
م . خ

للتجارة25/01/2010 ن.م/1992/1 1992  العنبتاوي شركة
والنقليات العامة

. والتجارة م للصناعة االدنى الشرق شركة
م . خ

طولكرم22/12/2009 ن.م/3373/1 3373  مرتديال مصنع
( ( املنار

املعلبة واللحوم املرتديال لصناعة شركة املنار

بيرسونال02/03/2010 ن.م/4178/1 4178  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/4179/1 4179  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة
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ام11/02/2010 ن.م/5223/2 5223  جي ميديكل ان اس بي
جي كو كي اتش & بي

أتش بي أم جي ميديكال ان أس بي

التجارية11/04/2010 ن.م/5324/1 5324  الكرمل شركة
الصناعية التجارية

املساهمة اخلصوصية
احملدودة

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

التجارية11/04/2010 ن.م/5325/1 5325  الكرمل شركة
الصناعية التجارية

املساهمة اخلصوصية
احملدودة

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

التجارية11/04/2010 ن.م/5326/1 5326  الكرمل شركة
الصناعية التجارية

املساهمة اخلصوصية
احملدودة

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

في24/02/2010 ن.م/6456/1 6456  ان ، إنك.يونيليفر دي منجمنت أف

انترناشينال11/02/2010 ن.م/6529/1 6529  تراميف
براون اند سبيسهوفر
كومانديتجسلشافت

جي، أي انترتريد تراميف

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6556/2 6556  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6557/2 6557  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6558/2 6558  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6559/2 6559  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6560/2 6560  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6561/2 6561  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6562/2 6562  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6563/2 6563  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة
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بيرسونال02/03/2010 ن.م/6564/2 6564  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6565/2 6565  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6566/2 6566  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6567/2 6567  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6568/2 6568  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6569/2 6569  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6570/2 6570  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6571/1 6571  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6572/1 6572  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6573/1 6573  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6574/1 6574  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6575/1 6575  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6837/1 6837  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة

بيرسونال02/03/2010 ن.م/6838/1 6838  اوراجن
كومينيكيشنس

. ليميتد سيرفيسيز

ليمتد سيرفيسيز براند اورجن شركة
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التجارية08/04/2010 ن.م/7067/1 7067  الكرمل شركة
الصناعية املساهمة

احملدودة اخلصوصية

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

التجارية08/04/2010 ن.م/7068/1 7068  الكرمل شركة
الصناعية املساهمة

احملدودة اخلصوصية

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

التجارية08/04/2010 ن.م/7069/1 7069  الكرمل شركة
الصناعية املساهمة

احملدودة اخلصوصية

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

التجارية11/04/2010 ن.م/7070/1 7070  الكرمل شركة
الصناعية التجارية

املساهمة اخلصوصية
احملدودة

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

التجارية11/04/2010 ن.م/7071/1 7071  الكرمل شركة
الصناعية التجارية

املساهمة اخلصوصية
احملدودة

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

التجارية11/04/2010 ن.م/7358/1 7358  الكرمل شركة
الصناعية التجارية

املساهمة اخلصوصية
احملدودة

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

ليمتد22/06/2010 ن.م/7891/1 7891  اندستريز بيير مليتد.متبو بفيرجز متبو

ليمتد22/06/2010 ن.م/7892/1 7892  اندستريز بيير مليتد.متبو بفيرجز متبو

ليمتد22/06/2010 ن.م/7903/1 7903  اندستريز بيير مليتد.متبو بفيرجز متبو

ليمتد22/06/2010 ن.م/7904/1 7904  اندستريز بيير مليتد.متبو بفيرجز متبو

ليمتد22/06/2010 ن.م/7905/1 7905  اندستريز بيير مليتد.متبو بفيرجز متبو

اإلتصاالت11/02/2010 ن.م/7959/1 7959  شركة
م.ع.م الفلسطينية

الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة
احملدودة اخلصوصية املساهمة

سي09/03/2010 ن.م/8060/1 8060  ال بي اس.ايهيونيلفر بيل فروماجري

ريكارد17/01/2010 ن.م/8091/1 8091  ايهبيرنود اس هولدجن أجروس

ايه17/01/2010 ن.م/8091/2 8091  اس هولدجن أي.أجروس ويبوروا أس

لالستثمار04/01/2010 ن.م/8683/1 8683  السلوى شركة
الغذائية واملنتوجات

املساهمة الغذائية للمواد املدائن شركة
احملدودة

اإلتصاالت11/02/2010 ن.م/8859/1 8859  شركة
م.ع.م الفلسطينية

الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة
احملدودة اخلصوصية املساهمة

اإلتصاالت11/02/2010 ن.م/8861/1 8861  شركة
م.ع.م الفلسطينية

الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة
احملدودة اخلصوصية املساهمة

اإلتصاالت11/02/2010 ن.م/9014/1 9014  شركة
م.ع.م الفلسطينية

الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة
احملدودة اخلصوصية املساهمة

اإلتصاالت11/02/2010 ن.م/9015/1 9015  شركة
م.ع.م الفلسطينية

الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة
احملدودة اخلصوصية املساهمة
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اإلتصاالت11/02/2010 ن.م/9020/1 9020  شركة
م.ع.م الفلسطينية

الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة
احملدودة اخلصوصية املساهمة

الكرمل11/04/2010 ن.م/9118/1 9118  شركة
التجميل ملستحضرات

م.خ.م

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

الكرمل11/04/2010 ن.م/9119/1 9119  شركة
التجميل ملستحضرات

م.خ.م

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

الكرمل11/04/2010 ن.م/9120/1 9120  شركة
التجميل ملستحضرات

م.خ.م

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

الكرمل11/04/2010 ن.م/9121/1 9121  شركة
التجميل ملستحضرات

م.خ.م

التجارية املساهمة بال كارم شركة
اخلصوصية

اإلتصاالت11/02/2010 ن.م/9149/1 9149  شركة
م.ع.م الفلسطينية

الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة
احملدودة اخلصوصية املساهمة

اإلتصاالت11/02/2010 ن.م/9637/1 9637  شركة
م.ع.م الفلسطينية

الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة
احملدودة اخلصوصية املساهمة

اإلتصاالت11/02/2010 ن.م/9723/1 9723  شركة
م.ع.م الفلسطينية

الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة
احملدودة اخلصوصية املساهمة

اإلتصاالت11/02/2010 ن.م/9924/1 9924  شركة
م.ع.م الفلسطينية

الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة
احملدودة اخلصوصية املساهمة

في17/03/2010 ن.م/11339/1 11339  سانايي غيدا انترغم
سيركيتي أنونيم تيكاريت

تيكاريت في ماديالري سانايي غيدا كينت
سيركيتي أنونيم

الهبه20/12/2009 ن.م/11666/1 11666  مجمع شركة
املساهمة األنابيب ألطفال

احملدودة اخلصوصية

الطبية الشركة املتخصصة للخدمات
املساهمة اخلصوصية

في17/03/2010 ن.م/11796/1 11796  سانايي غيدا انترغم
سيركيتي أنونيم تيكاريت

تيكاريت في ماديالري سانايي غيدا كينت
سيركيتي أنونيم

في17/03/2010 ن.م/11797/1 11797  سانايي غيدا انترغم
سيركيتي أنونيم تيكاريت

تيكاريت في ماديالري سانايي غيدا كينت
سيركيتي أنونيم

في17/03/2010 ن.م/11798/1 11798  سانايي غيدا انترغم
سيركيتي أنونيم تيكاريت

تيكاريت في ماديالري سانايي غيدا كينت
سيركيتي أنونيم

تلفزيون13/07/2010 ن.م/14878/1 14878  راديو و شركة
العرب

الفضائية اجلزيرة شبكة

تلفزيون13/07/2010 ن.م/14879/1 14879  راديو و شركة
العرب

الفضائية اجلزيرة شبكة
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املالك اسم تغيير مت التى التجارية العالمات
رقم

العالمة
التحويل سند التحويلرقم سند االصلىتاريخ اجلديداالسم االسم

مارفليت27/12/2009 تد/499/1 499 
ريفينينج
كومباني

ليمتد

ليمتد سيز سفن

ميترو-12/05/2010 تد/1625/1 1625 
جولدون-ماير

كورب.

كوربوريشن ليون ميترو-غولدوين-ماير

احلياة27/05/2010 تد/1930/1 1930  شركة
للصناعات

الغذائية

الغذائية للصناعات سنيورة شركة

ليزينزين04/04/2010 تد/8850/2 8850  ديرينغ
آجي

(دك جي ايه اليسينسينغ غلوبال دك
غلوبال ايه)(دك أس غلوبال اليسينسينغ

ليمتد) اليسينسينغ

اولكر غيدا25/05/2010 تد/9160/1 9160 
يي سانا

ايه. تيكاريت
اس.

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي

اولكر غيدا25/05/2010 تد/9161/1 9161 
يي سانا

ايه. تيكاريت
اس.

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي

اولكر غيدا25/05/2010 تد/9162/1 9162 
يي سانا

ايه. تيكاريت
اس.

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي

اولكر غيدا25/05/2010 تد/9163/1 9163 
يي سانا

ايه. تيكارت
اس.

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي

اولكر غيدا25/05/2010 تد/9164/1 9164 
في يي سانا

ايه. تيكاريت
اس.

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي

اولكر غيدا25/05/2010 تد/9165/1 9165 
تيارت يي سانا

اس. . ايه

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي
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جايدا25/05/2010 تد/9166/1 9166  اولكر
في يي سانا
اي. تيكاريت

اس

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي

اولكر غيدا25/05/2010 تد/9171/1 9171 
في سانايي

ايه. تيكاريت
اس.

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي

اولكر غيدا25/05/2010 تد/9172/1 9172 
في سانايي

ايه. تيكاريت
اس.

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي

اولكر غيدا25/05/2010 تد/9173/1 9173 
في سانايي

ايه. تيكاريت
اس.

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي

اولكر غيدا29/04/2010 تد/9177/1 9177 
في يي سانا

ايه. تيكاريت
اس.

انونيم تيكاريت في سانايي غيدا اولكر
سيركيتي

اولكر غيدا29/04/2010 تد/9177/2 9177 
في سانايي

تيكاريت
انونيم

سيركيتي

انونيم سانايي بيسكوفي اولكر
سيركيتي

احلياة27/05/2010 تد/9447/1 9447  شركة
للصناعات

الغذائية

الغذائية للصناعات سنيورة شركة

موفينبيك15/12/2009 تد/9627/1 9627 
هولدينغ

جي أي هولدينغ موفينبيك

موفينبيك15/12/2009 تد/9628/1 9628 
هولدينغ

جي أي هولدينغ موفينبيك

تشيمايس25/02/2010 تد/9831/1 9831  ال
الكوست

الكوست

تشيمايس25/02/2010 تد/9832/1 9832  ال
الكوست

الكوست

جيدا06/06/2010 تد/10043/1 10043  كيرفان
في سانايي

تيكاريت
ليمتد

سيركيتي

انونيم تيكاريت سانايي في جيدا كيرفان
سيركتي

موتورز22/12/2009 تد/11203/2 11203  جينرال
كومباني

سي ال ال جينرال موتورز
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نتويرك26/07/2010 تد/11293/1 11293  ترنر
بي، ال تلفيجن

بي ال ال ال

،انك تلفيجن نتويرك ترنر

ايه03/05/2010 تد/12151/1 12151  س. ايهمايكل س فيستيرجارد

موتورز22/12/2009 تد/12308/2 12308  جينرال
كومباني

سي ال ال جينرال موتورز

هيدرومك08/03/2010 تد/13514/1 13514 
في هيدرليك

ميكانيك
ماكينة امياالت

في سانايي
تيكاريت

ليمتد
سيركتي

هيدرومك هيدرليك في ميكانيك ماكينة
تيكاريت انونيم في امياالت سانايي

سيركتي

هيدرومك08/03/2010 تد/13515/1 13515 
في هيدرليك

ميكانيك
ماكينة امياالت

في سانايي
تيكاريت

ليمتد
سيركتي

هيدرومك هيدرليك في ميكانيك ماكينة
تيكاريت انونيم في امياالت سانايي

سيركتي

احلياة06/07/2010 تد/13657/1 13657  شركة
للصناعات

الغذائية
املسهمة

اخلصوصية
احملدودة

الغذائية للصناعات سنيورة شركة

املالك عنوان تغيير نشرالعالمات التجارية التى مت

رقم
العالمة

التحويل سند التحويلرقم سند االصلىتاريخ اجلديدالعنوان العنوان

ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/1504/1 1504  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.

ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/1505/1 1505  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.

ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/1513/1 1513  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.

ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/1515/1 1515  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.
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ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/1522/1 1522  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.

450 نورث روكس 12/05/2010 تد/1625/1 1625 
درايف، بوري

هيلز، بيفيرلي
اف ستيت

،90210 كاليفورنيا
اف ستيت يونايتد

امريكان

لوس  بلفد.، 10250 كنستيليشن
الواليات ،90067-6241 كليفورنيا اجنلوس،

االمريكية املتحدة

ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/2173/1 2173  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.

ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/2174/1 2174  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.

ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/2312/1 2312  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.

ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/3991/1 3991  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.

ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/3992/1 3992  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.

19/05/2010،10 تد/8174/1 8174  افرانشكومباني،
فيركنجيتوريكس، رو

 7514
باريس، فرانس

ماين، دو افنيو ،33 ماين مونت بارناس، تور
، 75015 باريس، فرنسا.  ايتيج 14 اي

سيشتراسة08/04/2010 تد/8850/3 8850 
7 ايه، 6052 

، هيرغيسويل
سويسرا

بارتنر آند فيشر و / س
 6052 9 ستشلهوتشتراسة

سويسرا هيرغيسويل ,

بروننفيزن04/04/2010 تد/8850/2 8850 
 ، 14 شتراسة

1808 دالليكون 
سويسرا -

 ، 7 ايه، 6052 هيرغيسويل سيشتراسة
سويسرا

العذراء25/02/2010 تد/9994/1 9994  جزر
البريطانية

سينتر، انكوربوريشنز اوفشور ص.ب:975،
البريطانية العذراء تاون، تورتوال، اجلزر رود

آي28/06/2010 تد/9995/2 9995  دي دريف
- ان- سايل آرك

 6700 ,102
اسشوباتش-آرلون

بلجيكا ,

 . بلجيكا 6700 ارلون_ ،5 نيتزر جوزيف رو

داجنو 75008 19/05/2010 تد/10044/1 10044  ري 4
فرنسا باريس

16 بوليفارد مالزيرب، 75008 باريس، 
فرنسا.

ستريت، بورمودا29/07/2010 تد/10144/1 10144  20 بارليمنت كورنير هاوس،
هاميلتونن بورمودا.
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(2010 لسنة ) رقم اعالن

والرسوم االختراع امتيازات  قانون

1953 22 ) لسنة ) رقم

طلبات قدمت فقد لسنة 1953، ( 22 ) والرسوم رقم اإلختراع إمتيازات ألحكام قانون  وفقاً
في اإلعالن املنشورة إختراع إمتياز  لتسجيل

من هذه طلب أي إختراع في أي على تسجيل اإلعتراض  ويحق
، النشر من تاريخ هذا شهرين البالغة املدة القانونية خالل  الطلبات

، املسجل املقررة إلى األصول حسب خطياً اإلعتراض يقدم أن  على

. في إعتراضه إليها يستند التي اإلعتراض أسباب فيه يبني وأن

: اهللا بتاريخ رام في صدرت

والرسوم اإلختراع إمتيازات مسجل
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156 االمتياز: Patent No. : 156رقم

اترع: وعنوان اسم
عمر محمود رالف

، اململكة  لندن SW1W EE8 ، سكوير ، 6 سلون F6
املتحدة

Name & Address of Inventor:
Ralph Mahmoud Omar
6F,6 Sloane Square, London SW1W 8E-
E,United Kingdom

االمتياز: صاحب وعنوان اسم
عمر محمود رالف

، اململكة  لندن SW1W EE8 ، سكوير ، 6 سلون F6
املتحدة

Name and address of the Applicant: 
Ralph Mahmoud Omar
6F,6 Sloane Square, London SW1W 8E-
E,United Kingdom

الطلب: تاريخ تقدمي
28/01/2010

Date of Application :
28/01/2010 

: االختراع موضوع
موثقة شخصية تعامل بطاقة لعمل طريقة
بطريقة االستعمال  لهم للمصرح دين سداد مع

وظيفية

Title of Invention:
IMPROVEMENTS RELATING TO MULT-
IFUNCTION AUTHENTICATION SYSTE-
MS

16 : االمتياز Period of Patent: 16مدة

التبليغ: عنوان
لالستشارات دقة أبو شركة

تلفون: / الثالث الدور  / الباسل عمارة  / اهللا رام
 0599769984

Address for Services:
Abu Daqua Consulting 
Ramallah / Al Basel Building / third floor
/ Tel: 0599769984

161 االمتياز: Patent No. : 161رقم

اترع: وعنوان اسم
صواحلة الرحمن عبد حسني شادي

هللا عطا احمد حسن آيات
مباركة علي هيفاء حسنني

نابلس - فلسطني

Name & Address of Inventor:            Shadi 
Hosni Abed Rahman Sawalha   
 Aayat Ahmed Hasan Attalla 
 Haifa Hassanein Ali Mobarka

Nablus - Palestine
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االمتياز: صاحب وعنوان اسم
صواحلة الرحمن عبد حسني شادي

هللا عطا احمد حسن آيات
مباركة علي هيفاء حسنني

– فلسطني نابلس

Name and address of the Applicant: 
Shadi Hosni Abed Rahman Sawalha   
 Aayat Ahmed Hasan Attalla 
 Haifa Hassanein Ali Mobarka

Nablus – Palestine      

الطلب: تاريخ تقدمي
8/6/2010

 

Date of Application :
8/6/2010

: االختراع موضوع
تدويره املعاد الورق من  املصنعة احلراري العزل  ألواح

املعاد تدويره الكثافة قليل ايثيلني والبولي

Title of Invention:

Thermal insulation panels made   from 
recycled paper and low-density poly-
ethylene recycled 

: االمتياز مدة
سنة 16 

Period of Patent:
 16 Years

التبليغ: عنوان
فلسطني – نابلس

0599674156
 0598238344
0598245233

Address for Services:
Nablus – Palestine 
0599674156   
0598238344
0598245233

164 االمتياز: Patent No. : 164رقم

اترع: وعنوان اسم
اميانوئيل دومازاكيس

اليونان ريثيمنون ماتسو 74100 5 شارع

Name & Address of Inventor:
Emmanouil Domazakis
5 Moatsou Street 74100 Rethymnon 
Greece
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االمتياز: صاحب وعنوان اسم
اميانوئيل دومازاكيس

اليونان  ماتسو 74100 ريثيمنون 5 شارع

Name and address of the Applicant: 
Emmanouil Domazakis
5 Moatsou Street 74100 Rethymnon 
Greece

الطلب: تاريخ تقدمي
15/06/2010

Date of Application :
15/06/2010

: االختراع موضوع
على محتوية حلم اساسها منتجات لتحضير طريقة

االضافية املواد من مختزلة كمية متضمنة زيت

Title of Invention:
Method For Preparation Of Oil-Contain-
ing Meat-Based Products Comprising 
Aredused Amount Of Additive

: االمتياز مدة
سنة 16 

Period of Patent:
 16 Years

التبليغ: عنوان
لالستشارات دقة أبو شركة

تلفون: / الثالث الدور  / الباسل عمارة  / اهللا رام
 0599769984

Address for Services:
Abu Daqua Consulting 
Ramallah / Al Basel Building / third floor
/ Tel: 0599769984

171 االمتياز: Patent No. : 171رقم

اترع: وعنوان اسم
السهلي محمود انس محمود

منبر 475 ميسيسوغا  يونيت هورونتاريو ستر . 2325
كندا  5 ايه 4 كي 4 ، ار اونتاريو ،

Name & Address of Inventor:
Mahmoud  Anas  Mahmoud  Alsahli
2325 Hurontario str. Unit number 475 
Mississauga , Ontario r 5a 4k4 , Canada

االمتياز: صاحب وعنوان اسم
السهلي محمود انس محمود

منبر 475 ميسيسوغا  يونيت هورونتاريو ستر . 2325
. كندا ، 5 ايه 4 كي 4 ار اونتاريو ،

Name and address of the Applicant: Mah-
moud  Anas  Mahmoud  Alsahli
2325 Hurontario str. Unit number 475 
Mississauga , Ontario r 5a 4k4 , Canada
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الطلب: تاريخ تقدمي
16/09/2010

Date of Application :
16/09/2010

: االختراع موضوع
تعريف وحدة لشرائح  مصرفية  وطريقة  نظام

(SIM) املشتركني

Title of Invention:
SIM Chip Bank System and Metho

: االمتياز مدة
سنة 16 

Period of Patent:
 16 Years

التبليغ: عنوان
الفكرية للملكية غزالة ابو شركة

/ الضفة الغربية رام اهللا / البيرة 3800 ص.ب

Address for Services:
Abu Ghazaleh Company for Intellectual 
Property TMP Limted  P.O.Box 3800 Albi-
rah , Ramallah , West Bank

174 االمتياز: Patent No. : 174رقم

اترع: وعنوان اسم
القطب يوسف عزات كرمي

الصناعية املنطقة / طريق االطفائية / القطب شركة
الغربية الضفة / رام اهللا /

Name & Address of Inventor:           Karim 
Ezzat Youssef  Qotob

Qotob Company / Fire Road / Industrial 
Area / Ramallah / West Bank

االمتياز: صاحب وعنوان اسم
القطب يوسف عزات كرمي

الصناعية املنطقة / طريق االطفائية / القطب شركة
الغربية الضفة / اهللا رام /

Name and address of the Applicant: 
Karim Ezzat Youssef  Qotob 

Qotob Company / Fire Road / Industrial 
Area / Ramallah / West Bank 

الطلب: تاريخ تقدمي
10/6/2010

Date of Application :
10/062010/ 
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: االختراع موضوع
PVC) فرن مصبوبة مبادة) فيشة

Title of Invention:
Electric plug for electric oven inject by 
PVC plastic material

التبليغ: عنوان
الصناعية املنطقة / طريق االطفائية / القطب شركة

الغربية الضفة / اهللا رام /

Address for Services:
Qotob Company / Fire Road / Industrial 
Area / Ramallah / West Bank 




