
2014/6/11العـــدد العاشر 

إعالن رقم )3( لسنة 2013

مبوجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الساري في احملافظات الشمالية

لقد قدمت لدينا طلبات لتسجيل العالمات التجارية التالية املنشورة في هذا العدد من 
مجلة امللكية الصناعية. ومن ثم يجوز االعتراض على تسجيل أي منها خالل ثالثة أشهر 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن. وعلى املعترض أن يتقدم باعتراضه مكتوباً إلى مسجل العالمات 
لنا إجراء  املذكور مبينا فيه أسباب اعتراضه ليتسنى  التجارية وفقاً لألصول خالل األجل 

املقتضى القانوني.

   علي ذوقان

مسجل العالمات التجارية



2014/6/12العـــدد العاشر 

( 1 )

 
 Trade Mark No.:19832العالمة التجارية رقم :19832  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 19/10/2011التاريخ : 19/10/2011 

In Respect of: Pharmaceutical productsمن اجل : املنتجات الصيدالنية 

In the name of: SANOFIبأسم : سانوفي 

.Address: 54 Rue la Boetie, 75008 Paris, Franceالعنوان : 54 رو ال بويتي، 75008 باريس، فرنسا. 

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

Address for Services:  

(2 )

 Trade Mark No.:19840العالمة التجارية رقم :19840  

In Class: 34في الصنف : 34 

Date: 20/10/2011التاريخ : 20/10/2011 

ورق  سجائر؛  (فالتر)  مرشحات  سجائر؛   : اجل  من 
سجائر؛ سيجار؛ سيجار رفيع ملفوف بالتبغ؛ تبغ 

In Respect of: CIGARETTES; CIGARETTS FILTERS; 
CIGARETTS PAPER;CIGARS; CIGARILLOS; TOBACCO

بأسم : هونغيونهونغهي توباكو (غروب)كو .، ليمتد / 
شركة ذات مسؤلية محدودة منظمة و قائمة مبوجب 

قوانني جمهورية الصني الشعبية 

In the name of: HONGYUHONGH TOBACCO (GROUP) 
CO.LTD./ Sharika dat masseoliya mahedouda 
monadama wa kaima bemojab kawaneen jomhoriyat 
al seen al shaabiya

ديستريكت،  ووهوا  رود،  هونغجني   181 منبر   : العنوان 
جمهورية  بروفينس،650202،  يوننا  سيتي،  كومنينغ 

الصني الشعبية 

Address for Services:  

عنوان التبليغ : طمون /نابلس 



2014/6/13العـــدد العاشر 

( 3 )

Trade Mark No.: 20004 العالمة التجارية رقم :20004 

In Class: 16 في الصنف : 16

Date: 30/11/2011 التاريخ : 30/11/2011 

In Respect of: Paper, tissue paper,paper towels tissues من اجل : الورق _الورق الصحي_املناديل الورقية _احملارم 

In the name of: sharekit rawan li senaet el waraq بأسم : شركة روان لصناعة الورق الصحي 
 el sehe

Address: nablus - rojeeb - al manteqa el sena العنوان : نابلس - روجيب - املنطقة الصناعية

الساقية  بريك_نابلس_شارع  هشام   : التبليغ  عنوان 
_قرب الديوان العربي 

Address for Services:

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمة ROLLS واألرقام 
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 4 ) 

Trade Mark No.: 20659العالمة التجارية رقم :20659 

In Class: 25 في الصنف : 25 

Date: 22/03/2012 التاريخ : 22/03/2012 

.In Respect of: Clothing; footwear; headgear من اجل : املالبس، األحذية، القبعات. 

In the name of: No Fear International Limited بأسم : نو فير إنترناشيونال ليمتد 

العنوان : يونيت إيه ، بروك بارك إيست ، شيريبروك ، ن ج 
20 8 ر واي ، اململكة املتحدة 

 Address: Unit A, Brook Park East, hirebrook,
NG20 8RY,United Kingdom

:Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 



2014/6/14العـــدد العاشر 

( 5)

Trade Mark No.: 20660 العالمة التجارية رقم :20660  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 22/03/2012 التاريخ : 22/03/2012 

.In Respect of: Clothing; footwear; headgear من اجل : املالبس، األحذية، القبعات. 

In the name of: No Fear International Limitedبأسم : نو فير إنترناشيونال ليمتد 

العنوان : يونيت إيه ، بروك بارك إيست ، شيريبروك ، ن 
ج 20 8 ر واي ، اململكة املتحدة 

 Address: Unit A, Brook Park East, hirebrook, NG20
 8RY,United Kingdom

:Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية

( 6 )

Trade Mark No.: 20841 العالمة التجارية رقم :20841 

In Class: 16 في الصنف : 16

Date: 04/04/2012 التاريخ : 04/04/2012

املصنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
املطبوعات،  أخرى،  فئات  في  واردة  وغير  املواد  هذه  من 
مواد التجليد، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد 
اللصق املستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، 
ومواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت الكاتبة 
واللوازم املكتبية (عدا األثاث)، مواد التوجيه والتدريس 
(عدا األجهزة)، مواد التغليف البالستيكية (غير الواردة 
في فئات أخرى)، حروف وكليشية الطباعة، حفاضات 

األطفال املصنوعة من الورق والسليوز 

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

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI بأسم : يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 



2014/6/15العـــدد العاشر 

كيسيكلي  كاد.  فيراه  ماه.  كيسيكلي   : العنوان 
سيسمي اس كيه. رقم:2/4 بي. كامليسا، اوسكودار 

/ اسطنبول، تركيا

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

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

   Address for Services:

( 7 )

 Trade Mark No.:20842العالمة التجارية رقم :20842  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 04/04/2012التاريخ : 04/04/2012 

مستحضرات  وبيطرية،  صيدلية  مستحضرات   : اجل  من 
معدة  احلمية  ومواد  واألغذية  طبية،  لغايات  صحية 
للرضع  أغذية  البيطري؛  الطب  أو  الطبي  لالستعمال 
لصقات  واحليوانات؛  للبشر  الغذائية  املكمالت  واألطفال، 
النمو  ووقف  األسنان  حشو  مواد  ضماد،  ومواد  طبية 
مطهرات،  األسنان،  طب  وشمع  لألسنان؛  الصحيح  غير 
مبيدات  الضارة،  واحليوانات  احلشرات  إلبادة  مستحضرات 
البول  سلس  ملرضى  حفاظات  أعشاب،  ومبيدات  فطريات 

حفاظات صحية نسائية 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; diapers for incontinents; 
sanitary pads for women

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETIبأسم : يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 

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

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

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

Address for Services:  

( 8 )

 Trade Mark No.:21704العالمة التجارية رقم :21704  



2014/6/16العـــدد العاشر 

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 03/10/2012التاريخ : 03/10/2012 

من اجل : الصنف (29): الزيوت والدهون املعدة لألكل وجميع 
املستحلبات منه؛ زيت النخيل للطعام؛ سائل دهن النخيل؛ 
ستيرين او االجزاء الصلبة من زيت النخيل؛ زيت جوز الهند؛ 
زيت لب النخيل للطعام؛ سائل دهن لب النخيل؛ ستيرين او 
االجزاء الصلبة من لب النخيل؛ زيت فول الصويا للطعام؛ زيت 
اللفت؛  بذور  زيت  الشمس؛  دوار  زيت  القطن؛  بذور  زيت  الذرة؛ 
النخيل  الكانوال؛ زيت مهدرج للطعام؛ سائل دهن  زيت زهرة 
املهدرجة؛ سائل دهن لب النخيل املهدرجة؛ ستيرين او االجزاء 
الصلبة من لب النخيل املهدرجة؛ الدهون املهدرجة؛ ستيرين 
نباتي  سمن  املهدرج؛  النخيل  زيت  من  الصلبة  االجزاء  او 
زبدة  احللويات؛  دهون  زبدة؛  للدهن؛  قابلة  مربيات  (مارجرين)؛ 
الكاكاو الصناعي؛ بدائل زبدة الكاكاو؛ مكافئات زبدة الكاكاو 
السمن؛  اللبنية؛  غير  ودهون  النخيل  زيت  من  املصنوعة 
الدهون املركبة؛ بدائل زبدة الزيت؛ الدهون اخمللوطة؛ بدائل دهن 
والدهون  الزيوت  لألغذية؛  النباتية  والدهون  الزيوت  احلليب؛ 
احلليب؛  ومنتجات  احلليب  اللنب؛  دهن  اجلبنة؛  دهن  اخمللوطة؛ 
زبدة الفول السوداني؛ مربى جوز الهند بالبيض؛ احلليب املركز؛ 

زبدة الكاكاو 

In Respect of: Edible oils & fats and all emulsions 
thereof; palm oil for food; palm olein; palm stearin; 
coconut oil; palm kernel oil for food; palm kernel olein; 
palm kernel stearin; soya bean oil for food; corn oil; 
cottonseed oil; sunflower oil; rapeseed oil; canola oil; 
hydrogenated oil for food; hydrogenated palm olein; 
hydrogenated palm kernel olein; hydrogenated palm 
kernel stearin; hydrogenated fats; hydrogenated 
palm stearin; margarine; spreads (jams); butter; 
confectionery fat; cocoa butter substitute; cocoa butter 
replacer; cocoa butter equivalent made from palm 
oil and non-dairy fats; shortening; interesterified fat; 
butter oil substitutes; blended fats; milk fat substitutes; 
vegetable oils and fats for food; blended oils and fats; 
cheese fat; yogurt fat; milk and milk products; peanut 
butter; coconut-eggs jam; condensed milk; and cocoa 
butter

In the name of: Mewah Brands (S) Pte Ltdبأسم : ميواه براندز (اس) بي تي اي ال تي دي

ميواه   05-00  # بارك،  بيزنيس  انترناشونال   5 منبر.   : العنوان 
بيلدينغ، سنغافورة 609914 

Address: No. 5 International Business Park, #05-00 
Mewah Building, Singapore 609914

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

Address for Services:  

( 9 )

 Trade Mark No.:22166العالمة التجارية رقم :22166  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 20/01/2013التاريخ : 20/01/2013 



2014/6/17العـــدد العاشر 

In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : وسائل االتصال. 

In the name of: Middle East News Fzllcبأسم: ميدل ايست نيوز منطقة حرة 

العنوان : مبنى ام بي سي ,مدينة دبي لالعالم ,دبي 
,االمارات العربية املتحدة 

Address: MBC Building .Dubai Media City .Dubai 
.United Arab Emirates

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

Address for Services

( 10 )

 Trade Mark No.:22360العالمة التجارية رقم :22360  

In Class: 37في الصنف : 37 

Date: 14/02/2013التاريخ : 14/02/2013 

من اجل : خدمات اإلنشاء؛ خدمات معلومات اإلصالح؛ 
خدمات تأجير معدات اإلنشاء؛ خدمات تأجير احلفارات؛ 
الرافعات  تأجير  خدمات  اجلرافات؛  تأجير  خدمات 
اإلنشائية؛ خدمات تأجير آالت تنظيف الطرق؛ خدمات 
تعبيد الطرق؛ خدمات إصالح التنجيد؛ خدمات تركيب 
احملركات  ترميم  إعادة  خدمات  اآلالت؛  وإصالح  وصيانة 
اآلالت  بناء  إعادة  خدمات  جزئياً؛  تلفت  أو  تضررت  التي 
وإصالح  تركيب  خدمات  جزئياً؛  تلفت  أو  تضررت  التي 
التجهيزات الكهربائية؛ خدمات تركيب وصيانة أجهزة 
اإلضاءة؛ خدمات صيانة وإصالح املركبات اآللية؛ خدمات 
خدمات  املركبات؛  تشحيم  خدمات  املركبات؛  غسل 
والصيانة؛  بالوقود  للتزود  املركبات  خدمة  محطات 
الصدأ  معاجلة  خدمات  املركبات؛  تلميع  خدمات 
خدمات  بالرش؛  املركبات  طالء  خدمات  للمركبات؛ 
املطاطية؛  اإلطارات  إصالح  خدمات  اإلطارات؛  تلبيس 

خدمات تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار ملنع السرقات. 

In Respect of: Construction services; repair 
information; rental of construction equipment; 
rental of excavators; rental of bulldozers; 
rental of construction cranes; rental of road 
sweeping machines; road paving upholstery 
repair; machinery installation maintenance and 
repair; rebuilding engines that have been worn 
or partially destroyed; rebuilding machines that 
have been worn or partially destroyed; electric 
appliance installation and repair; installation 
and maintenance of illuminating apparatus; 
motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
washing services; vehicle lubricating services; 
vehicle service stations for refueling and 
maintenance; vehicle polishing; anti-rust 
treatment for vehicles; spray-painting services 
for vehicles; retreading tires; mending rubber 
tires; anti-theft alarm installation and repair

.In the name of: Beiqi Foton Motor Co., Ltdبأسم : بايكي فوتون موتور كو. ليميتد 



2014/6/18العـــدد العاشر 

العنوان : اونيوان فيليج نورث ، تشاينغ روود ، شاهي تاون 
، مقاطعة تشانغبينغ ، بيجينغ 102206 ، الصني 

Address: Laoniuwan Village North, Shayang 
Road, Shahe Town, Changping District

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

(11 )

 Trade Mark No.:22362العالمة التجارية رقم :22362  

In Class: 37في الصنف : 37 

Date: 14/02/2013التاريخ : 14/02/2013 

من اجل : خدمات اإلنشاء؛ خدمات معلومات اإلصالح؛ خدمات 

تأجير معدات اإلنشاء؛ خدمات تأجير احلفارات؛ خدمات تأجير 

تأجير  خدمات  اإلنشائية؛  الرافعات  تأجير  خدمات  اجلرافات؛ 

إصالح  خدمات  الطرق؛  تعبيد  خدمات  الطرق؛  تنظيف  آالت 

خدمات  اآلالت؛  وإصالح  وصيانة  تركيب  خدمات  التنجيد؛ 

خدمات  جزئياً؛  تلفت  أو  تضررت  التي  احملركات  ترميم  إعادة 

إعادة بناء اآلالت التي تضررت أو تلفت جزئياً؛ خدمات تركيب 

وصيانة  تركيب  خدمات  الكهربائية؛  التجهيزات  وإصالح 

اآللية؛  املركبات  وإصالح  صيانة  خدمات  اإلضاءة؛  أجهزة 

خدمات  املركبات؛  تشحيم  خدمات  املركبات؛  غسل  خدمات 

خدمات  والصيانة؛  بالوقود  للتزود  املركبات  خدمة  محطات 

خدمات  للمركبات؛  الصدأ  معاجلة  خدمات  املركبات؛  تلميع 

طالء املركبات بالرش؛ خدمات تلبيس اإلطارات؛ خدمات إصالح 

اإلطارات املطاطية؛ خدمات تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار ملنع 

السرقات. 

In Respect of: Construction services; repair 

information; rental of construction equipment; rental of 

excavators; rental of bulldozers; rental of construction 

cranes; rental of road sweeping machines; road 

paving upholstery repair; machinery installation 

maintenance and repair; rebuilding engines that have 

been worn or partially destroyed; rebuilding machines 

that have been worn or partially destroyed; electric 

appliance installation and repair; installation and 

maintenance of illuminating apparatus; motor vehicle 

maintenance and repair; vehicle washing services; 

vehicle lubricating services; vehicle service stations 

for refueling and maintenance; vehicle polishing; anti-

rust treatment for vehicles; spray-painting services for 

vehicles; retreading tires; mending rubber tires; anti-

theft alarm installation and repair

.In the name of: Beiqi Foton Motor Co., Ltdبأسم : بايكي فوتون موتور كو. ليميتد 

 ، تاون  شاهي   ، روود  تشاينغ   ، نورث  فيليج  اونيوان   : العنوان 

مقاطعة تشانغبينغ ، بيجينغ 102206 ، الصني 

Address: Laoniuwan Village North, Shayang Road, 

Shahe Town, Changping District



2014/6/19العـــدد العاشر 

عنوان التبليغ : اونيوان فيليج نورث ، تشاينغ روود ، شاهي تاون 

، مقاطعة تشانغبينغ ، بيجينغ 102206 ، الصني 

Address for Services  :  Laoniuwan Village North, 

Shayang Road, Shahe Town, Changping District

(12 )

 Trade Mark No.:22384العالمة التجارية رقم :22384  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 21/02/2013التاريخ : 21/02/2013 

الصيد،  طيور  والدواجن  واألسماك،  اللحوم   : اجل  من 
واجملمدة  احملفوظة  الفواكه  اللحوم،  مستخرجات 
البيض  كومبوت،  املربيات،  الهالم،  واخلضار،  واملطبوخة 

واحلليب ومنتجات االلبان، زيوت الطعام والدهون, 

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 fast.

In the name of: The Coca-Cola Companyبأسم : ذا كوكاكوال كومباني 

 The Coca-Cola Company : العنوانAddress: One Coca-Cola Plaza Atlanta, GA 30313 
United States of America.

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة ، مركز البيرة التجاري / ط6 صندوق بريد (3663). 

(13 )

 Trade Mark No.:22422العالمة التجارية رقم :22422  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 24/02/2013التاريخ : 24/02/2013 

من  وغيرها  الغازية  واملياه  املعدنية  املياه   : اجل  من 
املشروبات غير الكحولية؛ الفواكه واملشروبات وعصائر 
الفواكه؛ شراب ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات. 

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



2014/6/110العـــدد العاشر 

In the name of: The Coca-Cola Companyبأسم : ذا كوكا-كوال كومباني 

 30313 ايه  جي   , اتالنتا  بالزا  كوكاكوال  وان   : العنوان 
يونيتد ستيتس اوف امريكا 

Address: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 
30313, United States of America.

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

Address for Services:  

( 14 )

 Trade Mark No.:22497العالمة التجارية رقم :22497  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 07/03/2013التاريخ : 07/03/2013 

In Respect of: Riceمن اجل : االرز 

.In the name of: P.K. Overseas Pvt Ltdبأسم : بي.كيه. أوفرسيز بي في تي مليتد. 

 ,Address: 4039/3 Naya Bazar, Lohri Gate, Delhi-110006العنوان : 4039/3 نايا بازار، لوهري غيت، ديلهي-110006، الهند 
India

رياض  وهادي  اجلالد  فريد  عبداهلل  احملاميان   : التبليغ  عنوان 
مشعل / نابلس 

Address for Services:  

( 15 )

 Trade Mark No.:22541العالمة التجارية رقم :22541  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 18/03/2013التاريخ : 18/03/2013 



2014/6/111العـــدد العاشر 

شيبس  االلبان،  منتجات  وكافة  القشدة   : اجل  من 
اخمللالت،  املقرمشة،  او  احملرة  البطاطا  رقائق  البطاطا، 

املربيات والزيوت النباتيه 

In Respect of: Cream and dairy products, potato 
chips, crisps, pickles, jams and vegetable oil

In the name of: Zaki for Industryبأسم : شركة زاكي للصناعة ذ.م.م 

 ,Address: P.O.Box 563, Post Code 11623, Ammanالعنوان : ص . ب 562 ، الرمز البريدي 11623، عمان، االردن 
Jordan

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

( 16 )

 Trade Mark No.:22542العالمة التجارية رقم :22542  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 18/03/2013التاريخ : 18/03/2013 

البسكويت  البسكويت،  الشوكوالتة،  احللويات،   : اجل  من 
الهش، الويفر(البسكويت الرقيق) 

In Respect of: Confectioneries, chocolates, biscuits, 
crackers, wafers.

 In the name of: Misbis Gida Sanayi Ve Ticaretبأسم : ميسبيس جيدا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي 
Anonim Sirketi

ميفكي،  ارابتيبى  بوجليسي،  سانايى  سيليمبشا   : العنوان 
5007. سوكاك نو: 10، سيليفري اسطنبول، تركيا 

Address: Selimpasa Sanayi Bolgesi, Araptepe Mevkii, 
5007.Sokak No:10, Silivri Istanbul, Turkey

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

Address for Services: 

( 17 )

 Trade Mark No.:23263العالمة التجارية رقم :23263  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 22/07/2013التاريخ : 22/07/2013 



2014/6/112العـــدد العاشر 

الدواجن,الصيد,خالصات  ,االسماك,حلوم  اللحوم   : اجل  من 
ومجففه  ومجمدة  محفوظه  وخضروات  فواكة  اللحم 
بالسكر  مطبوخة  ,فواكة  مربيات  (جيلي)  هالم  ومطهوة 

,بيض,احلليب,منتجات احلليب,زيوت,ودهومنعدة لالكل 

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

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

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

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

Address for Services:  

مالحظة : قبول مشروط للعالمة باستثناء استخدامها 
على رقائق البطاطا . 

( 18 )

 Trade Mark No.:23295العالمة التجارية رقم :23295  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 25/07/2013التاريخ : 25/07/2013 

وصقل  التنظيف  ومستحضرات  املنظفات   : اجل  من 
وجلي وكشط صابون 

In Respect of: ,cleaning polishing scouring and 
abrasive preparations

In the name of: Ahmad Mahmoud Ahmad Almahdiبأسم : احمد محمود احمد املهدي 

Address: Tulkavm 0599722003العنوان : طولكرم 0599722003 

Address for Services :Tulkavm 0599722003عنوان التبليغ : طولكرم 0599722003 

( 19 ) 

 Trade Mark No.:23425العالمة التجارية رقم :23425  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 21/08/2013التاريخ : 21/08/2013 



2014/6/113العـــدد العاشر 

باجلملة  البيع  خدمات  التجارية؛  نشطة  األ  ادارة   : اجل  من 
توزيع  وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد  والتجزئة 
ادارة  االعالن،  التجميل.  مستحضرات  وباالخص  البضائع 

االعمال، االعمال املهنية واملكتبية، التخزين. 

In Respect of: Management of commercial activities; 
wholesale and retail services, supply of goods 
and Marketing services and goods distribution 
activities namely cosmetics . Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; stores

 In the name of: Tayseer Abd Al Qader Mohammadبأسم : تيسير عبد القادر محمد قديسات، املنارة للتسويق 
Qdesat , Al Manara for Marketing

 ,Address: Al Manara for Marketing, Jordan, Irbedالعنوان : ملنارة للتسويق، االردن، اربد، ص. ب 21110-637. 
P.O.BOX 21110-637.

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : مركز البيرة التجاري – ص.ب (3663) 

( 20 )

 Trade Mark No.:23428العالمة التجارية رقم :23428  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 21/08/2013التاريخ : 21/08/2013 

املستحضرات   ، احللوى   , الكعك   ، البسكويت   : اجل  من 
املصنوعة من احلبوب 

In Respect of: BISCUITS, CAKES, CANDY, 
PREPARATIONS MAD FROM CEREALS

In the name of: sharekat alkasabri liltijara wa alsynaahبأسم : شركة الكسابري للتجارة والصناعة 

Address: jenin- zababdah - alshareh alraeseالعنوان : جنني - الزبابدة - الشارع الرئيسي 

عنوان التبليغ : جنني - الزبابدة -الشارع الرئيسي جوال رقم 
 0599878773

Address for Services:  



2014/6/114العـــدد العاشر 

( 21 )

 Trade Mark No.:23444العالمة التجارية رقم :23444  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 25/08/2013التاريخ : 25/08/2013 

من اجل : مستحضرات العناية ببشرة الوجه، باألخص، مطهر 
الوجه، محارم تنظيف جتميلية ومنقي غير طبي للمسامات، 
مجفف ومقلص املادة الدهنية بالوجه، كرمي غير طبي لعالج 
الوجه ، جل وغسول، كرمي غير طبي لعالج العني ، جل، غسول، 
وكرمي مقاوم للكبر، جل وغسول، كرمي مرطب، مستحضرات 
باجلسم،  العناية  مستحضرات  وباألخص  البشرة،  تقشير 
مطهر  للقدمني،  وغسول  كرمي  للجسم،  غسول  وباألخص 
حب الشباب غير الطبي ومعالج حب الشباب؛ رشاش ورذاذ 
للجسم، العطور؛ الزيوت األساسية، مستحضرات التجميل، 

مستحضرات الشعر ؛ معاجني األسنان. 

In Respect of: Facial skin care products, namely, 
facial cleanser, cosmetic wipes and non-medicated 
pore clarifying strips, facial toners and astringents, 
non-medicated facial treatment cream, gel and lotion, 
non-medicated eye treatment cream, gel, lotion, and 
anti-aging cream, gel and lotion, moisturizer cream, 
gel and lotion, skin exfoliation products, namely, 
body care products, namely, body lotion, foot cream 
and lotion, non-medicated acne cleansers and 
acne treatments; body sprays and mists, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 In the name of: Tayseer Abd Al Qader Mohammadبأسم : تيسير عبد القادر محمد قديسات، املنارة للتسويق 
Qdesat , Al Manara for Marketing

 ,Address: Al Manara for Marketing, Jordan, Irbedالعنوان : املنارة للتسويق، االردن، اربد، ص. ب 21110-637. 
P.O.BOX 21110-637.

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : مركز البيرة التجاري – ص.ب (3663) 

( 22 ) 

 Trade Mark No.:23464العالمة التجارية رقم :23464  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 28/08/2013التاريخ : 28/08/2013 



2014/6/115العـــدد العاشر 

من اجل : خدمات التعليم و التهذيب؛ خدمات التدريب؛ خدمات الترفية؛ 
االنشطة الرياضية و الثقافية 

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

 In the name of: Challenger Team Forming Leaders andبأسم : شركة فريق التحديات العداد القادة وتطوير املوارد البشرية 
Developing Human Resources Co.

Address: P. O. Box 851632, Amman 11185, Jordanالعنوان : ص ب 851632، عمان 11185، االردن 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة الغربية ص.ب. 182 

( 23 ) 

 Trade Mark No.:23477العالمة التجارية رقم :23477  

In Class: 12في الصنف : 12 

Date: 02/09/2013التاريخ : 02/09/2013 

سيارات؛  إطارات  املركبات؛  لعجالت  إطارات   : اجل  من 
غير  إطارات  املضغوطة؛  لإلطارات  خارجية  أغلفة 
تلبيس  إلعادة  مداسات  املركبات؛  لعجالت  مجوفة 
املركبات؛  إطارات عجالت  إطارات مضغوطة؛  اإلطارات؛ 
مطاطية  رقع  املضغوطة؛  لإلطارات  داخلية  إطارات 

الصقة إلصالح اإلطارات الداخلية؛ إطارات للطائرات 

In Respect of: Tyres for vehicle wheels; Automobile 
tires [tyres]; Casings for pneumatic tires [tyres]; Tires, 
solid, for vehicle wheels; Treads for retreading tires 
[tyres]; Pneumatic tires [tyres]; Wheel tires [tyres] 
(Vehicle -) ;Inner tubes for pneumatic tires [tyres] 
;Inner tubes (Adhesive rubber patches for repairing -) 
;Tyres for airplanes

.In the name of: Shandong Linglong Tyre Co., Ltdبأسم : شاندوجن لينجلوجن تاير كو.، ال تي دي. 

العنوان : منبر 777 جينلوجن رود، زهاويوان سيتي، شاندوجن 
بروفينس، جمهورية الصني الشعبية 

Address: No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City, 
Shandong Province, P.R.China.

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

Address for Services:  



2014/6/116العـــدد العاشر 

( 24 ) 

 Trade Mark No.:23551العالمة التجارية رقم :23551  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 17/09/2013التاريخ : 17/09/2013 

 In Respect of: Preparations for the care and cleansingمن اجل : مستحضرات للعناية ولتنظيف البشرة والشعر. 
of skin and hair.

In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا، 
نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

( 25 )

 Trade Mark No.:23601العالمة التجارية رقم :23601  

In Class: 35في الصنف : 35 

 ;In Respect of: Advertising; business managementالتاريخ : 30/09/2013 
business administration; office functions

األعمال  وتوجيه  وادارة  الدعايةاإلعالن  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي . 

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

 In the name of: sharekat Sanabel Alnaser Lilsena’aبأسم : شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق م خ م 
Waltasweeq LTD

Address: AJJA - JENINالعنوان : عجة - جنني 

Address for Services :  AJJA - JENINعنوان التبليغ : عجة - جنني 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/117العـــدد العاشر 

( 26 ) 

 Trade Mark No.:23604العالمة التجارية رقم :23604  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 30/09/2013التاريخ : 30/09/2013 

االصطناعية  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  ,الساغو،  ,التابيوكا  ,األرز 
من احلبوب– اخلبز والفطائر واحللويات,احللويات املثلجة ,عسل 
النحل والعسل االسود اخلميرة ومسحوق اخلبيز ,امللح , اخلردل 

اخلل– اخلل والصلصات (التوابل ) , البهارات , الثلج . 

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

 In the name of: SHREKAT SANABEL ALNASERبأسم : شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق م خ م 
LILSENA’A WALTASWEEQ LTD

Address: AJJA - JENINالعنوان : عجه - جنني 

Address for Services :  AJJA - JENINعنوان التبليغ : عجه - جنني 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 27 ) 

 Trade Mark No.:23616العالمة التجارية رقم :23616  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 03/10/2013التاريخ : 03/10/2013 

In Respect of: falafilمن اجل : فالفل 



2014/6/118العـــدد العاشر 

 In the name of: Sharekat masnae wa matahen alبأسم : شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات 
naser llzatar wa albharat

Address: Ajja – sharea al rami – jeninالعنوان : عجة -شارع الرامة –جنني 

العربي  البنك  مقابل  بكر  ابو  -شارع  جنني   : التبليغ  عنوان 
جوال رقم 0599743980 

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 28) 

 Trade Mark No.:23649العالمة التجارية رقم :23649  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 09/10/2013التاريخ : 09/10/2013 

In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس، لباس القدم، اغطية الرأس 

In the name of: majdi hamdi saleh maqboulبأسم : مجدي حمدي صالح مقبول 

Address: al - quds street , nablus , palestineالعنوان : شارع القدس - نابلس - فلسطني 

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

( 29 )

 Trade Mark No.:23653العالمة التجارية رقم :23653  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 10/10/2013التاريخ : 10/10/2013 



2014/6/119العـــدد العاشر 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور 
احملفوظة  واخلضروات  الفواكه  اللحوم،  مستخرجات  الصيد، 
(فاكهة  الكومبوت  املربيات،  الهالميات،  واملطهية،  واجملففة 
مطبوخة بالسكر)، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت 

والشحوم الصاحلة لألكل. 

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

In the name of: Al-Taghziah SALبأسم : شركة التغذية ش.م.ل 

Address: Shweifat – Radio Orient – Koubba area - Lebanonالعنوان : الشويفات، راديو اوريان، منطقة القبة، لبنان 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 30 )

 Trade Mark No.:23659العالمة التجارية رقم :23659  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 21/10/2013التاريخ : 21/10/2013 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وحيوانات 
الفواكه  ؛  اللحوم  مستخرجات  ؛  الصيد  وطيور 
 ، الهالميات  ؛  واملطهية  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات 
ومنتجات  واحلليب  البيض   ، الفواكه  صلصة  املربيات، 

احلليب؛ الزيوت والشحوم الصاحلة لألكل. 

In Respect of: MEAT, FISH, POULTRY AND 
GAME; MEAT EXTRACTS; PRESERVED, DRIED 
AND COOKED FRUITS AND VEGETABLES; 
JELLIES, JAMS, FRUIT SAUCE; EGGS, MILK 
AND MILK PRODUCTS; EDIBLE OILS AND FATS.

.In the name of: PepsiCo, Incبأسم : بيبسيكو ، إنك. 

العنوان : 700 أندرسون هيل روود ، بيورجيس ، نيويورك 
10577،الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 
10577, United States of America (USA)

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 



2014/6/120العـــدد العاشر 

( 31 )

 Trade Mark No.:23665العالمة التجارية رقم :23665  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 22/10/2013التاريخ : 22/10/2013 

In Respect of: Restaurant servicesمن اجل : خدمات املطاعم 

In the name of: Carl’s Jr. Restaurants LLCبأسم : كارلز جيه ار. ريستورانتس ال ال سي 

العنوان : 6307 كاربينتيريا افي., سويت ايه, كاربينتيريا, سي 
ايه 93013, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 6307 Carpinteria Ave., Suite A, 
Carpinteria, CA 93013 USA

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

( 32 )

 Trade Mark No.:23669العالمة التجارية رقم :23669  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 22/10/2013التاريخ : 22/10/2013 

التبغ  من  خالية  وسجائر  املقلدة  السجائر   : اجل  من 
والسجائر االلكترونية، جميعها الغراض طبية. 

In Respect of: Imitation cigarettes, tobacco-free 
cigarettes, electronic cigarettes, all for medical use.

In the name of: Nicoventures Holdings Limitedبأسم : نايكوفنتشرز هولدينغز مليتد 

العنوان : غلوب هاوس، 4 متبل بليس، لندن دبليو سي2ار 
2بي جي، اململكة املتحدة 

Address: Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom

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

Address for Services:  



2014/6/121العـــدد العاشر 

( 33 )

 Trade Mark No.:23670العالمة التجارية رقم :23670  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 22/10/2013التاريخ : 22/10/2013 

من اجل : بطاريات السجائر االلكترونية وشاحنات البطاريات، 
أجهزة الكترونية حلمل السجائر االلكترونية، أجهزة الكترونية 

لشحن السجائر االلكترونية وعلب السجائر االلكترونية. 

In Respect of: Electronic cigarette batteries and 
battery chargers; electronic devices for carrying 
electronic cigarettes; electronic devices for charging 
electronic cigarettes and electronic cigarette cases

In the name of: Nicoventures Holdings Limitedبأسم : نايكوفنتشرز هولدينغز مليتد 

العنوان : غلوب هاوس، 4 متبل بليس، لندن دبليو سي2ار 2بي 
جي، اململكة املتحدة 

Address: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, United Kingdom

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

( 34 )

 

 Trade Mark No.:23671العالمة التجارية رقم :23671  

In Class: 10في الصنف : 10 

Date: 22/10/2013التاريخ : 22/10/2013 

الطبية  االجهزة  وحتديدا  الطبية  االجهزة   : اجل  من 
لالستعمال البشري وتشمل، دون احلصر، بخاخات الفم 

وبخاخات األنف وأجهزة استنشاق الهواء. 

In Respect of: Medical devices, namely medical 
devices for human use including, but not limited 
to, mouth sprays, nasal sprays and inhalators

In the name of: Nicoventures Holdings Limitedبأسم : نايكوفنتشرز هولدينغز مليتد 

العنوان : غلوب هاوس، 4 متبل بليس، لندن دبليو سي2ار 
2بي جي، اململكة املتحدة 

Address: Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom

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

Address for Services:  



2014/6/122العـــدد العاشر 

( 35 )

 Trade Mark No.:23691العالمة التجارية رقم :23691  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 24/10/2013التاريخ : 24/10/2013 

,التدريب,التسلية,والنشاطات  التعليم   : اجل  من 
الرياضية والثقافية 

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

 In the name of: sharekat dar alcinemaبأسم : شركة دار السينما الفلسطينية 
alfelestinyah

Address: almarkaz altijari aldawwar ,nablusالعنوان : املركز التجاري ,الدوار,نابلس 

اخلياط  احملاماة,عمارة  العمال  الدولية   : التبليغ  عنوان 
,املركز التجاري ,نابلس 

Address for Services:  

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

مبعزل عن العالمة 

( 36 )

 Trade Mark No.:23706العالمة التجارية رقم :23706  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 27/10/2013التاريخ : 27/10/2013 

In Respect of: CREAMES FOR HAIR NUTRITIONمن اجل : كرميات تغذية الشعر 

In the name of: MOHAMAD MOSA M.F AL NATSHEHبأسم : محمد موسى محمد فايز النتشة 

Address: HEBRON ALHAWWOZ AL THANEEالعنوان : اخلليل احلووز الثاني /مفرق التحرير 

Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل احلووز الثاني /مفرق التحرير   :  HEBRON ALHAWWOZ AL 
THANEE



2014/6/123العـــدد العاشر 

( 37 )

 Trade Mark No.:23712العالمة التجارية رقم :23712  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 28/10/2013التاريخ : 28/10/2013 

In Respect of: SHOES AND CLOTHINGمن اجل : االحذية واملالبس 

In the name of: ridco for manifacturing and tradingبأسم : شركة ريدكو للتصنيع و التجارة 

الرباط  اخلليل مقابل جامع   - اخلليل  : شارع جامعة  العنوان 
 2256841

Address: VERSUS AL REBATHebron univercity street 
Hebron

جامع  مقابل  اخلليل   - اخلليل  جامعة  شارع   : التبليغ  عنوان 
الرباط 2256841 

Address for Services  : VERSUS AL REBATHebron 
univercity street Hebron

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
العام  االستخدام  ذات   SHOES باستخدام  املطلق  احلماية 

مبعزل عن العالمة 

( 38 )

 Trade Mark No.:23713العالمة التجارية رقم :23713  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 28/10/2013التاريخ : 28/10/2013 

In Respect of: SHOES AND CLOTHINHمن اجل : املالبس واالحذية 

 In the name of: ridco for manifacturing andبأسم : شركة ريدكو للتصنيع و التجارة 
trading

جامع  مقابل  اخلليل   - اخلليل  جامعة  شارع   : العنوان 
الرباط 2256841 

Address: VERSUS AL REBATHebron univercity 
street Hebron

مقابل  اخلليل   - اخلليل  جامعة  شارع   : التبليغ  عنوان 
جامع الرباط 2256841 

Address for Services :  VERSUS AL REBATHebron 
univercity street Hebron



2014/6/124العـــدد العاشر 

( 39 )

 Trade Mark No.:23721العالمة التجارية رقم :23721  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 29/10/2013التاريخ : 29/10/2013 

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من 
التنظيف  املالبس، ومستحضرات  املواد املستخدمة لغسيل 
ومواد  األوساخ،  وإزالة  والكشط  والصقل  والفرك  والتلميع 
الروائح  الصابون؛  وبرش  بأنواعه،  الصابون  الشحوم؛  إزالة 
التجميل  مواد  (الطيارة)؛  األساسية  والزيوت  العطرية، 
مستحضرات  بالشعر؛  العناية  مستحضرات  والتزيني، 
مستحضرات  الشامبو؛  احلالقة؛  معاجني  األسنان،  تنظيف 

العناية الشخصية وكافة أنواع املنظفات وامللمعات 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring, abrasive and dirt removal preparations; 
degreasing material; all kind of soaps; grated soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; shaving creams; shampoo; personal care 
preparations; all kind of cleaner and polishing

 In the name of: Al Shaèr For Trading And Manufacturingبأسم : شركة الشاعر للتجارة والصناعة احملدودة املسؤولية 
Limited Liability Company

 - دمشق  ريف   - الصغرى  سبينة   -  1523 محضر   : العنوان 
سوريا 

Address: Mahdar 1523 - Sbeneh Al Soghra - Reef 
Damascus - Syria

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

Address for Services:  

( 40 ) 

 Trade Mark No.:23722العالمة التجارية رقم :23722  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 29/10/2013التاريخ : 29/10/2013 



2014/6/125العـــدد العاشر 

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من 
التنظيف  املالبس، ومستحضرات  املواد املستخدمة لغسيل 
ومواد  األوساخ،  وإزالة  والكشط  والصقل  والفرك  والتلميع 
الروائح  الصابون؛  وبرش  بأنواعه،  الصابون  الشحوم؛  إزالة 
التجميل  مواد  (الطيارة)؛  األساسية  والزيوت  العطرية، 
مستحضرات  بالشعر؛  العناية  مستحضرات  والتزيني، 
مستحضرات  الشامبو؛  احلالقة؛  معاجني  األسنان،  تنظيف 

العناية الشخصية وكافة أنواع املنظفات وامللمعات 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring, abrasive and dirt removal preparations; 
degreasing material; all kind of soaps; grated soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; shaving creams; shampoo; personal care 
preparations; all kind of cleaner and polishing

 In the name of: Al Shaèr For Trading And Manufacturingبأسم : شركة الشاعر للتجارة والصناعة احملدودة املسؤولية 
Limited Liability Company

 Address: Mahdar 1523 - Sbeneh Al Soghra - Reefالعنوان : محضر 1523 - سبينة الصغرى - ريف دمشق - سوريا 
Damascus - Syria

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

Address for Services:  

( 41 ) 

 Trade Mark No.:23724العالمة التجارية رقم :23724  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 29/10/2013التاريخ : 29/10/2013 

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من 
التنظيف  املالبس، ومستحضرات  املواد املستخدمة لغسيل 
ومواد  األوساخ،  وإزالة  والكشط  والصقل  والفرك  والتلميع 
الروائح  الصابون؛  وبرش  بأنواعه،  الصابون  الشحوم؛  إزالة 
التجميل  مواد  (الطيارة)؛  األساسية  والزيوت  العطرية، 
مستحضرات  بالشعر؛  العناية  مستحضرات  والتزيني، 
مستحضرات  الشامبو؛  احلالقة؛  معاجني  األسنان،  تنظيف 

العناية الشخصية وكافة أنواع املنظفات وامللمعات 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring, abrasive and dirt removal preparations; 
degreasing material; all kind of soaps; grated soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; shaving creams; shampoo; personal care 
preparations; all kind of cleaner and polishing

 In the name of: Al Shaèr For Trading And Manufacturingبأسم : شركة الشاعر للتجارة والصناعة احملدودة املسؤولية 
Limited Liability Company

 Address: Mahdar 1523 - Sbeneh Al Soghra - Reefالعنوان : محضر 1523 - سبينة الصغرى - ريف دمشق - سوريا 
Damascus - Syria



2014/6/126العـــدد العاشر 

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

Address for Services:  

( 42 )

 Trade Mark No.:23730العالمة التجارية رقم :23730  

In Class: 39في الصنف : 39 

Date: 29/10/2013التاريخ : 29/10/2013 

الصغيرة  والشاحنات  السيارات  واستئجار  تأجير   : اجل  من 
وشاحنات حتميل البضائع وسيارات الدفع الرباعي والتركات، 
والشاحنات  السيارات  قصيرة  لفترات  واستئجار  تأجير 
الرباعي  الدفع  البضائع وسيارات  الصغيرة وشاحنات حتميل 
الصغيرة  والشاحنات  السيارات  حجز  خدمات  والتركات، 
والتركات  الرباعي  الدفع  البضائع وسيارات  وشاحنات حتميل 

للتأجير و/او االستئجار. 

In Respect of: Rental and leasing of cars, mini-vans, 
cargo vans, SUVs and trucks; short-term rental and 
leasing of cars, mini-vans, cargo vans, SUVs and 
trucks; reservation services for cars, mini-vans, 
cargo vans, SUVs and trucks for rental and/or 
leasing.

.In the name of: ENTERPRISE HOLDINGS, INCبأسم : انتربرايس هولدينغز، اينك. 

بارك  كوربوريت   600 ميسوري،  والية  من  شركة   : العنوان 
درايف، سانت لويس، ميسوري، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: A corporation organized and existing under 
the laws of the State of Missouri, 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, Missouri, U.S.A.

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

( 43 )

 Trade Mark No.:23743العالمة التجارية رقم :23743  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 31/10/2013التاريخ : 31/10/2013 



2014/6/127العـــدد العاشر 

والبحوث  للخدمات  والترويج  واإلعالن  التسويق   : اجل  من 
اآلخرين  وخدمات  سلع  ترويج   ، السوق  معلومات  وخدمات 
وبيع  تبادل  تيسير  ؛  واالتصاالت  الكمبيوتر  شبكات  عبر 
الكمبيوتر  ثالثة عبر شبكات  واملنتجات من أطراف  اخلدمات 
تتضمن  اإلنترنت  عبر  بالتجزئة  تخزين  خدمات  واالتصاالت؛ 
وباالخص   ، اخليرية  واخلدمات   ، رقمية  إعالم  وسائل  توزيع 
تعزيز الوعي العام حول اخلدمات اخليرية ، وباالخص االنشطة 
تنظيم  واالنسانية؛  واجملتمعية  والعامة  والتطوعية  اخليرية 
الى  تهدف  التي  احلوافزة  جوائز  وبرامج  املسابقات  وادارة 
و  ومكافأة  املقدمة،  اجملتمعية  باخلدمات  واالعتراف  تقدير 
التي تشارك في فعاليات حتسني  واجملموعات  األفراد  تشجيع 
والعامة  والتطوعية  اخليرية  واالنشطة  والفعاليات  الذات 
املساهمة  و  اإلنسانية  واألنشطة  واالنسانية،  واإلجتماعية 
عبر  األسواق  وتوفير  املنتج،  اإلبداعي  العمل  في  والتشارك 
على  موقع  وتوفير   ، اخلدمات  أو  و/  السلع  لبائعي  اإلنترنت 
شبكة االنترنت لربط البائعني مع املشترين، وتوفير موقع على 
مجال  في  للمستهلكني  معلومات  يضم  االنترنت  شبكة 
الهدايا و ترويج السلع واخلدمات لآلخرين من خالل توفير موقع 

على شبكة االنترنت يضم مقترحات حوال الهدايا . 

In Respect of: Marketing, advertising and promotion 
services; Market research and information services; 
Promoting the goods and services of others via 
computer and communication networks; Facilitating 
the exchange and sale of services and products 
of third parties via computer and communication 
networks; Online retail store services featuring 
delivery of digital media; Charitable services, namely 
promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities; Contest and incentive 
award programs designed to recognize, reward and 
encourage individuals and groups which engage 
in self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities and sharing of creative 
work product; providing online marketplaces for 
sellers of goods and/or services; providing a website 
for connecting sellers with buyers; providing a website 
featuring information for consumers in the field of 
gifts; promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring gift suggestions.

.In the name of: Facebook, Incبأسم : فيس بوك، انك. 

العنوان : 1601 ويلو رود، مينالو بارك، سي أيه 94025، الواليات 
املتحدة االمريكية. 

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 
USA.

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 

( 44 ) 

 Trade Mark No.:23759العالمة التجارية رقم :23759  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 03/11/2013التاريخ : 03/11/2013 



2014/6/128العـــدد العاشر 

وبالتحديد،  السكاكر  الشاي،  وخلطات  الشاي   : اجل  من 
ملعقة،  شكل  على  العسل  الشاي،  بنكهة  النعناع 
املشروبات  األعشاب،  شاي  أساسها  التي  املشروبات 
أساسها  التي  الفواكه  بنكهة  مكثفة)  (أشربة  واملكثفات 
الشاي وشاي األعشاب، احللويات اجملمدة بنكهة الشاي وشاي 
والشاي  األعشاب  شاي  الكاكاو،  الفواكه،  ونكهة  األعشاب 
غير العشبي، الشاي والكاكاو واملشروبات، املشروبات املعدة 
املعدة  واملشروبات  الشوكوالته  مسحوق  أساسها  التي 
إلضافتها  الصلصات  الفانيليا،  مسحوق  أساسها  التي 
املركزة  األشربة  املركزة،  الشوكوالته  أشربة  املشروبات،  على 
للشرب،  اجلاهز  الشاي  املشروبات،  على  إلضافتها  املنكهة 
احلليب  البوظة،  وبالتحديد،  اجملمدة  واحللويات  البوظة 
الصويا،  أساسها  التي  اجملمدة  واحللويات  اجملمد  واللنب  املثلج 
واللوز  والسكر  الشوكوالته  وبالتحديد  واحللويات  السكاكر 
املغلف بالسكر واحللويات اجملمدة، اخملبوزات وبالتحديد الكعك 
و  القمح  من  املصنوع  واملدور  املسطح  واخلبز  (املوفينية) 
الشوفان و البسكويت و الكعكات و املعجنات و اخلبز، ألواح 
ألواح  و  التي أساسها احلبوب  ألواح الطعام  الطعام وحتديداً 
العسل،  البهارات،  السكر،  الشوفان،  أساسها  التي  الطعام 
األغاف األمريكي (الصبار األمريكي)؛ األشربة املركزة املنكهة 

لصنع وعمل املشروبات. 

In Respect of: Teas and tea blends; candies, 
namely, tea flavored mints; honey in the shape of a 
spoon; herbal tea-based beverages; tea and herbal 
tea-based beverages and concentrates, with fruit 
flavoring; frozen confections with tea, herbal tea and 
fruit flavoring; cocoa, herbal and non-herbal tea; tea, 
cocoa and beverages; beverages made with a base of 
powdered chocolate and beverages made with a base 
of vanilla; sauces to add to beverages; chocolate 
syrup; flavoring syrups to add to beverages; ready-to-
drink tea; ice cream and frozen confections, namely, 
ice cream, ice milk, frozen yogurt, frozen soy based 
desserts; candy and confections namely, chocolate, 
sugar, candy almonds, and frozen confections; baked 
goods, namely, muffins, scones, biscuits, cookies, 
pastries and breads; food bars, namely, grain-based 
food bars, and oat-based food bars; sugar; spice; 
honey; agave; flavoring syrups for making beverages.

In the name of: Teavana Corporationبأسم : تيفانا كوربوريشن 

أتالنتا،   ،1480 سويت  إي،  ان  رود  بيتشتري   3630  : العنوان 
جورجيا 30326، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 3630 Peachtree Road, NE Suite 1480, 
Atlanta, Georgia 30326, USA

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858 

( 45 )

 Trade Mark No.:23760العالمة التجارية رقم :23760  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 03/11/2013التاريخ : 03/11/2013 



2014/6/129العـــدد العاشر 

حقوق  منح  التجارية،  األعمال  إدارة  األعمال،  إدارة   : اجل  من 
و/أو  إلنشاء  التقنية  املساعدة  تقدمي  وبالتحديد  االمتياز 
تقدمي  ومقاهي  الشاي  وبيوت  واملقاهي  املطاعم  تشغيل 
مجال  في  بالتجزئة  البيع  محال  خدمات  اخلفيفة،  الوجبات 
واجلاهزة  (املعلبة)  املغلفة  واألطعمة  والكاكاو  والشاي  النب 
بالشاي  املتعلقة  كهربائية  والغير  الكهربائية  واألجهزة 
الهدايا  و  الزجاجية  واألواني  املطبخ  وأدوات  املنزل  وأدوات 
(علب)  وحاويات  (الزبديات)  العميقة  واألطباق  واألطباق 
التخزين والتماثيل والتماثيل الصغيرة وحلي الزينية واملالبس 
العناية  ومنتجات  املنزلية  والعطور  والبخور  والشموع 
التوزيع  وكالء  والكتب،  املوسيقية  والتسجيالت  الشخصية 
باجلملة ومتاجر البيع باجلملة وطلبات البيع باجلملة وجميعها 
في مجال النب والشاي والكاكاو واألطعمة املغلفة (املعلبة) 
املتعلقة  كهربائية  والغير  الكهربائية  األجهزة  واجلاهزة 
و  الزجاجية  واألواني  املطبخ  وأدوات  املنزل  وأدوات  بالشاي 
الهدايا واألطباق واألطباق العميقة (الزبديات) وحاويات (علب) 
التخزين والتماثيل والتماثيل الصغيرة واحللي الزينية واملالبس 
والشموع والبخور والعطور املنزلية والتسجيالت املوسيقية 
البريد و خدمات الطلب  والكتب ، خدمات الطلب عن طريق 
بالكتالوج عن طريق البريد و خدمات الطلب احلاسوبية على 
بواسطة  بالتجزئة  البيع  خدمات  و  (االنترنت)  مباشرة  اخلط 
احلاسوب على اخلط مباشرة (االنترنت) عبر الترويج والعروض 
البائعني  قبل  املستخدمني من  إلى  املوجهة  املباشرة  املغرية 
وخدمات الطلب على اخلط مباشرة (االنترنت) وخدمات متاجر 
و جميعها في مجال  (االنترنت)  اخلط مباشرة  التجزئة على 
واجلاهزة  (املعلبة)  املغلفة  واألطعمة  والكاكاو  والشاي  النب 
األجهزة الكهربائية والغير كهربائية املتعلقة بالشاي و أدوات 
واألطباق  الهدايا  و  الزجاجية  واألواني  املطبخ  وأدوات  املنزل 
التخزين  (علب)  وحاويات  (الزبديات)  العميقة  واألطباق 
والتماثيل والتماثيل الصغيرة واحللي الزينية واملالبس والشمع 
الشخصية  العناية  ومنتجات  املنزلية  والعطور  والبخور 
والتسجيالت املوسيقية والكتب، خدمات سجل الهدايا على 
اخلط املباشر (االنترنت) واحملوسبة وخدمات الطلب من سجل 

الهدايا فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة أعاله. 

In Respect of: Business administration; business 
management; franchising, namely, providing technical 
assistance in the establishment and operation of 
restaurants, cafes, tea houses, and snack bars; 
retail store services in the field of: coffee, tea, cocoa, 
packaged and prepared foods, tea related electric and 
nonelectric appliances, housewares, kitchenware, 
glassware, giftware, plates, bowls, storage containers, 
sculptures, figurines, decorative ornaments, clothing, 
candles, incense, home fragrance, personal care 
products, musical recordings and books; wholesale 
distributorships, wholesale stores and wholesale 
ordering services all in the field of: coffee, tea, cocoa, 
packaged and prepared foods, tea-related electric and 
non-electric appliances, housewares, kitchenware, 
glassware, giftware, plates, bowls, storage containers, 
sculptures, figurines, decorative ornaments, clothing, 
candles, incense, home fragrance, musical recordings 
and books; mail order services and mail order catalog 
services, computerized online ordering services, 
computerized online retail services through direct 
solicitation by salespersons directed to end-users, 
online ordering services and online retail store 
services all in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged 
and prepared foods, tea-related electric and non-
electric appliances, housewares, kitchenware, 
glassware, giftware, plates, bowls, storage containers, 
sculptures, figurines, decorative ornaments, clothing, 
candles, incense, home fragrance, musical recordings 
and books; computerized online gift registry and gift 
registry ordering services related thereto.

In the name of: Teavana Corporationبأسم : تيفانا كوربوريشن 

أتالنتا،   ،1480 سويت  إي،  ان  رود  بيتشتري   3630  : العنوان 
جورجيا 30326، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 3630 Peachtree Road, NE Suite 1480, 
Atlanta, Georgia 30326, USA



2014/6/130العـــدد العاشر 

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

Address for Services:  

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 46 )

 Trade Mark No.:23761العالمة التجارية رقم :23761  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 03/11/2013التاريخ : 03/11/2013 

من اجل : خدمات املطاعم واملقاهي والكافيتريات 
وحانات  وبيوت  اخلفيفة  الوجبات  تقدمي  ومقاهي 
الوجبات  تقدمي  ومطاعم  الشاي  وصاالت  الشاي 
خدمات  املطعم،  خارج  للحمل  و  لألخذ  املعدة 
خدمات  الطعام،  تقدمي  تعهدات  خدمات  التموين، 

حتضير الطعام والشراب. 

In Respect of: Restaurant, cafe, cafeteria, 
snack bar, tea bar and tea house, tea room; 
carry out restaurant, and take out restaurant 
services; catering services; contract food 
services; food and beverage preparation.

In the name of: Teavana Corporationبأسم : تيفانا كوربوريشن 

 ،1480 ان إي، سويت  رود  3630 بيتشتري   : العنوان 
أتالنتا، جورجيا 30326، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 3630 Peachtree Road, NE Suite 
1480, Atlanta, Georgia 30326, USA

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

Address for Services:  

( 47 )

 Trade Mark No.:23762العالمة التجارية رقم :23762  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 03/11/2013التاريخ : 03/11/2013 



2014/6/131العـــدد العاشر 

النعناع  وبالتحديد،  السكاكر  الشاي،  الشاي وخلطات   : اجل  من 
التي  املشروبات  ملعقة،  شكل  على  العسل  الشاي،  بنكهة 
مكثفة)  (أشربة  واملكثفات  املشروبات  األعشاب،  شاي  أساسها 
احللويات  األعشاب،  وشاي  الشاي  أساسها  التي  الفواكه  بنكهة 
الكاكاو،  الفواكه،  ونكهة  األعشاب  الشاي وشاي  بنكهة  اجملمدة 
شاي األعشاب والشاي غير العشبي، الشاي والكاكاو واملشروبات، 
املشروبات املعدة التي أساسها مسحوق الشوكوالته واملشروبات 
إلضافتها  الصلصات  الفانيليا،  مسحوق  أساسها  التي  املعدة 
املركزة  األشربة  املركزة،  الشوكوالته  أشربة  املشروبات،  على 
املنكهة إلضافتها على املشروبات، الشاي اجلاهز للشرب، البوظة 
اجملمد  واللنب  املثلج  احلليب  البوظة،  وبالتحديد،  اجملمدة  واحللويات 
واحللويات  السكاكر  الصويا،  أساسها  التي  اجملمدة  واحللويات 
واللوز املغلف بالسكر واحللويات  وبالتحديد الشوكوالته والسكر 
املسطح  واخلبز  (املوفينية)  الكعك  وبالتحديد  اخملبوزات  اجملمدة، 
الكعكات  و  البسكويت  و  الشوفان  و  القمح  من  املصنوع  واملدور 
التي  الطعام  ألواح  وحتديداً  الطعام  ألواح  اخلبز،  و  املعجنات  و 
أساسها احلبوب و ألواح الطعام التي أساسها الشوفان، السكر، 
األشربة  األمريكي)؛  (الصبار  األمريكي  األغاف  العسل،  البهارات، 
املركزة املنكهة لصنع وعمل املشروبات. الشاي وخلطات الشاي، 
السكاكر وبالتحديد، النعناع بنكهة الشاي، العسل على شكل 
املشروبات  األعشاب،  شاي  أساسها  التي  املشروبات  ملعقة، 
واملكثفات (أشربة مكثفة) بنكهة الفواكه التي أساسها الشاي 
األعشاب  وشاي  الشاي  بنكهة  اجملمدة  احللويات  األعشاب،  وشاي 
العشبي،  غير  والشاي  األعشاب  شاي  الكاكاو،  الفواكه،  ونكهة 
أساسها  التي  املعدة  املشروبات  واملشروبات،  والكاكاو  الشاي 
التي أساسها مسحوق  املعدة  واملشروبات  الشوكوالته  مسحوق 
الفانيليا، الصلصات إلضافتها على املشروبات، أشربة الشوكوالته 
املركزة، األشربة املركزة املنكهة إلضافتها على املشروبات، الشاي 
البوظة،  وبالتحديد،  اجملمدة  واحللويات  البوظة  للشرب،  اجلاهز 
احلليب املثلج واللنب اجملمد واحللويات اجملمدة التي أساسها الصويا، 
السكاكر واحللويات وبالتحديد الشوكوالته والسكر واللوز املغلف 
بالسكر واحللويات اجملمدة، اخملبوزات وبالتحديد الكعك (املوفينية) 
واخلبز املسطح واملدور املصنوع من القمح و الشوفان و البسكويت 
و الكعكات و املعجنات و اخلبز، ألواح الطعام وحتديداً ألواح الطعام 
الشوفان،  أساسها  التي  الطعام  ألواح  و  احلبوب  أساسها  التي 
األمريكي)؛  (الصبار  األمريكي  األغاف  العسل،  البهارات،  السكر، 

األشربة املركزة املنكهة لصنع وعمل املشروبات. 

In Respect of: Teas and tea blends; candies, 
namely, tea flavored mints; honey in the shape of a 
spoon; herbal tea-based beverages; tea and herbal 
tea-based beverages and concentrates, with fruit 
flavoring; frozen confections with tea, herbal tea and 
fruit flavoring; cocoa, herbal and non-herbal tea; tea, 
cocoa and beverages; beverages made with a base 
of powdered chocolate and beverages made with a 
base of vanilla; sauces to add to beverages; chocolate 
syrup; flavoring syrups to add to beverages; ready-to-
drink tea; ice cream and frozen confections, namely, 
ice cream, ice milk, frozen yogurt, frozen soy based 
desserts; candy and confections namely, chocolate, 
sugar, candy almonds, and frozen confections; baked 
goods, namely, muffins, scones, biscuits, cookies, 
pastries and breads; food bars, namely, grain-based 
food bars, and oat-based food bars; sugar; spice; 
honey; agave; flavoring syrups for making beverages.

In the name of: Teavana Corporationبأسم : تيفانا كوربوريشن 

أتالنتا،   ،1480 سويت  إي،  ان  رود  بيتشتري   3630  : العنوان 
جورجيا 30326، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 3630 Peachtree Road, NE Suite 1480, 
Atlanta, Georgia 30326, USA

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858 



2014/6/132العـــدد العاشر 

( 48 ) 

 Trade Mark No.:23763العالمة التجارية رقم :23763  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 03/11/2013التاريخ : 03/11/2013 

االمتياز  حقوق  منح  التجارية،  األعمال  إدارة  األعمال،  إدارة   : اجل  من 
املطاعم  تشغيل  و/أو  إلنشاء  التقنية  املساعدة  تقدمي  وبالتحديد 
واملقاهي وبيوت الشاي ومقاهي تقدمي الوجبات اخلفيفة، خدمات محال 
املغلفة  واألطعمة  والكاكاو  والشاي  النب  مجال  في  بالتجزئة  البيع 
(املعلبة) واجلاهزة واألجهزة الكهربائية والغير كهربائية املتعلقة بالشاي 
وأدوات املنزل وأدوات املطبخ واألواني الزجاجية و الهدايا واألطباق واألطباق 
والتماثيل  والتماثيل  التخزين  (علب)  وحاويات  (الزبديات)  العميقة 
املنزلية  والعطور  والبخور  والشموع  واملالبس  الزينية  وحلي  الصغيرة 
وكالء  والكتب،  املوسيقية  والتسجيالت  الشخصية  العناية  ومنتجات 
باجلملة وجميعها  البيع  باجلملة وطلبات  البيع  باجلملة ومتاجر  التوزيع 
واجلاهزة  (املعلبة)  املغلفة  واألطعمة  والكاكاو  والشاي  النب  مجال  في 
املنزل  وأدوات  بالشاي  املتعلقة  كهربائية  والغير  الكهربائية  األجهزة 
العميقة  واألطباق  واألطباق  الهدايا  و  الزجاجية  واألواني  املطبخ  وأدوات 
(الزبديات) وحاويات (علب) التخزين والتماثيل والتماثيل الصغيرة واحللي 
والتسجيالت  املنزلية  والعطور  والبخور  والشموع  واملالبس  الزينية 
املوسيقية والكتب ، خدمات الطلب عن طريق البريد و خدمات الطلب 
اخلط  على  احلاسوبية  الطلب  خدمات  و  البريد  طريق  عن  بالكتالوج 
على  احلاسوب  بواسطة  بالتجزئة  البيع  خدمات  و  (االنترنت)  مباشرة 
اخلط مباشرة (االنترنت) عبر الترويج والعروض املغرية املباشرة املوجهة 
إلى املستخدمني من قبل البائعني وخدمات الطلب على اخلط مباشرة 
و  (االنترنت)  مباشرة  اخلط  على  التجزئة  متاجر  وخدمات  (االنترنت) 
(املعلبة)  املغلفة  واألطعمة  والكاكاو  والشاي  النب  مجال  في  جميعها 
واجلاهزة األجهزة الكهربائية والغير كهربائية املتعلقة بالشاي و أدوات 
واألطباق  واألطباق  الهدايا  و  الزجاجية  واألواني  املطبخ  وأدوات  املنزل 
والتماثيل  والتماثيل  التخزين  (علب)  وحاويات  (الزبديات)  العميقة 
املنزلية  والعطور  والبخور  والشمع  واملالبس  الزينية  واحللي  الصغيرة 
ومنتجات العناية الشخصية والتسجيالت املوسيقية والكتب، خدمات 
الطلب  واحملوسبة وخدمات  (االنترنت)  املباشر  اخلط  الهدايا على  سجل 

من سجل الهدايا فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة أعاله. 

In Respect of: Business administration; business management; 
franchising, namely, providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants, cafes, tea houses, 
and snack bars; retail store services in the field of: coffee, tea, 
cocoa, packaged and prepared foods, tea related electric and 
nonelectric appliances, housewares, kitchenware, glassware, 
giftware, plates, bowls, storage containers, sculptures, 
figurines, decorative ornaments, clothing, candles, incense, 
home fragrance, personal care products, musical recordings 
and books; wholesale distributorships, wholesale stores and 
wholesale ordering services all in the field of: coffee, tea, 
cocoa, packaged and prepared foods, tea-related electric 
and non-electric appliances, housewares, kitchenware, 
glassware, giftware, plates, bowls, storage containers, 
sculptures, figurines, decorative ornaments, clothing, candles, 
incense, home fragrance, musical recordings and books; mail 
order services and mail order catalog services, computerized 
online ordering services, computerized online retail services 
through direct solicitation by salespersons directed to end-
users, online ordering services and online retail store services 
all in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and prepared 
foods, tea-related electric and non-electric appliances, 
housewares, kitchenware, glassware, giftware, plates, 
bowls, storage containers, sculptures, figurines, decorative 
ornaments, clothing, candles, incense, home fragrance, 
musical recordings and books; computerized online gift 
registry and gift registry ordering services related thereto.



2014/6/133العـــدد العاشر 

In the name of: Teavana Corporationبأسم : تيفانا كوربوريشن 

جورجيا  أتالنتا،   ،1480 سويت  إي،  ان  رود  بيتشتري   3630  : العنوان 
30326، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 3630 Peachtree Road, NE Suite 1480, Atlanta, 
Georgia 30326, USA

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858 

( 49 )

 
 Trade Mark No.:23764العالمة التجارية رقم :23764  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 03/11/2013التاريخ : 03/11/2013 

ومقاهي  والكافيتريات  واملقاهي  املطاعم  خدمات   : اجل  من 
تقدمي الوجبات اخلفيفة وبيوت وحانات الشاي وصاالت الشاي 
ومطاعم تقدمي الوجبات املعدة لألخذ و للحمل خارج املطعم، 
خدمات  الطعام،  تقدمي  تعهدات  خدمات  التموين،  خدمات 

حتضير الطعام والشراب. 

In Respect of: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, 
tea bar and tea house, tea room; carry out restaurant, 
and take out restaurant services; catering services; 
contract food services; food and beverage preparation

In the name of: Teavana Corporationبأسم : تيفانا كوربوريشن 

أتالنتا،   ،1480 سويت  إي،  ان  رود  بيتشتري   3630  : العنوان 
جورجيا 30326، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 3630 Peachtree Road, NE Suite 1480, 
Atlanta, Georgia 30326, USA

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858 

( 50 ) 

 Trade Mark No.:23769العالمة التجارية رقم :23769  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 04/11/2013التاريخ : 04/11/2013 



2014/6/134العـــدد العاشر 

In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس، لباس القدم، أغطية الرأس. 

ليمتد  بازارالما  في  سانايي  تيكستيل  ايه  في  ايه   : بأسم 
شيركيتي 

In the name of: A VE A TEKSTIL SANAYI VE 
PAZARLAMA LIMITED SIRKETI

رقم:33،  جاديسي،  ايكيم   29 ماهاليسي،  مركيز   : العنوان 
باهشيليفلير، اينبوسنا، اسطنبول / تركيا 

Address: Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi No: 33, 
Bahcelievler, Yenibosna - Istanbul, Turkey

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

Address for Services:  

( 51 ) 

 Trade Mark No.:23770العالمة التجارية رقم :23770  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 04/11/2013التاريخ : 04/11/2013 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ 
تفعيل النشاط املكتبي؛ خدمات جتميع لصالح اآلخرين املالبس 
املعاينة  من  الزبائن  لتمكني  الرأس  واغطية  القدم  البسة  و 
املذكورة  اخلدمات  كافة  البضائع؛  تلك  وشراء  مناسب  بشكل 
ومنافذ  بالتجزئة  البيع  محالت  خالل  من  توفيرها  ميكن  أعاله 
بواسطة  أو  بالبريد  كتالوجات  طلب  خالل  من  باجلملة  البيع 
املواقع  املثال من خالل  االلكترونية، على سبيل  االعالم  وسائل 

على شبكة االنترنت أو برامج التسوق على شاشة التلفزيون 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; the bringing 
together, for the benefit of others, clothing, footwear, 
headgear, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods; all of the aforementioned 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, through mail order catalogues or by means of 
electronic media, for example, through web sites or 
television shopping programmes

ليمتد  بازارالما  في  سانايي  تيكستيل  ايه  في  ايه   : بأسم 
شيركيتي 

In the name of: A VE A TEKSTIL SANAYI VE PAZARLAMA 
LIMITED SIRKETI

رقم:33،  جاديسي،  ايكيم   29 ماهاليسي،  مركيز   : العنوان 
باهشيليفلير، اينبوسنا، اسطنبول / تركيا 

Address: Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi No: 33, 
Bahcelievler, Yenibosna - Istanbul, Turkey

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

Address for Services:  



2014/6/135العـــدد العاشر 

( 52 ) 

 Trade Mark No.:23776العالمة التجارية رقم :23776  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 04/11/2013التاريخ : 04/11/2013 

التي أساسها  املعاجلة واألطعمة اخلفيفة  احلبوب   : من اجل 
احلبوب ، احللويات اجملمدة ، احلبوب املعلبة التي ال تتأثر بالتخزين 

واملعاجلة ، احلبوب اجملمدة 

In Respect of: Processed grains and grain-based 
snack foods; frozen confections; shelf-stable and 
processed grains; frozen grains

.In the name of: Dole Food Company, Incبأسم : دول فود كومباني، إنك. 

العنوان : ون دول درايف، ويستليك فيليج، كاليفورنيا -91362
7300، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: One Dole Drive, Westlake Village, California 
91362-7300, United States of America

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

Address for Services:  

( 53 )

 Trade Mark No.:23778العالمة التجارية رقم :23778  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 05/11/2013التاريخ : 05/11/2013 

من اجل : الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد 
وغير واردة في فئات أخرى، املطبوعات ، الكتب، الكتب التعليمية 
املساعدة، مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
منزلية،  لغايات  أو  القرطاسية  في  املستعملة  اللصق  مواد 
ومواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، االالت الكاتبة واللوازم 
األجهزة)،  (عدا  والتدريس  التوجيه  مواد  األثاث)،  عدا   ) املكتبية 
مواد التغليف البالستيكية ( غير الواردة في فئات أخرى)، حروف 

الطباعة، الكليشيهات ( الراسمات). 

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



2014/6/136العـــدد العاشر 

 In the name of: Maher Adnan Abu Elhaj\ Mktabet Darبأسم : ماهر عدنان أبو احلاج/ مكتبة دار االعالم. 
AlElam.

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

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

Address for Services:  

( 54 )

 Trade Mark No.:23779العالمة التجارية رقم :23779  

In Class: 42في الصنف : 42 

Date: 05/11/2013التاريخ : 05/11/2013 

املتعلقة  والنماذج  والصناعية  العلمية  األبحاث   : اجل  من 
العلمية، تصميم  األبحاث  وخدمات  الصناعي  التحليل  بها، 

وتطوير أجهزة احلاسوب وبرامجه. 

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

 In the name of: Maher Adnan Abu Elhaj\ Mktabet Darبأسم : ماهر عدنان أبو احلاج/ مكتبة دار االعالم. 
AlElam.

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

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

Address for Services:  

( 55 )

 Trade Mark No.:23780العالمة التجارية رقم :23780  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 05/11/2013التاريخ : 05/11/2013 



2014/6/137العـــدد العاشر 

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

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

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

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

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

Address for Services:  

( 56 )

 Trade Mark No.:23797العالمة التجارية رقم :23797  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 10/11/2013التاريخ : 10/11/2013 

؛  الصيد  ودواجن  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
والفواكه  واجملمدة   ، احملفوظة  اللحوم  مستخلصات 
واخلضراوات اجملففة واملطبوخة؛ الهالم واملربى ومعلبات 
زيوت  األلبان,  ومنتجات  واحلليب  والبيض  الكومبوت 
البروتينات  السمنة؛   / الزبدة  لالكل  الصاحلة  الطعام 
لالستهالك  وأمالحه  الكازين  البشري؛  لالستهالك 
بدائل  اجلنب؛  مسحوق  االلبان؛  جتبني  مواد  ؛  البشري 
للحليب والكرمي؛ احلليب والقشدة في شكل مسحوق؛ 

حلوى املوس باحلليب. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fast; proteins for human consumption; casein 
and caseinates for human consumption; rennet; 
cheese powder; substitutes for milk and cream; 
milk and cream in powder form; milk based 
dessert mousses.

 In the name of: Merjeriforeningen Danish Dairyبأسم : ميرجيريفورينينجني دانيش دايري بورد. 
Board.

.Address: Sonderhoj 1, 8260 Viby j, Denmarkالعنوان : سونديرهوج 1، 8260 فيبي جي، الدمنارك. 

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

Address for Services:  



2014/6/138العـــدد العاشر 

( 57 )

 Trade Mark No.:23801العالمة التجارية رقم :23801  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 11/11/2013التاريخ : 11/11/2013 

.In Respect of: Restaurant servicesمن اجل : خدمات املطاعم. 

آر.  و كارلز جاي  أل سي  أل  ريستورنتس  : هارديز  بأسم 
ريستورنتس أل أل سي 

In the name of: Hardee’s Restaurants LLC and 
Carl’s Jr. Restaurants LLC

العنوان : 100 نورث برودواي ، سويت 1200 ، أس تي. لويز 
و 6307  األمريكية  املتحدة  الواليات  ، ميسوري 63102، 
كانينتريا أفينيو ، سويت إيه ، كاربينتيريا ، كاليفورنيا 

93013 ، الواليات املتحدة األمريكية. 

Address: 100 North Broadway, Suite 1200, 
St. Louis, Missouri 63102, USA and 6307 
Carpinteria Avenue, Suite A, Carpinteria, 
California 93013, USA

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

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

مبعزل عن العالمة 

( 58 ) 

 Trade Mark No.:23802العالمة التجارية رقم :23802  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 11/11/2013التاريخ : 11/11/2013 

.In Respect of: Restaurant servicesمن اجل : خدمات املطاعم. 



2014/6/139العـــدد العاشر 

آر.  و كارلز جاي  أل سي  أل  ريستورنتس  : هارديز  بأسم 
ريستورنتس أل أل سي 

In the name of: Hardee’s Restaurants LLC and 
Carl’s Jr. Restaurants LLC

العنوان : 100 نورث برودواي ، سويت 1200 ، أس تي. لويز 
و 6307  األمريكية  املتحدة  الواليات  ، ميسوري 63102، 
كانينتريا أفينيو ، سويت إيه ، كاربينتيريا ، كاليفورنيا 

93013 ، الواليات املتحدة األمريكية. 

Address: 100 North Broadway, Suite 1200, St. 
Louis, Missouri 63102, USA and 6307 Carpinteria 
Avenue, Suite A, Carpinteria, California 93013, 
USA

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

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

مبعزل عن العالمة 

( 59 )

 Trade Mark No.:23803العالمة التجارية رقم :23803  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 11/11/2013التاريخ : 11/11/2013 

.In Respect of: Restaurant servicesمن اجل : خدمات املطاعم. 

In the name of: Hardee’s Restaurants LLCبأسم : هارديز ريستورنتس أل أل سي 

العنوان : 100 نورث برودواي ، سويت 1200 ، أس تي. لويز 
، ميسوري 63102، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 100 North Broadway, Suite 1200, St. 
Louis, Missouri 63102 (USA)

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 60 ) 

 Trade Mark No.:23804العالمة التجارية رقم :23804  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 11/11/2013التاريخ : 11/11/2013 



2014/6/140العـــدد العاشر 

 In Respect of: Sandwiches including Hamburgerمن اجل : السندويشات مبا فيها سندويشات الهمبرغر. 
.sandwiches

In the name of: Hardee’s Restaurants LLCبأسم : هارديز ريستورنتس أل أل سي 

العنوان : 100 نورث برودواي ، سويت 1200 ، أس تي. لويز 
، ميسوري 63102، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 100 North Broadway, Suite 1200, St. 
Louis, Missouri 63102 (USA)

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات   super كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 61 ) 

 Trade Mark No.:23805العالمة التجارية رقم :23805  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 11/11/2013التاريخ : 11/11/2013 

 In Respect of: Sandwiches including Hamburgerمن اجل : السندويشات مبا فيها سندويشات الهمبرغر. 
.sandwiches

In the name of: Hardee’s Restaurants LLCبأسم : هارديز ريستورنتس أل أل سي 

العنوان : 100 نورث برودواي ، سويت 1200 ، أس تي. لويز 
، ميسوري 63102، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 100 North Broadway, Suite 1200, St. 
Louis, Missouri 63102 (USA)

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات   burger كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/141العـــدد العاشر 

( 62 ) 

 Trade Mark No.:23807العالمة التجارية رقم :23807  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 11/11/2013التاريخ : 11/11/2013 

من اجل : خدمات املطاعم؛ خدمات توفير األطعمة واملشروبات، 
وخدمات اإليواء املؤقت 

In Respect of: Restaurant services, providing food 
and drinks, temporary accommodation

In the name of: Xenia International Limitedبأسم : شركة إكسينيا إنترناشيونال ليمتد 

مشاركة  االوسط)  (الشرق  ويسنغ  تايلر  لعناية   : العنوان 
زايد،  الشيخ  شارع   ،33675 ص.ب.   – محدودة  مسؤولية  ذات 

رولكس تاور، الطابق 26، دبي، االمارات العربية املتحدة 

Address: C/O Taylor Wessing (Middle East) LLP, 
P.O.Box: 33675, Sheikh Zayed Road, Rolex Tower, 
26th Floor, Dubai, United Arab Emirates

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

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 63 ) 

 Trade Mark No.:23808العالمة التجارية رقم :23808  

In Class: 7في الصنف : 7 

Date: 11/11/2013التاريخ : 11/11/2013 



2014/6/142العـــدد العاشر 

عصارات  باحلرارة),  (ليست  دوارة  مجففات  الغساالت,   : اجل  من 
االطباق,  غساالت  الفواكه,  غساالت  كلني,  الدراي  االت  غسيل, 
للغايات  الفواكه  عصر  ماكنات  للمطبخ,  الكهربائية  اجهزة 
االت  احللب,  االت  املنزلية,  الفول  حتضير  ماكنات  املنزلية, 
الكتروميكانيكية لتحضير الطعام, االت تصنيع االسالك والكوابل 
لصق  االت  باللف,  تغليف  االت  كهربائية,  مولدات  الكهربائية, 
البطاقات, معاجلات اغذية (كهربائية), القاطعات اجهزة كهربائية 
كهربائية  خفاقات  املنزلية,  للغايات  كهربائية  خالطات  للمطبخ, 
للغايات املنزلية, فتاحات كهربائية للعلب, االت اجلرش الكهربائية 
تدار  االت  (االت),  الضاغطات  السحق,  اجهزة  املنزلية,  للغايات 
تدار  مضخات  املضغوظ,  بالهواء  تدار  ناقالت  املضغوط,  بالهواء 
بالهواء املضغوط, صمامات ضغط (اجراء االت), فرازات طرد مركزي 

(االت), مكانس كهربائية, االت التخلص من الفضالت 

In Respect of: Washing machines [laundry]; Spin driers 
[not heated]; Wringing machines for laundry; Dry-cleaner; 
Fruit washers; Dishwashers; Kitchen machines, electric; 
Electric fruit presses for household purposes; Household 
bean juice maker; Milking machines; Food preparation 
machines, electromechanical; Machines for manufacturing 
electric wires and cables; Dynamos; Wrapping machines; 
Labellers [machines]; Food processors, electric; Slicers, 
electric kitchen machines; Electric blenders for household 
purposes; Electric whisks for household purposes; Electric 
can openers; Electric crushers for household purposes; 
Disintegrators; Compressors [machines]; Compressed air 
machines; Pneumatic transporters; Compressed air pumps; 
Pressure valves [parts of machines]; Centrifugal machines; 
Vacuum cleaners; Garbage disposals

.In the name of: Midea Group Co., Ltdبأسم : ميديا غروب كو., ال تي دي. 

: بي28-26اف, ميديا هيدكورتار بيلدينغ, نو.6 ميديا افنيو,  العنوان 
بيجياو, شوندي, فوشان, غوانغدونغ, الصني 

Address: B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 Midea 
Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P. R. China

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

( 64 ) 

 Trade Mark No.:23809العالمة التجارية رقم :23809  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 11/11/2013التاريخ : 11/11/2013 

من اجل : النب والشاي والكاكاو والسكر والتابيوكا والساغو 
من  املصنوعة  واملستحضرات  والدقيق  االصطناعي  والنب 
.عسل  املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب 
اخلبيز.امللح  .ومسحوق  .اخلميرة  االسود  والعسل  النحل 

واخلردل .واخلل .الصلصات (التوابل) البهارات الثلج 

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

الشرقية  احللويات  وجتارة  لصناعة  التوفيق  شركة   : بأسم 
والغربية 

In the name of: shariket attawfiq lesnaet wa tejaret al 
halaweyat al sharqiyeh wal gharbiyeh



2014/6/143العـــدد العاشر 

العنوان : نابلس _املنطقة الصناعية الشرقية_مستودعات 
البلدية 

Address: nablus _ almanteqah al sena eh al sharqiyeh 
mustawdaal baladiah

الشرقية_ الصناعية  _املنطقة  نابلس   : التبليغ  عنوان 
مستودعات البلدية 

Address for Services :  nablus _ almanteqah al sena 
eh al sharqiyeh mustawdaal baladiah

( 65 ) 

 Trade Mark No.:23827العالمة التجارية رقم :23827  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 17/11/2013التاريخ : 17/11/2013 

االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي 

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

 In the name of: shereket mouv lelestesmarبأسم : شركة موف لالستثمار املساهمة اخلصوصية احملدودة 
almusahama alkhososeyeh almahdodeh

Address: Al- Bireh, Al-Baloua’ sharea’ nablus STالعنوان : البيرة، البلوع, شارع نابلس 

 3 رقم  عمارة  املبعدين،  شارع  البلوع،  البيرة   : التبليغ  عنوان 
ط 1 

Address for Services:  

( 66 ) 

 Trade Mark No.:23828العالمة التجارية رقم :23828  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 18/11/2013التاريخ : 18/11/2013 

.In Respect of: Furniture in class 20من اجل : األثاث في الصنف 20. 

 ,In the name of: Ashley Furniture Industriesبأسم : أشلي فيرنتشر إنتدستريز ، إنك. 
Inc.
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ويسكينسن   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 67 ) 

 Trade Mark No.:23829العالمة التجارية رقم :23829  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 18/11/2013التاريخ : 18/11/2013 
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احلاسوب؛ حاسوب  ألعاب  برامج  احلاسوب؛  أجهزة   : اجل  من 
التلغراف؛  صور  أجهزة  متنقلة؛  حاسوب  أجهزة  املالحظات؛ 
هواتف محموله؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة هواتف؛ أجهزة املالحة 
الصوت؛  لوحات مفاتيح؛ كبائن ملكبرات  الصناعيه؛  بلألقمار 
ميكروفونات؛ أجهزة نقل الصوت؛ أجهزة التلفزيون؛ سماعات 
الرأس؛ مشغالت أقراص الفيديو الرقميه؛ مشغالت الوسائط 
 ) ومضيه  إضاءه  أجهزة  (الفوتوغرافي)؛  كاميرات  احملمولة؛ 
للتصوير الفوتوغرافي)؛ أسالك هواتف؛ قوابس ومآخذ وأدوات 
أجهزة  كهربائيه؛  وصالت  كهربائيه)؛  وصالت   ) اخرى  توصيل 
مشغالت  بطاريه؛  شحن  أجهزة  كهربائيه؛  بطاريات  إنذار؛ 
مسجالت  الصوت،  مكبرات  (سمعي)؛  املضغوطة  األقراص 
الكاسيت، مشغالت شريط الفيديو، مشغالت ام بي 3؛ برامج 
احلاسوب؛ الهواتف النقالة؛ اسطوانات الفونوغراف، االقراص 
االقراص  مسبقا؛  املسجلة  الصوتية  واألشرطة  املدمجه 
الفيديو  أقراص  والتسجيل؛  كتابة  إلعادة  القابلة  الضوئية 
املسجلة مسبقا؛ أقراص مدمجة فارغة؛ األشرطة السمعية 
على  حتتوي  الصوتية  املؤمترات  معدات  الفيديو؛  وأشرطة 
ومازجات  وامليكروفونات السلكية  واألسالك  الرأس  سماعات 
وملحقاتها،  الفيديو  كاميرات  لها؛  وامللحقات  الصوت 
حتتوي  الفيديو  مؤمترات  أنظمة  وملحقاتها؛  فيديو  شاشات 
حتكم  ووحدات  الفيديو  وكاميرات  الفيديو  شاشات  على 
عارضات  لها؛  وامللحقات  وميكروفونات  وكبائن  الفيديو 
الفيديو  لعرض  كبيرة  شاشة  وحدات  وملحقاتها؛  الفيديو 
وملحقاتها؛ طابعة فيديو، مسجل كاميرات الفيديو البيتيه؛ 
أقراص فيديو  األذن؛ أجهزة تشغيل  رأس؛ سماعات  سماعات 
االتصاالت؛  شبكة  أجهزة  بطاريه؛  شواحن  بطاريات؛  رقميه؛ 
اكسسوارات للهواتف النقالة املدرجة في الفئة 9؛ عدسات 

الكاميرات 

In Respect of: Computers; computer game 
programs; notebook computers; laptop computers; 
photo telegraphy apparatus; portable telephones; 
radios; telephone apparatus; satellite navigational 
apparatus; switchboards; cabinets for loudspeakers; 
microphones; sound transmitting apparatus; 
television apparatus; headphones; players (DVD); 
Portable media players; Cameras(photography); 
flashlights(photography); Wires(telephone-); Plugs, 
sockets and other contacts(electric connections); 
Connections, electric; Alarms; Batteries, electric; 
Battery chargers; (audio) CD players; loudspeakers, 
cassette players, video tape players, MP3 players; 
computer software; mobile telephones; phonograph 
records, compact discs and pre-recorded audio tapes; 
re-writable and recordable optical discs; prerecorded 
video discs; blank compact discs, audio tapes and 
video tapes; audio conferencing equipment comprised 
of headphones, wire and wireless microphones, audio 
mixers and accessories therefor; video cameras and 
accessories therefor, video monitors and accessories 
therefor; video conferencing systems comprised of 
video monitors, video cameras, video controllers, 
cabinets, microphones and accessories therefor; 
video projectors and accessories therefor; large 
screen video display units and accessories therefor; 
video printer, video camera housings camcorders; 
headphones; earphones; DVD players; batteries; 
battery chargers; network communication devices; 
accessories for mobile phones, included in Class 9; 
viewfinders.

In the name of: Sky Capital Limitedبأسم : سكاي كابيتال ليمتد 

العنوان : سكوتيا سنتر، فورث فلور، ص . ب 2804، جورج تاون، 
جراند كاميان، كاميان ايالندز، برتيش ويست انديز، جزر كاميان 

Address: Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, 
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, 
British West Indies., CAYMAN ISLAND

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

Address for Services:  
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( 68 ) 

 Trade Mark No.:23830العالمة التجارية رقم :23830  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 18/11/2013التاريخ : 18/11/2013 

: مستحضرات لعالج حب الشباب وقابضات  من اجل 
طبية ومرطبات البشرة الطبية ومنظفات البشرة. 

In Respect of: Acne treatment preparations, 
medicated astringents, medicated skin 
moisturizers and skin cleansers.

In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:  

( 69 ) 

 Trade Mark No.:23831العالمة التجارية رقم :23831  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 19/11/2013التاريخ : 19/11/2013 

عقاقير  حتديدا  الصيدلية،  املستحضرات   : اجل  من 
نوعيا  تؤثر  صيدلية  مستحضرات  املثبطة؛  ساتيوكني 
في نظام املناعة؛ مستحضرات صيدلية ملعاجلة بعض 

انواع السرطان وامراض الدم وأمراض املناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
certain cancers, blood diseases and immune-
related diseases

In the name of: Celgene Corporationبأسم : سيلغيني كوربوريشن 

جرسي  نيو   ، سوميت   ، أفينيو  موريس   86  : العنوان 
07901 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 
07901, USA.

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 
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( 70 ) 

 Trade Mark No.:23832العالمة التجارية رقم :23832  

In Class: 42في الصنف : 42 

Date: 19/11/2013التاريخ : 19/11/2013 

من اجل : اخلدمات العلمية والتقنية والبحث والتصميم املتعلق 
تصميم  خدمات  الصناعي،  والبحث  التحليل  خدمات  بها، 
برمجيات  تطوير  خدمات  احلاسوب،  وبرمجيات  قطع  وتطوير 
على  احلفاظ  مجال  في  االستشارات  تقدمي  خدمات  احلاسوب، 
تكنولوجيا  مجال  في  االستشارات  تقدمي  خدمات  الطاقة، 
تصميم  مجال  في  االستشارات  تقدمي  خدمات   ،(IT) املعلومات 
املتعلقة  االستشارات  تقدمي  خدمات  احلاسوب،  قطع  وتطوير 
لإلنترنت،  البحث  محركات  توفير  خدمات  اإللكترونية،  باملواقع 
خدمات تقدمي املعلومات والنصائح واالستشارات العلمية فيما 
يتعّلق بالتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، خدمات تقدمي 
االستشارات املتعلقة ببرمجيات احلاسوب، خدمات حتليل أنظمة 
احلاسوب، خدمات تصميم برمجيات احلاسوب، خدمات تصميم 
أنظمة احلاسوب، اخلدمات الكيماوية، خدمات البحث الفيزيائي، 
الضوئي)،  (املسح  الرقمي  النظام  إلى  الوثائق  حتويل  خدمات 
خدمات التحليل الكيميائي، خدمات البحث والتحليل املتعلقة 
بالطاقة للتقليل من هدرها، خدمات برمجية احلاسوب، خدمات 
البرامج  ابتكار  خدمات  املساحة،  خدمات  اجليولوجية،  املسوح 
ملعاجلة البيانات في مجال إدارة اخملاطر الطبيعية واألرصاد اجلوية 
املناخ والبيئة،  (الهيدرولوجيا) وعلم  املياه  وعلم احمليطات وعلم 
مجال  في  احلاسوب  وبرمجيات  قطع  وتطوير  تصميم  خدمات 
إدارة اخملاطر الطبيعية واألرصاد اجلوية وعلم املياه (الهيدرولوجيا) 
وتطوير  تصميم  خدمات  والبيئة،  املناخ  وعلم  احمليطات  وعلم 
لبرمجيات  األمر  وكذلك  اإلعالن  لغايات  احلاسوب  برمجيات 
املياه  وعلم  احمليطات  وعلم  واملناخ  باجلو  املتعلقة  احلاسوب 
(الهيدرولوجيا) واألرصاد اجلوية، خدمات مراقبة أنظمة احلاسوب 
الكيميائي،  البحث  خدمات  بعد،  عن  إليها  الدخول  خالل  من 
خدمات البحث التقني، خدمات البحث وتطوير منتجات جديدة 
لآلخرين، خدمات البحث اجليولوجي، خدمات التنقيب اجليولوجي، 
خدمات إنشاء واإلبقاء على املواقع اإللكترونية لآلخرين، خدمات 
تصميم الفنون التصويرية، خدمات استمطار السحب، خدمات 
جتهيز برمجيات احلاسوب، خدمات حتويل بيانات لبرامج وبيانات 
احلاسوب (حتويل غير مادي)، خدمات حتويل البيانات أو الوثائق من 

الوسائط املادّية إلى اإللكترونية، 

In Respect of: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
updating of computer software; consultancy in 
the field of energy-saving; information technology 
[IT] consulting services; consultancy in the design 
and development of computer hardware; web site 
design consultancy; providing search engines for the 
internet; provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting; computer 
software consultancy; computer system analysis; 
computer software design; computer system design; 
chemistry services; physics [research]; digitization 
of documents [scanning]; chemical analysis; energy 
auditing; computer programming; geological surveys; 
surveying; creation of programs for data processing in 
the area of natural hazard management, meteorology, 
oceanography, hydrology, climatology and 
environment; design and development of computer 
hardware and software in the area of natural hazard 
management, meteorology, hydrology, oceanography, 
climate research and environment; design and 
development of computer software for advertising 
as well as of computer software for weather, 
climate, oceanography, hydrology and meteorology; 
monitoring of computer systems by remote access; 
chemical research; technical research; research and 
development of new products for others; geological 
research; geological prospecting; creating and 
maintaining web sites for others; graphic arts design; 
cloud seeding; installation of computer software; data 
conversion of computer programs and data [not 
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 خدمات نسخ برامج احلاسوب، خدمات مسح األراضي، خدمات 
استضافة السيرفرات (احلواسيب الرئيسية)، البرمجيات املوّزعة 
خدمات  احلضري،  التخطيط  خدمات   ،(SaaS) الطلب  حسب 
حماية  مجال  في  البحث  خدمات  التقنية،  املشاريع  دراسات 
برمجيات  تأجير  خدمات  املائي،  حتت  االكتشاف  خدمات  البيئة، 
سيرفرات  تأجير  خدمات  احلواسيب،  تأجير  خدمات  احلاسوب، 
املواقع اإللكترونية، خدمات صيانة برمجيات احلاسوب، خدمات 
خدمات  اجلوية،  األرصاد  معلومات  تقد…مي  خدمات  املاء،  حتليل 
األخبار  خدمات  العلمية،  اخملتبرات  خدمات  العلمي،  البحث 
والتنبؤات اجلوية وخدمات احلاسوب، حتديدا: خدمات تقدمي قواعد 
مجال  في  اجلو  ببيانات  يتعّلق  ملا  إلكترونيا  احلاسوبية  البيانات 
املياه  وعلم  املناخ  وعلم  اجلوية  واألرصاد  الطبيعية  اخملاطر  إدارة 
تقدمي  خدمات  احلياتية،  والعلوم  احمليطات  وعلم  (الهيدرولوجيا) 
املعلومات  تقدمي  خدمات  والتنبؤات،  باجلو  املتعلقة  املعلومات 
العلمية، خصوصا في مجاالت اجلو واملاء واملناخ والبيئة، خدمات 
اجلو  بحاالت  املتعلقة  التقنية  للمشاريع  اجلدوى  دراسات  إجراء 
واملاء واملناخ، خدمات الهندسة، خدمات التقييمات والتقديرات 
والتقنية،  العلمية  اجملاالت  في  املهندسني  خالل  من  والبحث 
اخملاطر  إدارة  مجاالت  في  االستشارات  تقدمي  خدمات  حتديدا: 
البيئية واألرصاد اجلوية وعلم املياه (الهيدرولوجيا) وعلم احمليطات 
في  العلمي  والتصميم  البحث  خدمات  والبيئة،  املناخ  وعلم 
وتأثيرها على نشاط األعمال،  والبيئة  واملناخ  واملاء  مجاالت اجلو 
خدمات تقدمي االستشارات العلمية والتقنية فيما يتعّلق بإدارة 

اخملاطر البيئية واجلو واملاء واملناخ والبيئة.

physical conversion]; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; duplication of 
computer programs; land surveying; server hosting; 
Software as a service [SaaS]; urban planning;
technical project studies; research in the field of 
environmental protection; underwater exploration; 
rental of computer software; computer rental; rental 
of web servers; maintenance of computer software; 
water analysis; meteorological information; scientific 
research; scientific laboratory services; news services 
and weather forecast services and computer
services, namely providing an online computer 
database for weather data in the area of natural 
hazard management, meteorology, climatology, 
hydrology, oceanography and life sciences; 
information about weather and forecasts; scientific 
information, especially in the area of weather, 
water, climate and environment; conducting of 
feasibility studies for technical projects related to 
weather, water and climate conditions; engineering; 
evaluations, assessments and research through 
engineers in scientific and technological areas, 
namely consultancy in the fields of natural hazard 
management, meteorology, hydrology, oceanography, 
climatology and environment; scientific research and 
modeling in the areas of natural hazard management, 
weather, water, climate and environment and 
their impact on business activity; scientific and 
technical consultancy in connection with natural 
hazard management, weather, water, climate and 
environment.

In the name of: UBIMET GmbHبأسم : يوبيمت جي أم بي أتش 

العنوان : دوناو – سيتي – ستراب 11 ، إيريس تاور ، 1220 فيينا 
، النمسا 

Address: Donau-City-Stra?e 11, ARES Tower, 1220 
Vienna, Austria

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 
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( 71 ) 

 Trade Mark No.:23833العالمة التجارية رقم :23833  

In Class: 42في الصنف : 42 

Date: 19/11/2013التاريخ : 19/11/2013 

من اجل : اخلدمات العلمية والتقنية والبحث والتصميم املتعلق 
تصميم  خدمات  الصناعي،  والبحث  التحليل  خدمات  بها، 
برمجيات  تطوير  خدمات  احلاسوب،  وبرمجيات  قطع  وتطوير 
على  احلفاظ  مجال  في  االستشارات  تقدمي  خدمات  احلاسوب، 
تكنولوجيا  مجال  في  االستشارات  تقدمي  خدمات  الطاقة، 
تصميم  مجال  في  االستشارات  تقدمي  خدمات   ،(IT) املعلومات 
املتعلقة  االستشارات  تقدمي  خدمات  احلاسوب،  قطع  وتطوير 
لإلنترنت،  البحث  محركات  توفير  خدمات  اإللكترونية،  باملواقع 
فيما  العلمية  واالستشارات  والنصائح  املعلومات  تقدمي  خدمات 
الكربون، خدمات تقدمي  ثاني أكسيد  انبعاث  بالتقليل من  يتعّلق 
االستشارات املتعلقة ببرمجيات احلاسوب، خدمات حتليل أنظمة 
تصميم  خدمات  احلاسوب،  برمجيات  تصميم  خدمات  احلاسوب، 
الفيزيائي،  البحث  الكيماوية، خدمات  اخلدمات  احلاسوب،  أنظمة 
الضوئي)،  (املسح  الرقمي  النظام  إلى  الوثائق  حتويل  خدمات 
املتعلقة  والتحليل  البحث  الكيميائي، خدمات  التحليل  خدمات 
للتقليل من هدرها، خدمات برمجية احلاسوب، خدمات  بالطاقة 
البرامج  ابتكار  خدمات  املساحة،  خدمات  اجليولوجية،  املسوح 
ملعاجلة البيانات في مجال إدارة اخملاطر الطبيعية واألرصاد اجلوية 
والبيئة،  املناخ  وعلم  (الهيدرولوجيا)  املياه  وعلم  احمليطات  وعلم 
خدمات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات احلاسوب في مجال إدارة 
اخملاطر الطبيعية واألرصاد اجلوية وعلم املياه (الهيدرولوجيا) وعلم 
والبيئة، خدمات تصميم وتطوير برمجيات  املناخ  احمليطات وعلم 
احلاسوب  لبرمجيات  األمر  وكذلك  اإلعالن  لغايات  احلاسوب 
(الهيدرولوجيا)  املياه  وعلم  احمليطات  وعلم  واملناخ  باجلو  املتعلقة 
واألرصاد اجلوية، خدمات مراقبة أنظمة احلاسوب من خالل الدخول 
إليها عن بعد، خدمات البحث الكيميائي، خدمات البحث التقني، 
خدمات البحث وتطوير منتجات جديدة لآلخرين، خدمات البحث 
اجليولوجي، خدمات التنقيب اجليولوجي، خدمات إنشا 3ء واإلبقاء 

على املواقع اإللكترونية لآلخرين، . 

In Respect of: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and development 
of computer hardware and software; updating of 
computer software; consultancy in the field of energy-
saving; information technology [IT] consulting services; 
consultancy in the design and development of computer 
hardware; web site design consultancy; providing 
search engines for the internet; provision of scientific 
information, advice and consultancy in relation to carbon 
offsetting; computer software consultancy; computer 
system analysis; computer software design; computer 
system design; chemistry services; physics [research]; 
digitization of documents [scanning]; chemical analysis; 
energy auditing; computer programming; geological 
surveys; surveying; creation of programs for data 
processing in the area of natural hazard management, 
meteorology, oceanography, hydrology, climatology 
and environment; design and development of computer 
hardware and software in the area of natural hazard 
management, meteorology, hydrology, oceanography, 
climate research and environment; design and 
development of computer software for advertising as 
well as of computer software for weather, climate, 
oceanography, hydrology and meteorology; monitoring of 
computer systems by remote access; chemical research; 
technical research; research and development of new 
products for others; geological research; geological 
prospecting; creating and maintaining web sites for 
others; graphic arts design; cloud seeding; installation of 
computer software; 



2014/6/150العـــدد العاشر 

التصويرية، خدمات استمطار السحب،  الفنون  خدمات تصميم 
لبرامج  بيانات  حتويل  خدمات  احلاسوب،  برمجيات  جتهيز  خدمات 
أو  البيانات  حتويل  خدمات  مادي)،  غير  (حتويل  احلاسوب  وبيانات 
الوثائق من الوسائط املادّية إلى اإللكترونية، خدمات نسخ برامج 
احلاسوب، خدمات مسح األراضي، خدمات استضافة السيرفرات 
 ،(SaaS) (احلواسيب الرئيسية)، البرمجيات املوّزعة حسب الطلب
التقنية،  املشاريع  دراسات  خدمات  احلضري،  التخطيط  خدمات 
خدمات البحث في مجال حماية البيئة، خدمات االكتشاف حتت 
املائي، خدمات تأجير برمجيات احلاسوب، خدمات تأجير احلواسيب، 
صيانة  خدمات  اإللكترونية،  املواقع  سيرفرات  تأجير  خدمات 
معلومات  تقدمي  خدمات  املاء،  حتليل  خدمات  احلاسوب،  برمجيات 
األرصاد اجلوية، خدمات البحث العلمي، خدمات اخملتبرات العلمية، 
خدمات األخبار والتنبؤات اجلوية وخدمات احلاسوب، حتديدا: خدمات 
اجلو  ببيانات  يتعّلق  ملا  إلكترونيا  احلاسوبية  البيانات  تقدمي قواعد 
في مجال إدارة اخملاطر الطبيعية واألرصاد اجلوية وعلم املناخ وعلم 
خدمات  احلياتية،  والعلوم  احمليطات  وعلم  (الهيدرولوجيا)  املياه 
تقدمي املعلومات املتعلقة باجلو والتنبؤات، خدمات تقدمي املعلومات 
العلمية، خصوصا في مجاالت اجلو واملاء واملناخ والبيئة، خدمات 
اجلو  بحاالت  املتعلقة  التقنية  للمشاريع  اجلدوى  دراسات  إجراء 
والتقديرات  التقييمات  خدمات  الهندسة،  خدمات  واملناخ،  واملاء 
والتقنية،  العلمية  اجملاالت  في  املهندسني  خالل  من  والبحث 
حتديدا: خدمات تقدمي االستشارات في مجاالت إدارة اخملاطر البيئية 
x احمليطات  وعلم  (الهيدرولوجيا)  املياه  وعلم  اجلوية  واألرصاد 

تقدمي  األعمال، خدمات  وتأثيرها على نشاط  والبيئة  واملناخ  واملاء 
االستشارات العلمية والتقنية فيما يتعّلق بإدارة اخملاطر البيئية 

واجلو واملاء واملناخ والبيئة

data conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; duplication of 
computer programs; land surveying; server hosting; 
Software as a service [SaaS]; urban p.lanning; technical 
project studies; research in the field of environmental 
protection; underwater exploration; rental of computer 
software; computer rental; rental of web servers; 
maintenance of computer software; water analysis; 
meteorological information; scientific research; scientific 
laboratory services; news services and weather forecast 
services and computer services, namely providing an 
online computer database for weather data in the area of 
natural hazard management, meteorology, climatology, 
hydrology, oceanography and life sciences; information 
about weather and forecasts; scientific information, 
especially in the area of weather, water, climate and 
environment; conducting of feasibility studies for 
technical projects related to weather, water and climate 
conditions; engineering; evaluations, assessments and 
research through engineers in scientific and technological 
areas, namely consultancy in the fields of natural hazard 
management, meteorology, hydrology, oceanography, 
climatology and environment; scientific research and 
modeling in the areas of natural hazard management, 
weather, water, climate and environment and their impact 
on business activity; scientific and technical consultancy 
in connection with natural hazard management, weather, 
water, climate and environment

In the name of: UBIMET GmbHبأسم : يوبيمت جي أم بي أتش 

العنوان : دوناو – سيتي – ستراب 11 ، إيريس تاور ، 1220 فيينا 
، النمسا 

Address: Donau-City-Stra?e 11, ARES Tower, 1220 
Vienna, Austria

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 



2014/6/151العـــدد العاشر 

( 72 ) 

 Trade Mark No.:23854العالمة التجارية رقم :23854  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 21/11/2013التاريخ : 21/11/2013 

تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض  مستحضرات   : اجل  من 
للغسيل ، مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك والكشط 
واملطهرات ، الصابون والعطور والزيوت العطرية ، مستحضرات 
التجميل ، كرميات سائلة للشعر واجلسم ، رغوة االستحمام ، 
الشامبوهات ، مطريات الشعر ، الكرميات واجلل وكرميات ترطيب 
البشرة ، مساحيق التبرج ، مساحيق الزينة ، مسنحضرات ما 
احلماية  مستحضرات   ، التجميل  مستحضرات   ، احلالقة  بعد 
الكريهة لالستعمال  الروائح  من االشعة الشمسية ومزيالت 

الشخصي ، مستحضرات تنظيف االسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; detergents,soaps,perfumery, 
essentialoils,cosmetics,hair and body lotions, bath 
foam , shampoos, hair conditioners , creams,gels, 
moisturizers, powders, toiletries , aftershaves,make-up 
preparations, preparations for solar radiation protection, 
deodorants for personal use,dentifrices

In the name of: Riyad Ahamd Said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

Address: Jenin - Sharea Hiefa . Amarat Abu Riyad Al Thaherالعنوان : جنني - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 

 Address for Services :  Jenin - Sharea Hiefa . Amaratعنوان التبليغ : جنني - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Abu Riyad Al Thaher

( 73 ) 

 Trade Mark No.:23855العالمة التجارية رقم :23855  

In Class: 6في الصنف : 6 

Date: 21/11/2013التاريخ : 21/11/2013 

In Respect of: alamenumمن اجل : بروفيالت االملنيوم 

In the name of: khalid waleed ibraheem humeedبأسم : خالد وليد ابراهيم حميض 

 Address: nablus share amman jawwalالعنوان : نابلس_شارع عمان _جوال 0595444544 
0595444544

Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس_شارع عمان _جوال 0595444544   :  nablus share amman 
jawwal 0595444544
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( 74 ) 

 Trade Mark No.:23858العالمة التجارية رقم :23858  

In Class: 44في الصنف : 44 

Date: 21/11/2013التاريخ : 21/11/2013 

من اجل : خدمات العيادات الطبية ، إجراء التجارب 
السريرية 

In Respect of: Clinic (Medical —)services/ 
clinical trials

 In the name of: sharekat razicco ll-khdamatبأسم : شركة رازيكو للخدمات الطبية 
Al-tebeya

Address: Ramallahالعنوان : رام اهلل 

املشني- محمد  احملامي  مكتب   : التبليغ  عنوان 
عمارة االسراء-ط3- جوال رقم 0569900544 

Address for Services:  

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 
Palestine ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 75 ) 

 Trade Mark No.:23861العالمة التجارية رقم :23861  

In Class: 11في الصنف : 11 

Date: 21/11/2013التاريخ : 21/11/2013 

من اجل : مراوح كهربائية, مرواح كهربائية في السقف, 
اواني الطبخ الكهربائية, مصابيح كهربائية للطوارئ, 
مراوح  الشعر,  مجففات  الكهربائية,  القهوة  فالتر 
الكهربائية,  غير  التسخني  اجهزة  الهواء,  مكيفات 
الكهربائية,  املصابيح  الكهربائية,  التسخني  اجهزة 

املواقد (اجهزة تسخني) 

In Respect of: Electric fans; electric ceiling 
fans; electric cooking pots; electric emergency 
lamps; electric coffee filters; hair dryers; 
air-conditioning fans; non-electric heating 
apparatus; electric heating apparatus; electric 
lamps; stoves (heating apparatus)

 In the name of: Hassan Misfer Al Zahrani Andبأسم : شركة حسن مسفر الزهراني وشركاه القابضة 
Partners Holding Co.
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الدمام   ,135 ب  ص  عبدالعزيز,  امللك  شارع   : العنوان 
31411, اململكة العربية السعودية 

Address: King Abdulaziz Street, P.O. Box: 135, 
Dammam 31411, Saudi Arabia

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

Address for Services:  

( 76 ) 

 Trade Mark No.:23862العالمة التجارية رقم :23862  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 21/11/2013التاريخ : 21/11/2013 

 In Respect of: Milk and dairy products (includingمن اجل : احلليب ومنتجات االلبان (مبا فيها الزبدة) 
butter)

تيكاريت  : تكسوت سوت ماموليري ساناي في  بأسم 
انونيم سيركيتي 

In the name of: TEKSUT SUT MAMULLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان : حسن بي كويو كوي التي ميفكي نو:14 غونني 
باليك اسير, تركيا 

Address: Hasan Bey Koyu Koy Alti Mevkii No:14 
Gonen Balikesir, Turkey

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

Address for Services:  

( 77 ) 

 Trade Mark No.:23863العالمة التجارية رقم :23863  

في الصنف : 43 
In Class: 43( 76 ) 
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Date: 21/11/2013التاريخ : 21/11/2013 

ترتيب   ، والشراب  بالطعام  التزويد  خدمات   : اجل  من 
االقامة املؤقتة 

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

.In the name of: TOM TOM Food Co., Ltdبأسم : شركة توم توم الغذائية احملدودة 

الرياض   ,245320 امللز, شارع االحساء, ص ب   : العنوان 
11312, اململكة العربية السعودية 

Address: Al-Malaz, Alahsaa Street, P.O. Box 
245320, Riyadh 11312, Saudi Arabia

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

Address for Services:  

( 78 ) 

 Trade Mark No.:23864العالمة التجارية رقم :23864  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 21/11/2013التاريخ : 21/11/2013 

من اجل : حفاظات اطفال من الورق والسليلوز (تستخدم ملرة 
واحدة), ورق صحي, مناديل من الورق 

In Respect of: Babies’ diapers of paper and cellulose 
[disposable], Hygienic paper, Handkerchiefs of paper

 In the name of: Al Oula for Specialized Industriesبأسم : الشركة االولى للصناعات املتخصصة ذ.م.م. 
L.T.D.

Address: P.O. Box 184541, Amman 11118, Jordanالعنوان : ص ب 184541, عمان 11118, االردن 

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

Address for Services:  

( 79 ) 

 Trade Mark No.:23865العالمة التجارية رقم :23865  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 21/11/2013التاريخ : 21/11/2013 
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األقمشة  بتبييض  اخلاصة  املستحضرات   : اجل  من 
 ، املالبس  وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  املواد  من  وغيرها 
مستحضرات التنظيف والصقل والفرك والكشط ، الصابون 
التجميل  ومستحضرات  العطرية  والزيوت  العطرية  املواد   ،
(الكوزمتيك) وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

في  سانايي  ارونليري  كوزماتيك  في  دوغال  البايا   : بأسم 
تيكاريت انونيم سيركيتي 

In the name of: ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK 
URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

سي  ريسيدانس,  اكباتي  1655.سوك,  ماه,  ساناي   : العنوان 
بلوك, كات 2 دي:201 اسينيورت اسطنبول, تركيا 

Address: SANAYI MAH, 1655.SOK, AKBATI 
RESIDANCE, C BLOK, KAT 2 D:201 ESENYURT 
ISTANBUL, TURKEY

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

Address for Services:  

( 80 ) 

 Trade Mark No.:23867العالمة التجارية رقم :23867  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 24/11/2013التاريخ : 24/11/2013 
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من اجل : العطور, العطريات, الروائح, عطر التواليت, صابون 
التواليت, الكرميات, احلليب املنظف لغايات الزينة, الغسوالت, 
املستخدم  احلليب  واجلسم,  واليد  الوجه  ومساحيق  اجلل 
جتميل),  (مواد  والزيوت  اجلل  مستحضرات  البشرة,  لتسمير 
مستحضرات  التجميل,  مساحيق  التجميل,  مستحضرات 
الشامبو,  اجللد,  احبار  اجللد,  كونسيلر  التجميل,  مواد  ازالة 
املوس,  اجليل,  الشعر,  ومرطبات  غسوالت  اجلسم,  شامبو 
بالشعر,  والعناية  لتزيني  الرذاذية  واملستحضرات  املبردات 
الشعر,  تلوين  ومستحضرات  الشعر  ملونات  الشعر,  الكر 
مستحضرات متويج وجتعيد الشعر الدائمة, الزيوت االساس, 
وفروة  بالشعر  والعناية  لترطيب  الطبية  غير  املستحضرات 
الراس واجللد واالظافر, مراهم الشعر, شمع الشعر, امصال 
الزيوت االساس  الكولونيا,  الشعر, الصابون, كولونيا احلمام, 
اقالم  التجميل,  التجميل, مستلزمات  وزيوت االعشاب, مواد 
التجميل, اقالم احلواجب, املسكارا, ظل العيون, محدد العيون, 
ملمعات  احلومرة,  اقالم  التجميل,  فراشي  االساس,  احلومرة, 
مستحضرات  للحمام,  التجميل  مستحضرات  الشفايف, 
الطبية  غير  املستحضرات  النحافة,  لغايات  التجميل 
في  املستخدمة  املستحضرات  الشعر,  سبري  للحمام, 
احلمام او لالغتسال, زيوت احلمام واالغتسال, اجلل, الكرميات, 
مستحضرات  واجلسم,  الوجه  اقنعة  والرغوة,  الغسوالت 
املستخدم  احلليب  الوجه,  غسوالت  واجلسم,  الوجه  دعك 
منظفات  لالغتسال,  املستخدم  احلليب  الوجه,  لتنظيف 
اجللد, احبار اجللد, مرطبات اجللد, كرميات وجل الخفاء العيوب, 
الروائح العطرة, سبري اجلسم, املناديل املنعشة احملتوية على 
منظفات  على  احملتوية  املنعشة  املناديل  جتميلية,  غسوالت 
احملفز,  السبري  املهدئ,  السبري  املنعش,  السبري  اجللد, 
مثبتات  االظافر,  طالء  احلمام,  زيت  سبري  احليوية,  سبري 
االظافر الصناعية, مستحضرات التجميل لتجفيف االظافر, 
االظافر,  ملصقات  االظافر,  تقوية  غسوالت  املقلدة,  االظافر 
كرميات  االظافر,  منعمات  االظافر,  تلميع  مستحضرات 
االظافر,  لصوقات  االظافر,  ملمعات  االظافر,  جل  االظافر, 
االظافر,  تلميع  اساس  االظافر,  تلميع  االظافر,  مقويات 
االظافر,  مثبتات  االظافر,  طالء  مزيل  االظافر,  ملمعات  واقي 
املستحضرات املستخدمة قبل وبعد احلالقة, صابون احلالقة, 
احلالقة,  بعد  ما  مستحضرات  احلالقة,  جل  احلالقة,  كرميات 
مواد ما بعد احلالقة, غسوالت ما بعد احلالقة, مستحضرات 

ما قبل احلالقة, مساحيق التالك, مساحيق

In Respect of: Perfumes; perfumery; eau de parfum; 
eau de toilette; toilet soaps; creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body and hands; sun-
tanning milks, gels and oils and after-sun preparations 
(cosmetics); make-up preparations; make-up 
powders; makeup removing preparations; concealers 
for the skin; skin toner; shampoos; body shampoo; 
hair conditioners and lotions; gels, mousses, balms 
and preparations in aerosol form for hairdressing 
and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair-
decolourising preparations; permanent waving and 
curling preparations; essential oils; nonmedicated 
preparations for the application to, conditioning and 
care of hair, scalp, skin and nails; hair pomades; hair 
wax; hair serums; soaps; eau de cologne; cologne; 
essential and herbal oils; cosmetics; cosmetic 
kits; cosmetic pencils; eyebrow pencils; mascara; 
eye shadow; eyeliner; rouge; foundation; make-up 
brushes; lipstick; lip gloss; cosmetic preparations for 
baths; cosmetic preparations for slimming purposes; 
non-medicated toilet preparations; hairsprays; 
preparations for use in the bath or shower; bath and 
shower oils, gels, creams, lotions and foams; face and 
body masks; face and body scrubs; facial washes; 
facial cleaning milk; bath milk; skin cleansers and 
hydrators; skin toners; skin moisturisers; blemish 
creams and blemish gels; deodorants; body spray; 
refreshing tissues impregnated with cosmetic lotions; 
refreshing tissues impregnated with skin cleanser; 
refreshing spray; relaxing spray; stimulating spray; 
vitalising spray; bath oil spray; nail polish; adhesives 
for artificial nails; cosmetic preparations for nail 
drying; false nails; lotions for strengthening the 
nails; nail art stickers; nail buffing preparations; nail 
softeners; nail cream; nail gel; nail glitter; nail tips; 
nail hardeners; nail polish; nail polish base coat; 
nail polish top coat; nail polish protector; nail polish 
removers; nail
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االسنان,  معجون  االسنان,  منظفات  احلمام,  مواد  الغبرة, 
مواد  الغسل,  مستحضرات  الغسيل,  مستحضرات 
مزيجات  اجللخ,  مستحضرات  اجللود,  كرميات  التنظيف, 
مستحضرات  طيبة),  (روائح  املعطرة  اجملففة  الورد  اوراق  من 
للحيوانات  واملرطبات  الشامبو  االليفة,  للحيوانات  التجميل 

االليفة

strengtheners; preparations for use before shaving and 
after shaving; shaving soaps; shaving creams; shaving 
gels; aftershave preparations; aftershave; aftershave 
lotions; preshave preparations; talcum powders; 
dusting powder; toiletries; dentifrices; toothpastes; 
laundry preparations; washing preparations; cleaning 
preparations; leather creams; grinding preparations; 
potpourri (fragrances); cosmetics for pets; shampoos 
and conditioners for pets

In the name of: Autumnpaper Limitedبأسم : اوتومنبيبر ليمتد 

بيرميونت   35 هاوس,  اوكفيلد  سويت,  رير  فلور   5  : العنوان 
دبليو,  3بي  اراتش16  ويست سوسكس  هيث,  هايواردس  رود, 

اململكة املتحدة 

Address: 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 
Perrymount Road, Haywards Heath, West Sussex 
RH16 3BW, United Kingdom

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

Address for Services:  

( 81 ) 

 Trade Mark No.:23868العالمة التجارية رقم :23868  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 24/11/2013التاريخ : 24/11/2013 

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

ليمتد  تيجاريت  في  سانايى  جييم  سيبير   : بأسم 
شيركيتي 

In the name of: CEBIR GIYIM SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI

ميلليت  ماهاليسي،  ميركيز  ماهموتبي   : العنوان 
جاديسي، بيليجي سوكاك، نو:6 باغجيالر اسطنبول / 

تركيا 

Address: MAHMUTBEY MERKEZ MAHALLESI, 
MILLET CADDESI, BILICI SOKAK, NO:6 
BAGCILAR ISTANBUL / TURKEY

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

Address for Services:  
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( 82 ) 

 Trade Mark No.:23869العالمة التجارية رقم :23869  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 24/11/2013التاريخ : 24/11/2013 

البسكويت  الشوكوالتة؛  البسكويت؛   : اجل  من 
الكعك؛  او  الكيك  الرقيق)،  (البسكويت  الويفر  الهش، 
املعجنات؛  أو  واحللويات  اخملابز  منتجات  املعجنات؛ 
او  باملربي  محشو  (كيك  التارت  الشوكوالتة؛  قضبات 
االرز  رقائق  اخلبز؛  احلبوب؛  الفطائر؛  ذرة؛  رقائق  الفواكة)؛ 

احملمرة؛ رقائق الذرة احملمرة؛ بوشار 

In Respect of: Biscuits; chocolates; crackers; 
wafers; cakes; pastries; products of patisserie 
and bakery, chocolates bars; tarts; pies, corn 
flakes, cereals, bread, rice crisp, corn crisp, 
popcorn

أنونيم  تيكاريت  في  ساناي  جيدا  اَي  تي  أي   : بأسم 
سيركتي 

In the name of: ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

العنوان : أورجانيز ساناي بوجليسي 11. كاد اسكشير، 
تركيا 

Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. 
CADDE ESKISEHIR, TURKEY

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

Address for Services:  

( 83 ) 

 Trade Mark No.:23870العالمة التجارية رقم :23870  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 24/11/2013التاريخ : 24/11/2013 
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البسكويت  الشوكوالتة؛  البسكويت؛   : اجل  من 
الكعك؛  او  الكيك  الرقيق)،  (البسكويت  الويفر  الهش، 
املعجنات؛  أو  واحللويات  اخملابز  منتجات  املعجنات؛ 
او  باملربي  محشو  (كيك  التارت  الشوكوالتة؛  قضبات 
االرز  رقائق  اخلبز؛  احلبوب؛  الفطائر؛  ذرة؛  رقائق  الفواكة)؛ 

احملمرة؛ رقائق الذرة احملمرة؛ بوشار 

In Respect of: Biscuits; chocolates; crackers; 
wafers; cakes; pastries; products of patisserie 
and bakery, chocolates bars; tarts; pies, corn 
flakes, cereals, bread, rice crisp, corn crisp, 
popcorn

أنونيم  تيكاريت  في  ساناي  جيدا  اَي  تي  أي   : بأسم 
سيركتي 

In the name of: ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

العنوان : أورجانيز ساناي بوجليسي 11. كاد اسكشير، 
تركيا 

Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. 
CADDE ESKISEHIR, TURKEY

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

Address for Services:  

( 84 ) 

 Trade Mark No.:23871العالمة التجارية رقم :23871  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 24/11/2013التاريخ : 24/11/2013 

الهش،  البسكويت  الشوكوالتة؛  البسكويت؛   : اجل  من 
املعجنات؛  الكعك؛  او  الكيك  الرقيق)،  (البسكويت  الويفر 
الشوكوالتة؛  املعجنات؛ قضبات  أو  واحللويات  اخملابز  منتجات 
التارت (كيك محشو باملربي او الفواكة)؛ رقائق ذرة؛ الفطائر؛ 

احلبوب؛ اخلبز؛ رقائق االرز احملمرة؛ رقائق الذرة احملمرة؛ بوشار 

In Respect of: Biscuits; chocolates; crackers; wafers; 
cakes; pastries; products of patisserie and bakery, 
chocolates bars; tarts; pies, corn flakes, cereals, 
bread, rice crisp, corn crisp, popcorn

 In the name of: ETI GIDA SANAYI VE TICARETبأسم : أي تي اَي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي 
ANONIM SIRKETI

 Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. CADDEالعنوان : أورجانيز ساناي بوجليسي 11. كاد اسكشير، تركيا 
ESKISEHIR, TURKEY

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

Address for Services:  
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( 85 ) 

 Trade Mark No.:23872العالمة التجارية رقم :23872  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 24/11/2013التاريخ : 24/11/2013 

In Respect of: SOFT DRINKمن اجل : املشوبات الغازية 

 In the name of: SHARIKAT ALKAWTHAR LISINATبأسم : شركة الكوثر لصناعة املشروبات 
ALMASHROBAT

Address: HEBRON ALSHABAالعنوان : اخلليل الشعابة 0599373037 

Address for Services :  HEBRON ALSHABAعنوان التبليغ : اخلليل الشعابة 0599373037 

( 86 ) 

 Trade Mark No.:23873العالمة التجارية رقم :23873  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 
من اجل : التعليم، خدمات التدريب، االنشطة الثقافية 

والتعليمية وخدمات املدارس واملعاهد. 
In Respect of: Education; providing of training; 
cultural and educational activities, schools and 
institutes services.

للخدمات  احلديثة  االمريكية  املدارس  شركة   : بأسم 
التعليمية. 

In the name of: Sharekat Al Madares Al Amricea 
Al Hadetha lel Khadmat Al Taalemya.

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

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

Address for Services:  

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

مبعزل عن العالمة 
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( 87 ) 

 Trade Mark No.:23874العالمة التجارية رقم :23874  

In Class: 42في الصنف : 42 

Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 

من اجل : أخلدمات التكنولوجية والعلمية واألبحاث و خدمات 
إدارة  اخملبرية؛  األبحاث  خدمات  بها؛  املتعلقة  التصميمات 
املنتجات،  حول  ابحاث  املشاريع؛  وتطوير  تصميم  األبحاث، 
األبحاث،  التكنولوجية؛  األبحاث  والتطوير؛  التصميم 
التصاميم والتطويرات املتعلقة بالكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، 
الكمبيوتر،  حللول  تطبيقية  برمجيات  الكمبيوتر،  أنظمة 
أنظمة معاجلة البيانات، إدارة البيانات، نظام معاجلة البيانات 
تطبيقات  اإلتصاالت،  حلول  اإلتصاالت،  خدمات  احملوسبة، 
التزويد  و  الشبكات  وواجهة  اإلتصاالت  نظم  اإلتصاالت، 
املرتبطة  والنصائح  املعلومات  التكنولوجية،  باإلستشارات 
الصناعية؛  الفحوصات  التقنية؛  الفحوصات  اعاله؛  ذكر  مبا 
حتضير واعداد التقارير والدراسات التقنية؛ خدمات الكمبيوتر؛ 
تطوير و تصميم أجهزة الكمبيوتر؛ صيانة، تصميم وحتديث 
برامج النظام، برامج وبرمجيات الكمبيوتر، خدمات البرمجة؛ 
اعداد وتوفير املعلومات املتعلقة بالكمبيوتر وخدمات شبكات 
الكمبيوتر؛ النصائح التقنية واخلدمات االستشارية في مجال 
والالسلكية؛  السلكية  واإلتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
ومعدات  وأنظمة  الكمبيوتر  أنظمة  وتطوير  تصميم 
الكمبيوتر؛  ادارة  خدمات  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت 
شبكات  الكمبيوتر،  لشبكات  التشغيلي  الدعم  خدمات 
البيانات؛  بث  وشبكات  والالسلكية  السلكية  اإلتصاالت 
يتم  التي  البرمجة  خدمات  اخلط؛  على  الكمبيوتر  خدمات 
اإللكترونية  الشبكة  الى  الوصول  توفير  اخلط؛  توفيرها على 
على اخلط إلسترجاع املعلومات؛ تأجير الكمبيوترات؛ تصميم  

رسم و الكتابة بالتكليف، بخصوص جمع صفحات الويب 

In Respect of: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; research 
laboratory services; management of research, design 
and development projects; product research, design and 
development; technical research; research, design and 
development services relating to computers, computer 
programmers, computer systems, computer software 
application solutions, data processing systems, data 
management, computerized information processing 
systems, communications services, communications 
solutions, communications applications, communications 
systems and network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; technical testing; industrial testing; preparation 
of technical reports and studies; computer services; 
updating and design of computer hardware; maintenance, 
updating and design of computer firmware, computer 
software and computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information in 
relation to computers and computer network facilities; 
technical advice and consultation services in the field 
of information technology and telecommunications; 
design and development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; computer 
management services; operational support services for 
computer networks, telecommunications networks and 
data
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والتفاعلية؛  الظاهرية  الصور  إبداع  خدمات  اإلنترنت؛  على   ،
انترانت  املعلومات،  املعلومات  قواعد  وصيانة  تشغيل  إبداع، 
و  تركيب  الويب لالخرين؛  الويب؛ استضافة مواقع  وصفحات 
قواعد  الى  للوصول  وقت  تأجير  الكمبيوتر؛  برمجيات  صيانة 
لوحات  و  اإلعالنات  لوحات  الى  الوصول  وقت  تأجير  البيانات؛ 
خدمات  الكمبيوتر؛  شبكات  والى  الكمبيوتر  على  الرسائل 
على  يحتوي  سجل  تصحيح  و  إنتاج،  جتميع،  اإلنترنت؛  مزود 
أسماء النطاقات: اعداد، تشغيل و صيانة مواقع على شبكة 
الصور  النص،  لتشغيل  بوابات  و  الويب  صفحات  االنترنت، 
طريق  عن  او  الكومبيوتر  طريق  عن  إما  املوفرة  املوسيقى  و 
االجهزة اخللوية؛ تقدمي املعلومات واخلدمات االستشارية على 
االنترنت؛  طريق  عن  او  الكومبيوتر  بيانات  قواعد  من  اخلط 
خدمات  الطقس؛  حول  املعلومات  خدمات  اجلوي؛  التنبؤ 
واالستشارات  املعلومات  تقدمي  الداخلي؛خدمات  التصميم 

بخصوص ما ذكر اعاله.

transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; provision of access 
to an electronic on-line network for information retrieval; 
computer rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages on the internet; 
virtual and interactive image creation services; creating, 
operating and maintaining databases, intranets and web 
sites; hosting the web sites of others; installation and 
maintenance of computer software; leasing of access 
time to a computer database; leasing of access time to 
computer bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider [ISP] services; 
compilation, creation and maintenance of a register of 
domain names; creating, operating and maintaining web 
sites, web pages and portals for logging text, images and 
music provided either via computers or mobile telephones; 
provision of information and advisory services on-line 
from a computer database or via the internet; weather 
forecasting; weather information services; interior design 
services; information and advisory services relating to all 
the aforesaid services.

للخدمات  احلديثة  االمريكية  املدارس  شركة   : بأسم 
التعليمية. 

In the name of: Sharekat Al Madares Al Amricea Al 
Hadetha lel Khadmat Al Taalemya.

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

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

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/163العـــدد العاشر 

( 88 ) 

 Trade Mark No.:23875العالمة التجارية رقم :23875  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 

هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
الكتب  الكتب،   ، واردة في فئات أخرى، املطبوعات  املواد وغير 
التعليمية املساعدة، مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، 
أو  القرطاسية  في  املستعملة  اللصق  مواد  القرطاسية، 
التلوين،  أو  الدهان  فراشي  الفنانني،  ومواد  منزلية،  لغايات 
التوجيه  مواد  األثاث)،  عدا   ) املكتبية  واللوازم  الكاتبة  االالت 
غير   ) البالستيكية  التغليف  مواد  األجهزة)،  (عدا  والتدريس 
 ) الكليشيهات  الطباعة،  حروف  أخرى)،  فئات  في  الواردة 

الراسمات). 

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

للخدمات  احلديثة  االمريكية  املدارس  شركة   : بأسم 
التعليمية. 

In the name of: Sharekat Al Madares Al Amricea Al 
Hadetha lel Khadmat Al Taalemya.

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

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

Address for Services:  

( 89 ) 

 Trade Mark No.:23876العالمة التجارية رقم :23876  

In Class: 35في الصنف : 35 
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Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 

وإعالن،  دعاية  املكتبية،  والوظائف  األعمال،  إدارة   : اجل  من 
تأجير  واالعالن،  الدعاية  مواد  نشر  واالعالن،  الدعاية  وكاالت 
لصق  االعمال،  ادراة  في  املساعدة  االعالنية،  املساحات 
االعالنات، استشارات االعمال املهنية، املعلومات واالخبار عن 
االعمال، التحريات عن االعمال، استشارات في ادارة وتنظيم 
االعمال،  استشارات  االعمال،  ادارة  في  املساعدة  االعمال، 
التجارية  االدارة  االعمال،  ابحاث  االعمال،  تنظيم  استشارات 
لترخيص السلع واخلدمات اخلاصة باخرين، املساعدة في ادارة 
وسائل  على  السلع  عرض  الصناعية،  او  التجارية  االعمال 
االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع املعلومات في قواعد 
بيانات الكمبيوتر، استشارات االعمال املهنية، عرض السلع، 
توزيع  واالعالن،  الدعاية  مواد  نشر  املباشر،  بالبريد  االعالن 
او  لغايات جتارية  املعرض  تنظيم  التوظيف،  وكاالت  العينات، 
دعائية، تنظيم عروض االزياء لغايات ترويجية، خدمات النصح 
في ادارة االعمال، استشارات ادارة شؤون املوظفني، التسويق، 
ابحاث التسويق، خدمات اعداد مناذج الدعاية واالعالن او ترويج 
املبيعات، تنظيم االشتراك في الصحف لالخرين،تاجير االالت 
شبكات  على  املباشرة  والدعاية  االعالن  املكتبية،  واملعدات 
املعارض  تنظيم  االراء،  واستطالع  االستفتاء  الكمبيوتر، 
لغايات  التجارية  املعارض  تنظيم  اعالنية،  او  جتارية  لغايات 
االفراد،  وظيف  اخلارجي،  واالعالن  الدعاية  اعالنية،  او  جتارية 
نسخ الصور، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها 
واالعالن،  الدعاية  نصوص  نشر  العامة،  العالقات  بالتجزئة، 
الدعاية واالعالن، وكاالت الدعاية واالعالن،اعداد اعمدة الدعاية 
الدعاة  نصوص  نشر  واالعالن،  الدعاية  مواد  تأجير  واالعالن، 
االدارية  املعاجلة  واالعالن،  الدعاية  نصوص  كتابة  واالعالن، 
توظيف  بالراديو،  االعالن  بالراديو،  االعالن  الشراء،  لطلبات 
االفراد، خدمات نقل االعمال، تأجير املساحات االعالنية، تأجير 
االت نسخ  تأجير  االتصال،  واالعالن في وسائل  للدعاية  وقت 
الدعاية  مواد  تأجير  املكتبية،  واملعدات  االالت  تأجير  الصور، 
سلع  عرض  االعمال،  ابحاث  الوثائق،  استنساخ  واالعالن، 
على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج املبيعات 
(لالخرين)، توزيع العينات،ت جتميع البيانات االحصائية، تنظيم 
بيانات  قواعد  في  املعلومات  تنظيم  لالخرين،  في  االشتراك 
الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  في  املعلومات  تنظيم  الكمبيوتر، 
خدمات  لالخرين،  االتصاالت  بخدمات  االشتراك  تنظيم 

التسويق عبر الهاتف، الدعاية واالعالن عبر التلفزيون، 

In Respect of: Business administration, office functions, 
Advertising, Advertising agencies, Advertising matter 
(Dissemination of-), Advertising space (Rental of-
), assistance (Business management), Bill-posting, 
Business consultancy, Business information, 
Business inquiries, Business management and 
organization consultancy, Business management 
assistance, Business management consultancy, 
Business organization consultancy, Business 
research, Commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others, Commercial or 
industrial management assistance, Communication 
media (Presentation of goods on), for retail purposes, 
Compilation of information into computer databases, 
Consultancy (Professional business), Demonstration 
of goods, Direct mail advertising, Demonstration 
of advertising matter, Distribution of samples, 
Employment agencies, Exhibitions (Organization 
of) for commercial or advertising purposes, Fashion 
shows for promotional purposes (Organization 
of), Management (Advisory services for business), 
Management consultancy (Personnel), Marketing, 
Marketing research, Modeling for advertising or sales 
promotion, Newspaper subscriptions (Arranging) 
for others, Office machines and equipment rental, 
On-line advertising on a computer network, Opinion 
polling, Organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes, Organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes, Outdoor 
advertising, Personnel recruitment, Photocopying 
services, Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes, Public relations, Publication 
of publicity texts, publicity, publicity agencies, 
publicity columns preparation, publicity material 
rental, publicity texts (publication of), publicity 
texts (Writing of), purchase orders (Administrative 
processing of), Radio advertising, Radio commercials, 
Recruitment (Personnel), Relocation services for
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الدعاية  نصوص  كتابة  التلفزيون،  عبر  واالعالن  الدعاية 
اعالنية،  او  جتارية  لغايات  التجارية  املعارض  تنظيم  واالعالن، 
حتديث مواد الدعاية واالعالن، كتابة نصوص الدعاية واالعالن.

 businesses, Rental of advertising space, Rental of 
advertising time on communication media, Rental of 
photocopying machines, Rental (Office machines and 
equipment), Rental (publicity material), Reproduction 
(Document), Research (Business), Retail purposes 
(Presentation of goods on communication media, 
for), Sales promotion for others, Samples (Distribution 
of ), Statistics (Compilation of), Subscriptions 
(Arranging) to telecommunication services for 
others, Subscriptions (Arranging newspaper) for 
others, Systemization of information into computer 
databases, Telecommunication services (Arranging 
subscriptions to) for others, Telemarketing services, 
Television advertising, Television commercials, Texts 
(Writing of publicity), Trade fairs (Organization of) 
for commercial or advertising purposes, Updating of 
advertising material, Writing of publicity texts.printed 
matter; bookbinding material; books; educational 
helping books; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists’ materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites 
(except furniture) instructional and teaching material 
( except apparatus) plastic materials for packaging ( 
not included in other classes); printers’ type; printing 
blocks.

للخدمات  احلديثة  االمريكية  املدارس  شركة   : بأسم 
التعليمية. 

In the name of: Sharekat Al Madares Al Amricea Al 
Hadetha lel Khadmat Al Taalemya.

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

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

Address for Services:  
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( 90 )

 Trade Mark No.:23877العالمة التجارية رقم :23877  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 

وتفعيل  االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية   : اجل  من 
النشاط املكتبي 

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

 In the name of: sharikt radio watelefzyon samaبأسم : شركة راديو وتلفزيون سما جرزمي 
gerzem

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

__تلفون  فلسطني  نابلس_شارع   : التبليغ  عنوان 
 09/2381304

Address for Services  :  nablus _palestine street _
tel_09/2381304

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 91 )

 Trade Mark No.:23878العالمة التجارية رقم :23878  

In Class: 4في الصنف : 4 

Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 

مركبات  مزلقات،  صناعية،  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
الزيوت  ذلك  في  (مبا  وقود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب 
شموع  إضاءة،  مواد  احملركات)،  بإدارة  اخلاصة  املعدنية 

وفتائل لإلضاءة وجميع أنواع الفحم بالفئة (4) 

In Respect of: Industrial oils and greases; 
Lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit) and 
illuminants; candles and wicks for lighting and 
all type of Coal under class 4
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 In the name of: AHMED MOHAMED SALEHبأسم : شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه 
BAESHEN & CO.

العربية  اململكة   –  21411 جدة   18 ص.ب.   : العنوان 
السعودية 

Address: PO BOX 18 JEDDAH 21411, SAUDI 
ARABIA

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

Address for Services:  

( 92 )

 Trade Mark No.:23879العالمة التجارية رقم :23879  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 

In Respect of: Toiletriesمن اجل : محارم تواليت 

In the name of: JACOB MALEK SALEM KHOURYIEHبأسم : جاكوب مالك سالم خورية 

Address: Al Taybeh - RAMALLAHالعنوان : الطيبة – رام اهلل 

عنوان التبليغ : رام اهلل -عمارة االسراء -ط5 باب 9ص ب1049 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 93 )

 Trade Mark No.:23880العالمة التجارية رقم :23880  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 
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األعمال  وتوجيه  وادارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي . 

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

بأسم : شركة السيد للمواد الغذائية واالستيراد والتصدير 
التجارية 

In the name of: sharekat alsaid lelmawad alghethaiah 
walisteerad waltasdeer watasdeer

Address: hebron bab alzawiah share’e aladelالعنوان : اخلليل - باب الزاوية - شارع العدل 

 Address for Services :  hebron bab alzawiah share’eعنوان التبليغ : اخلليل - باب الزاوية - شارع العدل 
aladel

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 94 )

 Trade Mark No.:23881العالمة التجارية رقم :23881  

In Class: 42في الصنف : 42 

Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 

الكمبيوتر،  برامج  نسخ  كمبيوتر،  برمجة   : اجل  من 
استشارات برامج كمبيوترـ تصميم برامج كمبيوتر، حتميل 
برامج كمبيوتر، صيانة برامج كمبوتر، حتديث برامج كمبيوتر، 
تصميم انظمة كمبيوتر، حتويل البيانات او الوثائق من اوساط 
مادية الى الكترونية، استرجاع بيانات الكمبيوتر، تأجير برامج 

الكمبيوتر 

In Respect of: Computer programming, Computer 
programs (Duplication of —), Computer software 
consultancy, Computer software design, Computer 
software (Installation of—), Computer software 
Maintenance of —), Computer software (Updating of —), 
Computer system analysis, Computer system design, 
Conversion of data or documents from physical to 
electronic media, Recovery of computer data, Rental 
of computer software

In the name of: Shareqat Noursoft lel Barmajehبأسم : شركة نورسوفت للبرمجة 

بلدية  اطفائية  العني مقابل مدخل  – شارع  البيرة   : العنوان 
البيرة 

Address: Al-Bireh, Al Ein Str.

اطفائية  العني مقابل مدخل  – شارع  البيرة   : التبليغ  عنوان 
بلدية البيرة 

Address for Services :  Al-Bireh, Al Ein Str.

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 95 )

 Trade Mark No.:23882العالمة التجارية رقم :23882  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  النب   : اجل  من 
واحللويات  واحللويات  االصطناعي  والن  والتابيوكاوالساغو 
 . اخلبيز  ومسحوق  االسود.  والعسل  النحل  عسل   . املثلجة 

امللح واخلردل واخلل والصلصات ( التوابل ) وابهارات والثلج 

In Respect of: Coffee, tea, sugar, cocoa, rice, tapioca 
- yeast - snow - honey and molasses - mustard - 
pepper - spices - vinegar - the sauce -

In the name of: salah al deen jaser hamed nazzalبأسم : صالح الدين جاسر حامد نزال 

 : Address: qalqeleiah - share’e algharbe - jawwalالعنوان : قلقيليه - الشارع الغربي - جوال : 0597050250 
0597050250

 : جوال   - الغربي  الشارع   - قلقيليه   : التبليغ  عنوان 
 0597050250

Address for Services :  qalqeleiah - share’e algharbe 
- jawwal : 0597050250

( 96 )

 Trade Mark No.:23883العالمة التجارية رقم :23883  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 25/11/2013التاريخ : 25/11/2013 

In Respect of: FISHمن اجل : االسماك 

In the name of: EMAD AL AQQADبأسم : عماد نشأت عطا اهلل العقاد 

 Address: NABLUS DOUAE AL HUSSEN / RAMALLAHالعنوان : نابلس - دوار احلسني / رام اهلل - شارع القدس البيره 
SHARE’ ALQUDS AL BEERAH

 / Address for Services :  NABLUS DOUAE AL HUSSENعنوان التبليغ : نابلس - دوار احلسني / رام اهلل - شارع القدس البيره 
RAMALLAH SHARE’ ALQUDS AL BEERAH

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 97 )

 Trade Mark No.:23884العالمة التجارية رقم :23884  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 

متكن  التي  احلاسوب  برمجيات  احلاسوب؛  قطع   : اجل  من 
عبر  األلعاب  ولعب  األلعاب  العبي  حتديد  من  املستخدمني 
شبكات االتصاالت؛ برمجيات احلاسوب إلرسال البريد االلكتروني؛ 
برمجيات  االلكترونية؛  الرسائل  إلرسال  احلاسوب  برمجيات 
عبر  والوثائق  والصور  للبيانات  االلكتروني  لإلرسال  احلاسوب 
دردشة  لتوفير غرف  احلاسوب  برمجيات  شبكة حواسيب عاملية؛ 
بني  الرسائل  إلرسال  الكترونية  إعالنية  ولوحات  االنترنت  عبر 
احلاسوب  برمجيات  العامة؛  املصلحة  مجال  في  املستخدمني 
البيانات؛  وتنظيم  وفهرسة  واسترجاع  في  للبحث  املستخدمة 
برمجيات احلاسوب املستخدمة لتحسني أداء ووظائف الشبكات 
املعلومات  واسترجاع  عن  للبحث  احلاسوب  برمجيات  احلاسوبية؛ 
ومواقع االنترنت واملصادر األخرى على شبكات احلاسوب؛ برمجيات 
واملصادر  االنترنت  ومواقع  للمعلومات  دليل  لتوفير  احلاسوب 
املتوفرة على شبكات احلاسوب؛ برمجيات احلاسوب لتوفير دخول 
تشكيلة  لنشر  احلواسيب  لشبكات  املستخدمني  من  لعدد 
واسعة ومختلفة من املعلومات؛ برمجيات احلاسوب احملتوية على 
منتجات ترفيهية تفاعلية متكن املستخدمني من أن يعّدلوا حسب 
رغبتهم جتربة العرض واالستماع واللعب من خالل اختيار وضبط 
طريقة عرض وأداء الصوت والصورة واملكونات السمعية البصرية 
من قبل املستخدمني في مجاالت املوسيقى واأللعاب االلكترونية 
ومقاطع الفيديو وصناعة الترفيه؛ مستلزمات احلاسوب واألجهزة 
برمجيات  الفأرات؛  ووسائد  الرأس،  بها، حتديداً، سماعات  امللحقة 
التنزيل؛ تسجيالت الصوت والصورة القابلة للتنزيل، التي تتضمن 
تسجيالت  التعليمية؛  واملواد  املوسيقية  والعروض  املوسيقى 

الصوت والفيديو القابلة للتنزيل. 

In Respect of: Computer hardware; computer software 
to enable users to locate other game players and play 
games over communications networks; computer 
software for transmitting electronic mail; computer 
software for electronic messaging; computer software for 
electronic transmission of data, images, and documents 
via a global computer network; computer software for 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the field 
of general interest; computer software used to search, 
retrieve, index, and organize data; computer software 
used to enhance the performance and functionality of 
computer networks; computer software for searching 
and retrieving information, websites, and other resources 
on computer networks; computer software for providing 
a directory of information, websites, and resources 
available on computer networks; computer software for 
providing multiple-user access to a computer network 
for the dissemination of a wide range and variety of 
information; computer software containing interactive 
entertainment product, which allows users to customize 
the viewing, listening, and playing experience by 
selecting and arranging the display and performance 
of audio, video, and audiovisual elements by users in 
the fields of music, electronic games, video and the 
entertainment industry; computer accessories and 
peripherals, namely, headphones, and mouse pads; 
downloaders; downloadable sound and video recordings, 
featuring music, musical performances, and educational 
materials; downloadable musical sound recordings.
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.In the name of: Yahoo! Incبأسم : ياهو! إنك. 

 ،  94089 كاليفورنيا   ، صنيفال   ، أفينيو  فيرست   701  : العنوان 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089, 
United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 98 )

 Trade Mark No.:23885العالمة التجارية رقم :23885  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 
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من اجل : اإلعالنات واخلدمات الترويجية لآلخرين، حتديداً، وضع 
اإلعالنات والعروض الترويجية لآلخرين في املواقع اإللكترونية 
نشر  احلاسوب؛  شبكات  خالل  من  إليها  الدخول  يتم  التي 
املواد اإلعالنية، حتديداً، توفير اإلعالنات والرسومات والوسائط 
احلاسوب  شبكات  خالل  من  التفاعلية  والصور  املتعددة 
خدمات  الشخصية؛  الرئيسية  الصفحات  في  املستخدمة 
الترويج لبضائع وخدمات اآلخرين عبر وسائل تشغيل أسواق 
التسوق مع وجود روابط للوصول للمواقع اإللكترونية للبيع 
بالتجزئة لآلخرين، خدمات توفير املعلومات عبر اإلنترنت حول 
بضائع وخدمات اآلخرين على شكل أدلة إرشادية للمشترين؛ 
خدمات  االنترنت؛  عبر  االلكتروني  املقارن  التسوق  خدمات 
جتميع وحفظ أدلة املعلومات التجارية عبر االنترنت؛ خدمات 
توفير دليل معلومات جتارية وسكنية الكترونية عبر االنترنت؛ 
توفير خدمات معلومات األدلة االلكترونية التي تتضمن أيضاً 
معلومات  خدمات  األخرى؛  االنترنت  ملواقع  النشطة  الروابط 
التجارية  األعمال  استشارات  تقدمي  خدمات  الهاتف؛  دليل 
عن  واإلعالن  وإدارة  تشغيل  بخصوص  الفنية  واملساعدة 
والتسويق ملواقع االنترنت لآلخرين؛ خدمات تقدمي استشارات 
األعمال التجارية؛ خدمات توفير مواقع انترنت في مجال فرص 
للمعلومات؛  تبادل  يوفر  الذي  الوظيفي  والتعيني  التوظيف 
التجارية  لألعمال  التسويقية  االستشارات  تقدمي  خدمات 
في مجال مواقع االنترنت للتجارة االلكترونية؛ خدمات إحالة 
لبضائع  الترويج  حتديداً،  العامة،  التجارية  األعمال  شبكات 
التجارية؛  واإلحاالت  الصفقات  مترير  عبر  اآلخرين  وخدمات 
املعلومات  توفير  خدمات  التوظيف؛  معلومات  خدمات 
بخصوص القسائم املقدمة لآلخرين؛ خدمات توفير معلومات 
تنظيم  خدمات  االنترنت؛  عبر  االستهالكية  املنتجات  حول 
األعمال  لغايات  التذكير  وخدمات  التقومي  حسب  املواعيد 
املقدمة عبر شبكات حاسوبية لتنظيم وتسجيل  التجارية 
خصائص  ذات  انترنت  مواقع  شكل  على  واألحداث  املواعيد 

تنظيم املواعيد ورسائل التذكير وتواريخ املواعيد. 

In Respect of: Advertising and promotional services for 
others, namely, placing advertisements and promotional 
displays for others in electronic sites accessed via 
computer networks; dissemination of advertising matter, 
namely, providing advertising and graphic, multi-media and 
interactive images through computer networks for use on 
personal home pages; promoting the goods and services 
of others by means of operating an online shopping mall 
with links to the retail web sites of others; providing 
information via the Internet regarding the goods and 
services of others in the nature of a buyers’ guide; online 
comparison shopping services; compiling and maintaining 
online commercial information directories; providing an 
online commercial and residential information directory 
on the Internet; providing online directory information 
services also featuring hyperlinks to other websites; 
telephone directory information; business consulting and 
technical assistance regarding the operating, managing, 
advertising, and marketing of websites for others; business 
consulting services; providing a website in the field of 
employment opportunities and career placement which 
offers the exchange of information; business marketing 
consultation in the field of online commerce websites; 
general business networking referral services, namely, 
promoting the goods and services of others by passing 
business leads and referrals; employment information 
services; providing information regarding coupons provided 
by others; providing consumer product information via the 
Internet; calendaring and reminder services for business 
purposes rendered via computer networks for organizing 
and recording appointments and events in the nature of a 
website with features to organize appointments, reminders, 
and dates.

.In the name of: Yahoo! Incبأسم : ياهو! إنك. 

العنوان : 701 فيرست أفينيو ، صنيفال ، كاليفورنيا 94089 ، 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089, 
United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 



2014/6/173العـــدد العاشر 

( 99 )

 Trade Mark No.:23886العالمة التجارية رقم :23886  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 

ومقاطع  األصوات  وإيصال  نشر  خدمات   : اجل  من 
وسائل  عبر  املتعددة  الوسائط  ومحتوى  الفيديو 
الالسلكية  واالتصاالت  اخللوي  واالتصال  الالسلكي 
وشبكات  االلكترونية  االتصاالت  وشبكات  واالنترنت 
توفير  خدمات  االلكتروني؛  البريد  خدمات  احلاسوب؛ 
احلاسوبية؛  للشبكات  متعددين  مستخدمني  دخول 
للشبكات  متعددين  مستخدمني  دخول  توفير  خدمات 
احلاسوبية لنقل وتوزيع تشكيلة واسعة من املعلومات؛ 
لالنترنت؛ خدمات  السرعة  الدخول عالي  توفير  خدمات 
والوثائق  والصور  والرسائل  للبيانات  اإللكتروني  اإلرسال 
عبر  الهاتفي  االتصال  خدمات  احلاسوب؛  شبكات  عبر 
األجهزة  عبر  الهاتفي  االتصال  خدمات  توفير  االنترنت؛ 
اآللي؛  النداء  خدمات  والشبكات؛  احلاسوبية  الطرفية 
للرسائل؛ خدمات  االلكتروني  والتمرير  التخزين  خدمات 
إعالن/رسائل  ولوحات  االنترنت  عبر  دردشة  غرف  توفير 
في مجال  املستخدمني  بني  الرسائل  إلرسال  الكترونية 
املصلحة العامة ولعب األلعاب؛ خدمات البريد الصوتي؛ 
خدمات الرسائل الصوتية؛ خدمات توفير روابط اتصاالت 
لصفحات  املوقع  مستخدم  بنقل  تقوم  االنترنت  عبر 

انترنت محلية وعاملية. 

In Respect of: Broadcasting and delivery of audio, 
video, and multimedia content by means of radio, 
cellular communication, wireless communication, 
the Internet, electronic communications networks, 
and computer networks; electronic mail services; 
providing multiple user access to computer networks; 
providing multiple-user access to computer networks 
for the transfer and dissemination of a wide range 
of information; providing high-speed access to the 
Internet; electronic transmission of data, messages, 
images, and documents via computer networks; 
internet telephony services; providing telephone 
communication services via computer terminals and 
networks; paging services; electronic store-and-
forward messaging services; providing online chat 
rooms and electronic bulletin/message boards for 
transmission of messages among users in the field 
of general interest and for playing games; voice mail 
services; voice messaging services; providing online 
communications links which transfer the website user 
to other local and global web pages.

.In the name of: Yahoo! Incبأسم : ياهو! إنك. 

كاليفورنيا   ، صنيفال   ، أفينيو  فيرست   701  : العنوان 
94089 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 701 First Avenue, Sunnyvale, California 
94089, United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 



2014/6/174العـــدد العاشر 

( 100 )

 Trade Mark No.:23887العالمة التجارية رقم :23887  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 

من اجل : خدمات الترفيه على شكل توفير ألعاب ومنافسات 
الكترونية عبر االنترنت غير قابلة للتنزيل وتكون مقدمة عبر 
لتمكني  االنترنت  عبر  احلاسوبية  اخلدمات  حاسوبية؛  شبكات 
األشخاص من حتديد الالعبني اآلخرين ولعب األلعاب عبر شبكات 
االتصال؛ خدمات توفير املعلومات املتعلقة باأللعاب االلكترونية 
وألعاب احلاسوب؛ خدمات توفير محتوى ترفيهي من الوسائط 
املتعددة غير القابلة للتنزيل، حتديداً األلعاب والعروض املستمرة 
التي تعرض املوسيقى والرياضة عبر شبكات حاسوب؛ خدمات 
اإلرسال املستمر للبرامج الترفيهية عبر الالسلكي والشبكات 
االتصاالت  وشبكات  واالنترنت  الالسلكية  واالتصاالت  اخللوية 
والطقس  األخبار  مجاالت  في  احلاسوب  وشبكات  االلكترونية 
املرجعية  واملعلومات  احلالية  واألحداث  والسفر  والرياضة 
ومعلومات الوظائف واحلاسوب والتكنولوجيا والتسوق واألفالم 
والتمويل؛  والعلوم  والتعليم  والصحة  واملوسيقى  واملسرح 
خدمات إنتاج برامج املوسيقى والفيديو لنشرها على شبكات 
احلاسوب؛ خدمات الترفيه، حتديداً، توفير املعلومات في مجاالت 
لألطفال  والرياضة  احلالية  األحداث  وأخبار  والترفيه  التعليم 
برامج  قوائم  توفير  خدمات  احلاسوب؛  شبكات  عبر  والبالغني 
الترفيه والتلفاز عبر االنترنت؛ خدمات إقامة وإجراء املنافسات 
إخبارية  توفير معلومات  اخليالية؛ خدمات  الرياضية  والدوريات 
رياضية خيالية عبر االنترنت؛ خدمات توفير معلومات رياضية 
الالسلكية  االتصال  وأجهزة  اخللوية  والهواتف  الهواتف  عبر 
واالنترنت؛ خدمات توفير املعلومات في مجال الرياضة والنتائج 
والتعليق  الالعبني  وإحصاءات  الرياضية  واإلحصاءات  الرياضية 
عبر  الرياضية  االفتتاحيات  وتعليقات  الرياضية  األحداث  على 
االنترنت؛ خدمات توفير معلومات وأخبار عبر االنترنت في مجال 
التدريب الوظيفي؛ خدمات توفير مواقع انترنت تتضمن العروض 

األدائية املوسيقية ومقاطع الفيديو املوسيقية ومقاطع 

In Respect of: Entertainment services in the nature 
of providing non-downloadable online games and 
contests provided via computer networks; online 
computer services to enable people to locate other 
game players and play games over communication 
networks; providing information relating to electronic 
and computer games; providing non-downloadable 
multimedia entertainment content, namely, games 
and ongoing shows featuring music and sports via 
computer networks; ongoing entertainment programs 
broadcast via radio, cellular communication, wireless 
communication, the Internet, electronic communications 
networks, and computer networks in the fields of news, 
weather, sports, travel, current events, reference 
information, career information, computing, technology, 
shopping, movies, theater, music, health, education, 
science, and finance; production of music video 
programs for broadcast on computer networks; 
entertainment services, namely, providing information 
in the fields of education, entertainment, current event 
news, and sports for children and adults via computer 
networks; providing entertainment and television 
listings via the Internet; organizing and conducting 
fantasy sports contests and leagues; providing online 
fantasy sports news information; providing sports 
information via telephone, cellular telephone, wireless 
communication devices, and the Internet; providing 
information in the field of sports, sports scores, sports 
statistics, player statistics, play-by-play sports 
commentary, and sports editorial commentary via 
the Internet; providing information and news online in 
the field of employment training; providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, film 
clips, celebrity interviews, talk shows, television show 
previews, photographs, and other entertainment related 
multimedia materials; online photography



2014/6/175العـــدد العاشر 

من األفالم ومقابالت مع املشاهير والعروض احلوارية ومقتطفات 
من العروض التلفزيونية وصور فوتوغرافية واألنواع الترفيهية 
التصوير  خدمات  املتعددة؛  الوسائط  مبواد  املرتبطة  األخرى 
الفوتوغرافي عبر االنترنت؛ خدمات توفير املوسيقى واملعلومات 
املوسيقى  مجال  في  للتنزيل  القابلة  وغير  مسبقاً  املسجلة 
تكون  والتي  املوسيقى  عن  الصحفية  واملقاالت  والتعليق 
جميعها عبر شبكات احلاسوب؛ خدمات توفير املعلومات حول 

التصوير الفوتوغرافي. 

services; providing non-downloadable prerecorded 
music, information in the field of music, and commentary 
and articles about music, all via computer networks; 
providing information regarding photography.

.In the name of: Yahoo! Incبأسم : ياهو! إنك. 

العنوان : 701 فيرست أفينيو ، صنيفال ، كاليفورنيا 94089 ، 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 701 First Avenue, Sunnyvale, California 
94089, United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 101 )

 Trade Mark No.:23888العالمة التجارية رقم :23888  

In Class: 42في الصنف : 42 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 



2014/6/176العـــدد العاشر 

من اجل : خدمات احلاسوب، حتديداً، إنشاء فهارس املعلومات 
احلاسوب  شبكات  على  املتوفرة  األخرى  واملصادر  واملواقع 
واملواقع  املعلومات  واسترجاع  عن  البحث  خدمات  لآلخرين؛ 
لآلخرين؛  احلاسوب  شبكات  على  املتوفرة  األخرى  واملصادر 
وإنشاء  تصميم  خدمات  لآلخرين؛  البحث  محركات  خدمات 
توفير  خدمات  لآلخرين؛  االنترنت  مواقع  وصيانة  واستضافة 
االستخدام املؤقت للبرمجيات االلكترونية عبر االنترنت غير 
القابلة للتنزيل لالستخدام في تصميم وإنشاء واستضافة 
وصيانة وتشغيل صفحات املواقع الشخصية؛ خدمات توفير 
التي  الطلب  حسب  املصممة  االلكترونية  املواقغ  صفحات 
تتضمن معلومات يحددها املستخدم والتي تتضمن محركات 
بحث وروابط مواقع الكترونية ملواقع شبكة االنترنت األخرى؛ 
احلاسوبية  اخلرائط  النطاق؛ خدمات  خدمات تسجيل أسماء 
انترنت  مواقع  توفير  حتديداً  اخلرائط،  خدمات  االنترنت؛  عبر 
اخلرائط  وصور  اجلغرافية  للمعلومات  انترنت  مواقع  وروابط 
وحتديد الوجهات؛ خدمات احلاسوب حتديداً، برمجيات احلاسوب 
غير القابلة للتنزيل املقدمة عبر االنترنت لعزل البريد الضار 

وحماية اجلدار الناري والرقابة األسرية. 

In Respect of: Computer services, namely, creating 
indexes of information, sites, and other resources 
available on computer networks for others; searching 
and retrieving information, sites, and other resources 
available on computer networks for others; search 
engine services for others; design, creation, hosting, 
and maintenance of websites for others; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
for use in designing, creating, hosting, maintaining, and 
operating personal web pages; providing customized 
online web pages featuring user-defined information, 
which includes search engines and online web links 
to other websites; domain name registration services; 
online computer mapping services; mapping services, 
namely, providing a website and website links to 
geographic information, map images, and trip routing; 
computer services, namely, non-downloadable 
computer software provided online for spam filtering, 
firewall protection, and parental control.

.In the name of: Yahoo! Incبأسم : ياهو! إنك. 

العنوان : 701 فيرست أفينيو ، صنيفال ، كاليفورنيا 94089 ، 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 701 First Avenue, Sunnyvale, California 
94089, United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 102 )

 Trade Mark No.:23889العالمة التجارية رقم :23889  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 



2014/6/177العـــدد العاشر 

األقمشة  بتبييض  اخلاصة  املستحضرات   : اجل  من 
 ، املالبس  وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  املواد  من  وغيرها 
مستحضرات التنظيف والصقل والفرك والكشط ، الصابون 
التجميل  ومستحضرات  العطرية  والزيوت  العطرية  املواد   ،
(الكوزمتيك) وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

In the name of: Nazih Trading Company LLCبأسم : شركة نزيه التجارية ش.م.م. 

 ,Address: Land Mark Building, Al Mazra’a, Beirutالعنوان : بناية الند مارك, املزرعة, بيروت, لبنان 
Lebanon

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

Address for Services:  

( 103 )

 Trade Mark No.:23890العالمة التجارية رقم :23890  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 

In Respect of: Cosmeticsمن اجل : مواد التجميل 

.In the name of: HYPERMARCAS S.Aبأسم : هايبرماركاس اس.ايه. 

العنوان : رو نوفا سيدادي, 404, فيال اوليمبيا, ساوباولو, 
اس بي, البرازيل 

Address: Rua Nova Cidade, 404, Vila Olimpia, 
Sao Paulo, SP, Brazil

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

Address for Services:  

( 104 )

 Trade Mark No.:23891العالمة التجارية رقم :23891  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 



2014/6/178العـــدد العاشر 

In Respect of: Cosmeticsمن اجل : مواد التجميل 

.In the name of: HYPERMARCAS S.Aبأسم : هايبرماركاس اس.ايه. 

العنوان : رو نوفا سيدادي, 404, فيال اوليمبيا, ساوباولو, 
اس بي, البرازيل 

Address: Rua Nova Cidade, 404, Vila Olimpia, 
Sao Paulo, SP, Brazil

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

Address for Services:  

( 105 )

 Trade Mark No.:23892العالمة التجارية رقم :23892  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 

In Respect of: Hair care productsمن اجل : منتجات العناية بالشعر 

.In the name of: HYPERMARCAS S.Aبأسم : هايبرماركاس اس.ايه. 

العنوان : رو نوفا سيدادي, 404, فيال اوليمبيا, ساوباولو, 
اس بي, البرازيل 

Address: Rua Nova Cidade, 404, Vila Olimpia, 
Sao Paulo, SP, Brazil

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

Address for Services:  

( 106 )

 Trade Mark No.:23893العالمة التجارية رقم :23893  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 



2014/6/179العـــدد العاشر 

In Respect of: Personal lubricants for sexمن اجل : الزيوت للجنس 

.In the name of: HYPERMARCAS S.Aبأسم : هايبرماركاس اس.ايه. 

العنوان : رو نوفا سيدادي, 404, فيال اوليمبيا, ساوباولو, 
اس بي, البرازيل 

Address: Rua Nova Cidade, 404, Vila Olimpia, 
Sao Paulo, SP, Brazil

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

Address for Services:  

( 107 )

 Trade Mark No.:23894العالمة التجارية رقم :23894  

In Class: 10في الصنف : 10 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 

In Respect of: Condomsمن اجل : الواقي الذكري 

.In the name of: HYPERMARCAS S.Aبأسم : هايبرماركاس اس.ايه. 

اوليمبيا,  فيال   ,404 سيدادي,  نوفا  رو   : العنوان 
ساوباولو, اس بي, البرازيل 

Address: Rua Nova Cidade, 404, Vila 
Olimpia, Sao Paulo, SP, Brazil

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

Address for Services:  

( 108 )

 Trade Mark No.:23895العالمة التجارية رقم :23895  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 



2014/6/180العـــدد العاشر 

In Respect of: Cosmeticsمن اجل : مواد التجميل 

.In the name of: HYPERMARCAS S.Aبأسم : هايبرماركاس اس.ايه. 

اوليمبيا, ساوباولو, اس  404, فيال  : رو نوفا سيدادي,  العنوان 
بي, البرازيل 

Address: Rua Nova Cidade, 404, Vila Olimpia, Sao 
Paulo, SP, Brazil

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

Address for Services:  

( 109 )

 Trade Mark No.:23896العالمة التجارية رقم :23896  

In Class: 8في الصنف : 8 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 

In Respect of: Razor bladesمن اجل : شفرات احلالقة 

.In the name of: HYPERMARCAS S.Aبأسم : هايبرماركاس اس.ايه. 

اوليمبيا, ساوباولو, اس  404, فيال  : رو نوفا سيدادي,  العنوان 
بي, البرازيل 

Address: Rua Nova Cidade, 404, Vila Olimpia, Sao 
Paulo, SP, Brazil

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

Address for Services:  

( 110 )

 Trade Mark No.:23897العالمة التجارية رقم :23897  

In Class: 34في الصنف : 34 

Date: 26/11/2013التاريخ : 26/11/2013 



2014/6/181العـــدد العاشر 

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

الصنف 34، ورق السجائر، انابيب السجائر والكبريت 

In Respect of: Tobacco, whether manufactured 
or unmanufactured; smoking tobacco, pipe 
tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; 
substances for smoking sold separately or 
blended with tobacco, none being for medicinal 
or curative purposes; snuff; smokers’ articles 
included in Class 34; cigarette papers, cigarette 
tubes and matches

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

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

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

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

Address for Services:  

( 111 )

 Trade Mark No.:23898العالمة التجارية رقم :23898  

In Class: 6في الصنف : 6 

Date: 01/12/2013التاريخ : 01/12/2013 

In Respect of: Aluminumمن اجل : .االملنيوم 

In the name of: Aluminum pearl coبأسم : شركه اللؤلؤه لالملنيوم 

Address: Attil -main streetالعنوان : طولكرم -عتيل -الشارع الرئيسي-092664380 

Address for Services :  Attil -main streetعنوان التبليغ : طولكرم -عتيل -الشارع الرئيسي-092664380 



2014/6/182العـــدد العاشر 

( 112 )

 Trade Mark No.:23900العالمة التجارية رقم :23900  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 01/12/2013التاريخ : 01/12/2013 

In Respect of: SWEETSمن اجل : احللويات 

In the name of: ABDULFATAH MUSTAFA TAEM TAEMبأسم : عبد الفتاح مصطفى تيم تيم 

Address: NABLUS SHAREE ALQUDS HWARAالعنوان : نابلس شارع القدس _ حواره 

Address for Services :  NABLUS SHAREE ALQUDS HWARAعنوان التبليغ : نابلس شارع القدس _ حواره 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام كلمة Sweets ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 113 )

 Trade Mark No.:23902العالمة التجارية رقم :23902  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 01/12/2013التاريخ : 01/12/2013 

 ، انباء  وكاالت   ، بالراديو  االذاعه   ، التلفزيوني  البث   : اجل  من 
وسائل  او   ، أوالتلفزيون  الراديو  عبر   ) االلي  النداء  خدمات 
االقمار  عبر  االرسال  أو  البث   ( االخرى  االكترونيه  االتصال 

الصناعية 

In Respect of: Broadcast television, radio radio, 
news agencies, paging services (radio Owaltlvzion, 
or means of communication Other Electronic) or 
broadcasting via satellite transmitter

In the name of: SHARIKET MAGHNA LEL INTAJ AL FANEبأسم : شركة مغنى لالنتاج الفني 

Address: NABLUS - JUNEED / TEL : 0599180851العنوان : نابلس - اجلنيد / تلفون : 0599180851 

Address for Services :  NABLUS - JUNEED / TEL : 0599180851عنوان التبليغ : نابلس - اجلنيد / تلفون : 0599180851 



2014/6/183العـــدد العاشر 

( 114 )

 Trade Mark No.:23904العالمة التجارية رقم :23904  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 01/12/2013التاريخ : 01/12/2013 

من اجل : معلبات مشكلة تونا حلوم معلبة خضار 
معلبة 

In Respect of: canned tomato tuna canned 
vegatables canned meet

الغذائية  للمواد  سكاي  بلو  شركة   : بأسم 
والتموينية وجتارتها 

In the name of: sharikat bluesky lilmawad 
aghzaeyeh waltamweneyeh wategaratoha

Address: alkhalilالعنوان : اخلليل ام الدالية ت 2233075 

Address for Services :  alkhalilعنوان التبليغ : اخلليل ام الدالية ت 2233075 

( 115 )

Trade Mark No.:23905 

In Class: 17العالمة التجارية رقم :23905  

Date: 02/12/2013في الصنف : 17 

 In Respect of: plastic and materials madeالتاريخ : 02/12/2013 
from it

 In the name of: sharekat Lord Lelsena’atمن اجل : البالستيك واملواد املصنوعة منه 
alplastikieh

Address: al khalil nemrahبأسم : شركة لورد للصناعات البالستيكية 

Address for Services :  al khalil nemrahالعنوان : اخلليل منرة ت 2221701 

عنوان التبليغ : اخلليل منرة ت 2221701 



2014/6/184العـــدد العاشر 

( 116 )

 Trade Mark No.:23906العالمة التجارية رقم :23906  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 03/12/2013التاريخ : 03/12/2013 

والتجزئة  باجلملة  البيع  خدمات  التجارية؛  نشطة  األ  ادارة   : اجل  من 
وباالخص  البضائع  توزيع  وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد 
وباالخص،  املالبس  مطاطي.  واقي  والطبية،  اجلراحية  واألدوات  االجهزة 
فوتر،  قمصان  القمصان،  وحتديدا  واالطفال،  النساء  و  للرجال  مالبس 
رياضية،  مالبس  شورتات،  خناقات،  كنزات،  صوف،  باليز  املطر،  من  واق 
جينزات،  بناطيل،  رياضة،  جاكيتات  رسمية،  جاكيتات  مترين،  بدالت 
تنانير، فساتني، اوفرهوالت، فستان طويل، جاكيتات، معاطف، جاكيتات 
مطر، شاالت لف، معاطف واقية، مالبس شتاء، مالبس سباحة، مالبس 
نوم، مالبس حمام، بيجامات،  سباحة قطعتني، بدالت سباحة، مالبس 
قبعات،  عنق،  ربطات  احزمة،  طويلة،  داخلية  بناطيل  داخلية،  مالبس 
طاقية صيفية، لفحات، ربطات رأس، اغطية اذن، ربطات معصم، مريول، 
جوارب، جوارب محبوكة، احذية، احذية طويلة، احذية للشاطئ، صنادل، 
بابوج، كفوف، حماالت بناطيل، جميع انواع احلقائب . مستلزمات اطفال 
مقاعد   ، حفاظات  حقائب   ، االولى  للسنوات  اطفال  عربات  وباالخص 
، مستلزمات  تغذية  مواد  االطفال،  لالطفال، مستلزمات حمام  سيارة 
غرف االطفال، العاب، اسرة اطفال، مناشف، رضاعات صناعية، كراسي، 
املدرجه في  (غير  واملواد  الصور  واطارات  واملرايا   ( (الرياش  االثاث  دراجات، 
االصناف االخرى ) املصنوعه من اخلشب او الفلني او القصب او اخليزران 
او الصفصاف او العاج او عظم السمك او احملار او الصدف او الكهرمان 
العناية  املواد. مستحضرات  به عن هذه  او ما يستعاض  السليلويد  او 
ببشرة الوجه، باألخص، مطهر الوجه، محارم تنظيف جتميلية ومنقي 
غير طبي للمسامات، مجفف ومقلص املادة الدهنية بالوجه، كرمي غير 
جل،   ، العني  لعالج  طبي  غير  كرمي  وغسول،  جل   ، الوجه  لعالج  طبي 
مستحضرات  مرطب،  كرمي  وغسول،  جل  للكبر،  مقاوم  وكرمي  غسول، 
وباألخص  باجلسم،  العناية  مستحضرات  وباألخص  البشرة،  تقشير 
غير  الشباب  حب  مطهر  للقدمني،  وغسول  كرمي  للجسم،  غسول 
الزيوت  العطور؛  للجسم،  ورذاذ  رشاش  الشباب؛  حب  ومعالج  الطبي 
معاجني  ؛  الشعر  مستحضرات  التجميل،  مستحضرات  األساسية، 

األسنان. االعالن، ادارة االعمال، االعمال املهنية واملكتبية، التخزين. 

In Respect of: Management of commercial activities; wholesale 
and retail services, supply of goods and Marketing services 
and goods distribution activities, namely; Surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, condoms. 
Clothing Namely; Clothing for men, women and children, 
namely: shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, 
turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport 
coats, trousers, jeans, skirts, dresses, suits, overalls, jumpers, 
vests, jackets, coats, parkas, ponchos, overcoats, rainwear, 
swimwear; bikinis, swim trunks, sleepwear, bathrobes, 
pajamas, underwear, boxer shorts, belts, ties, hats, caps, 
visors, scarves, headbands, ear muffs, wristband, cloth bibs, 
ties, socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, slippers, gloves, and suspenders, All types of luggage, 
Baby accessories, especially The First Years Wave Stroller, 
Diaper Bag , Car Seats, Bath & Potty, Feeding, Nursery, Toys, 
baby cribs, towels, industrial bottles , chairs, bikes, Furniture, 
mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes 
for all these materials, or of plastics Advertising; business 
management; business administration; office functions; stores. 
Facial skin care products, namely, facial cleanser, cosmetic 
wipes and non-medicated pore clarifying strips, facial toners 
and astringents, non-medicated facial treatment cream, gel 
and lotion, non-medicated eye treatment cream, gel, lotion, and 
anti-aging cream, gel and lotion, moisturizer cream, gel and 
lotion, skin exfoliation products, namely, body care products, 
namely, body lotion, foot cream and lotion, non-medicated 
acne cleansers and acne treatments; body sprays and mists, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
Advertising; business management; business administration; 
office functions; stores.



2014/6/185العـــدد العاشر 

.In the name of: Sharket Obal Lel Istread o Al Tasweqبأسم : شركة اوبال لالستيراد والتسويق. 

.Address: Palestine, West bank, Rammallahالعنوان : فلسطني، الضفة الغربية، رام اهلل. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : مركز البيرة التجاري – ص.ب (3663) 

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
واألرقام  الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 117 )

 Trade Mark No.:23908العالمة التجارية رقم :23908  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 03/12/2013التاريخ : 03/12/2013 

.In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

( 118 )

 Trade Mark No.:23909العالمة التجارية رقم :23909  

In Class: 10في الصنف : 10 

Date: 03/12/2013التاريخ : 03/12/2013 



2014/6/186العـــدد العاشر 

 In Respect of: Medical apparatus andمن اجل : االجهزة واملعدات الطبية. 
instruments.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

( 119 )

 Trade Mark No.:23911العالمة التجارية رقم :23911  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 03/12/2013التاريخ : 03/12/2013 

الشوكوالتة،  أساسها  التي  واملنتجات  الشوكوالتة،   : اجل  من 
واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة  والبسكويت،  احللويات 
واملستحضرات  والدقيق  القهوة  ومماثالت  والساغو  والتابيو 
املصنوعة من احلبوب واخلبز والبسكويت والكعك واحللوى والرشوش 
اخلبز  ومسحوق  واخلميرة  والدبس  والعسل  لتجميدها  املستعملة 
وامللح واخلردل والفلفل واخلل والصلصل والبهارات والتوابل واجلليد 

In Respect of: Chocolate and chocolate based products, 
confectionary and biscuits, Coffee, Tea, cocoa and 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substances; flour; and 
preparations made from cereals, bread, biscuits, cakes, 
pastry and confectionery and vinegar, sauces, spices, and 
ices

In the name of: Sharikat Rokn Alistethmar Alfalastinyبأسم : شركة ركن االستثمار الفلسطيني 

 ,Address: Ramallah/Al-masyoun, Hamdi Al-Husseini Streetالعنوان : رام اهلل/املاصيون، شارع حمدي احلسيني، بناية رقم (10) 
Building No (10)

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

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/187العـــدد العاشر 

( 120 )

 Trade Mark No.:23912العالمة التجارية رقم :23912  

In Class: 24في الصنف : 24 

Date: 03/12/2013التاريخ : 03/12/2013 

احملدودة  األطوال  ذات  بالقطعة  املنسوجات  على  تشمل   : اجل  من 
واغطية الفراش واملوائد– واألصناف املنسوجة واألقمشة– الستائر 
وكسوة   , املناشف  الستائر  واقمشة  البالستيك  او  النسيج  من 
مفصلة الغطية احلممامات وبياضات لالستعمال املنزلي. املالءات.

اخملدات السجاد 

In Respect of: Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers,Linen household,curtaines 
towels below carbet

 In the name of: SHARIKAT HIDI LEL TIGARAH WALبأسم : شركة هايدي للتجارة واالستثمار 
ISTITHMAR

Address: ALKHALIL ALKANZ BUILDINGالعنوان : اخلليل عمارة الكنز ط3 0599657535 

Address for Services :  ALKHALIL ALKANZ BUILDINGعنوان التبليغ : اخلليل عمارة الكنز ط3 0599657535 

( 121 )

 Trade Mark No.:23916العالمة التجارية رقم :23916  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 04/12/2013التاريخ : 04/12/2013 



2014/6/188العـــدد العاشر 

من اجل : الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، اخلبز، 
الكعك،  البسكويت،  اخملبوزات،  احللويات،  واحللويات؛  الفطائر 
بسكويت رقيق هش، مأكوالت املصنوعة من احلبوب، مأكوالت 
الشوكوالتة،  على  القائمة  املنتجات  احلبوب،  مع  املصنوعة 
بسكويت مغلفة بالشوكوالتة، كوكيز، الفطائر، كعك الوفل 
( املصنعة  احللويات  هش)بسكويت(،  بسكويت  )بسكويت(، 

)احللويات(،  املصنعة  احللويات  الشوكوالتة(،  على  القائمة 
احللويات املصنع )الفطائر(، املستحضرات لصنع احللويات؛ كل 

املنتجات ضمن الفئة (30). 

In Respect of: Flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery; 
confectionery, bakery products, biscuits, bread, 
cakes, crackers, foodstuffs made from cereals, 
foodstuffs made with cereals, chocolate based 
products, chocolate-coated biscuits, cookies, pastry, 
waffles (biscuits), wafers (biscuits), prepared desserts 
(chocolate based), prepared desserts (confectionery), 
prepared desserts (pastries), preparations for making 
desserts; all included in Class 30.

بأسم : بيرفيكت فوود مانوفاتشرينغ (أم) أس دي أن بي أتش 
دي 

In the name of: PERFECT FOOD MANUFACTURING 
(M) SDN BHD

 ، إيستيت  إندستريال  جاجاه  ألور   ،  6876 ج.  إيه.   : العنوان 
78000 ألور جاجاه ، ميالكا ، ماليزيا 

Address: A.G. 6876, ALOR GAJAH INDUSTRIAL 
ESTATE, 78000 ALOR GAJAH, MELAKA, MALAYSIA

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 122)

 Trade Mark No.:23918العالمة التجارية رقم :23918  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 04/12/2013التاريخ : 04/12/2013 

من اجل : اللحوم واالسماك وحلوم الدواجن والصيد ، خالصات 
ومجففه  ومجمده  محفوظه  وخضروات  فواكه   ، اللحم 
ومطهوه ، هالم ( جيلي ) ومربيات وفواكه مطبوخه بالسكر 
املعده  والدهون  الزيوت   ، احلليب  واحلليب ومنتجات  البيض   ،

لالكل 

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

املساهمه  والتسويق  يوني جروب لالستيراد  : شركة  بأسم 
خصوصية 

In the name of: SHAREKAT YONY GROOB 
LLESTERAD WA TASWEK ALMOSAHMA HOSOSEA

  :Address for Servicesالعنوان : رام اهلل - سميراميس 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان - عمارة عنتر - الطابق 
الرابع . 



2014/6/189العـــدد العاشر 

( 123 )

 Trade Mark No.:23919العالمة التجارية رقم :23919  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 04/12/2013التاريخ : 04/12/2013 

من اجل : زيت الزيتون والزيوت املعدة لالكل وزيتون 
مكبوس وجبنة بيضاء مغلية 

In Respect of: Edible oils.boiled white cheese 
olive makboos, olive oill

In the name of: khaled huseen yuosf aliبأسم : خالد حسني يوسف علي 

Address: salfeet tel 0599675153العنوان : سلفيت تلفون 0599675153 

Address for Services :  salfeet tel 0599675153عنوان التبليغ : سلفيت تلفون 0599675153 

( 124 )

 Trade Mark No.:23920العالمة التجارية رقم :23920  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 04/12/2013التاريخ : 04/12/2013 

والغازية- املعدنية  املياه   -( الشعير  (شراب  البيرة   : اجل  من 
وغيرها من املشروبات الغير الكحوليه ، مشروبات مستخلصه 
اخرى  ومستحضرات  شراب   ، الفواكة  وعصائر  الفواكه  من 

لعمل املشروبات 

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

In the name of: Omar Ramadan abdelkader Muheisenبأسم : عمر رمضان عبد القادر محيسن 

Address: Ramallah - sameramesالعنوان : رام اهلل سميراميس 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان - عمارة عنتر - الطابق 
الرابع . 

Address for Services:  



2014/6/190العـــدد العاشر 
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 Trade Mark No.:23922العالمة التجارية رقم :23922  

In Class: 44في الصنف : 44 

Date: 04/12/2013التاريخ : 04/12/2013 

خدمات  البيطرية–  اخلدمات  الطبية،  1اخلدمات   : اجل  من 
البشرية  للكائنات  اجلمال  على  واحملافظة  الصحية  العناية 

واحليوانات– خدمات الزراعة والبستنة والغابات. 

In Respect of: Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services.

In the name of: Majdoline Ghassan Abd ALQader Nijimبأسم : مجدولني غسان عبد القادر جنم 

Address: Ramallah/ shar’e nablusالعنوان : رام اهلل / شارع نابلس 

Address for Services :  Ramallah/ shar’e nablusعنوان التبليغ : رام اهلل / شارع نابلس 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 126 )

 Trade Mark No.:23923العالمة التجارية رقم :23923  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 05/12/2013التاريخ : 05/12/2013 

من اجل : البرمجيات احلاسوبية؛ اجهزة االمن والسالمة؛ شاشات 
العتاد  احلواسيب؛  الكاميرات؛  واملراقبة؛  العرض  واجهزة  العرض 
احلاسوبي؛ االجهزة امللحقة باحلواسيب؛ اجهزة االتصال الالسلكية؛ 
النظام  اجهزة  الفيديو؛  واجهزة  الصوتية  االجهزة  الراديو؛  اجهزة 
العاملي لتحديد املواقع؛ شاشات العرض واجهزة العرض واملراقبة؛ 
بالصحة  تتعلق  التي  واملراقبة  العرض  واجهزة  العرض  شاشات 
والعلب  واملكونات  والقطع  امللحقات  البدنية؛  واللياقة  والتمارين 

املعدة للمنتجات السابق ذكرها. 

In Respect of: Computer software; security devices; 
monitors and monitoring devices; cameras; computers; 
computer hardware; computer peripherals; wireless 
communication devices; radios; audio and video 
devices; global positioning system devices; monitors and 
monitoring devices related to health, exercise, and fitness; 
accessories, parts, components, and cases for all of the 
foregoing goods



2014/6/191العـــدد العاشر 

In the name of: Brightflash USA LLCبأسم : برايتفالش يو اس ايه ال ال سي 

العنوان : 1007 نورث أوراجن ستريت، وملنغنت، ديالوير 19801، الواليات 
املتحدة األمريكية 

Address: 1007 North Orange Street, Wilmington, Delaware 
19801, United States of America

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

( 127 )

 Trade Mark No.:23924العالمة التجارية رقم :23924  

In Class: 14في الصنف : 14 

Date: 05/12/2013التاريخ : 05/12/2013 

الوقت  قياس  وقطع  الدقيقة  الوقت  قياس  أدوات   : اجل  من 
املعدة  والعلب  واملكونات  والقطع  امللحقات  واالساور؛ 

للمنتجات السابق ذكرها. 

In Respect of: Chronometric instruments, timepieces, 
and bracelets; accessories, parts, components, and 
cases for all of the foregoing goods

In the name of: Brightflash USA LLCبأسم : برايتفالش يو اس ايه ال ال سي 

 ،19801 ديالوير  وملنغنت،  أوراجن ستريت،  نورث   1007 : العنوان 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1007 North Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States of America

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

Address for Services:  

( 128 )

 Trade Mark No.:23925العالمة التجارية رقم :23925  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 05/12/2013التاريخ : 05/12/2013 

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

In the name of: sawsan ahmad atta rayyanبأسم : سوسن أحمد عطا ريان 

Address: Ramallahالعنوان : رام اهلل 
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 / ناصر  عمارة   - ركب  /شارع  اهلل  رام   : التبليغ  عنوان 
 059931850

Address for Services:  

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

مبعزل عن العالمة 

( 129 )

 Trade Mark No.:23926العالمة التجارية رقم :23926  

In Class: 8في الصنف : 8 

Date: 05/12/2013التاريخ : 05/12/2013 

من اجل : العدد واآلالت اليدوية اخلاصة باملهن– وادوات القطع– 
مواس  اجلنب–  على  حتمل  التي  األسلحة  واملالعق–  الشوك 

كهربائية وماكينات قص الشعر. 

In Respect of: Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms;razors

 In the name of: sharikat allraz lesinaa waltegaraبأسم : شركة الراز للصناعة والتجارة العامة 
alamaa

Address: alkhalelالعنوان : اخلليل سقاق الهيش 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل دوار الصحة عمارة النتشة ط6 

( 130 )

 Trade Mark No.:23927العالمة التجارية رقم :23927  

In Class: 8في الصنف : 8 

Date: 05/12/2013التاريخ : 05/12/2013 
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من اجل : العدد واآلالت اليدوية اخلاصة باملهن– وادوات القطع– 
مواس  اجلنب–  على  حتمل  التي  األسلحة  واملالعق–  الشوك 

كهربائية وماكينات قص الشعر. 

In Respect of: Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms;razors

 In the name of: sharikat allraz lesinaa waltegaraبأسم : شركة الراز للصناعة والتجارة العامة 
alamaa

Address: alkhalelالعنوان : اخلليل سقاق الهيش 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل دوار الصحة عمارة النتشة ط6 

( 131 )

 Trade Mark No.:23928العالمة التجارية رقم :23928  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

واملهمات  االعمال  وادارة  والنشر  االعالن   : اجل  من 
املكتبية 

In Respect of: Advertising;publishing and 
Businness managemment and office tasks

 In the name of: SHarekat Radio Al Balad LLEntagبأسم : شركة راديو البلد لالنتاج واالعالم 
W Al Ealam

Address: jenin/ al -nemer Mallالعنوان : جنني - النمر مول 

Address for Services :  jenin/ al -nemer Mallعنوان التبليغ : جنني - النمر مول 

( 132 )

 Trade Mark No.:23929العالمة التجارية رقم :23929  

In Class: 30في الصنف : 30 
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Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

In Respect of: RICEمن اجل : ارز 

 In the name of: SHAREKAT MOJAMA SELATبأسم : شركة مجمع سيلة الظهر التجارية 
ELDAHER

Address: JENIN-SELAT ELDAHERالعنوان : جنني - سيلة الظهر 

Address for Services :  JENIN-SELAT ELDAHERعنوان التبليغ : جنني - سيلة الظهر 

( 133 )

 Trade Mark No.:23930العالمة التجارية رقم :23930  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

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

واملعلبات واخمللل 

In Respect of: Meat, fish, birds and Hunting and 
extracts of meat, fish, vegetables and fruiting 
preserved or dried or cooked, jellies, jams, eggs, 
milk and other dairy products, oils and fats and 
edible tins and pickle

In the name of: Sharekat Masalekh ALAmeerبأسم : شركة مسالخ االمير 

Address: JENIN- Sirisالعنوان : سيريس - جنني 

Address for Services :  JENIN- Sirisعنوان التبليغ : سيريس - جنني 

( 134 )

 Trade Mark No.:23931العالمة التجارية رقم :23931  

In Class: 35في الصنف : 35 
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Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

من اجل : خدمات الدعايةواالعالن وادارة وتوجيه االعمال 
وتفعيل النشاط املكتبي 

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

In the name of: WAEL YOUSEF ABD HAMDANبأسم : وائل يوسف عبد حمدان 

Address: JENIN- SHAREA ALNASRIالعنوان : جنني - شارع الناصرة 

Address for Services :  JENIN- SHAREA ALNASRIعنوان التبليغ : جنني - شارع الناصرة 

( 135 )

 Trade Mark No.:23932العالمة التجارية رقم :23932  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

التائية  القمصان  حتديًدا  املالبس،  القدم؛  البسة   : اجل  من 
القمصان،  حتديًدا  و  املالبس  القبعات؛  اجلوارب؛  شيرت)؛  (تي 
والسراويل، والسراويل القصيرة، والتنانير والفساتني و بلوزات 
بدون أكمام، و السراويل ألرياضية، سترات سميكة مع قبعة، 
بدالت السباحة، كنزات سائقي الدراجات، جاكيتات، املالبس 
مالبس  باستسناء  الضيقة،  النسائية  الشراويل  أخلارجية، 

األزياء و خط مالبس الطالب اجلامعيني. 

In Respect of: Footwear; clothing, namely, T-shirts; 
socks; hats; clothing, namely, shirts, pants, shorts, 
skirts, dresses, tank tops, sweatpants, hooded 
sweatshirts, swimsuits, bike jerseys, jackets, 
outerwear, leggings, but not including fashion clothing 
or collegiate line clothing.

.In the name of: Crocs, Incبأسم : كروكس ، إنك. 

، كولورادو  ، نيوت  باركواي  : 7477 إيست دراي كريك  العنوان 
80503 ، الواليات املتحدة األمريكية. 

Address: 7477 East Dry Creek Parkway, Niwot, 
Colorado 80503,United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 
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 Trade Mark No.:23937العالمة التجارية رقم :23937  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 09/12/2013التاريخ : 09/12/2013 

بكافة  واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  النب   : اجل  من 
والدقيق  النب  مقام  يقوم  وما  والساجو  والتابيوكا  انواعه 
والبسكويت  واخلبز  احلبوب  من  املصنوعة  واملستحضرات 
بالفواكه  واحملشية  بأنواعها  والشكوالته  أنواعه  بكافة 
واحللويات  والفطائر  والكعك  واملعكرونه  والنودل  اجملففة 
واخلميرة  والدبس  األسود  والعسل  النحل  وعسل  واملثلجات 
والصلصة  واخلل  والفلفل  واخلردل  وامللح  اخلميرة  ومسحوق 
وصلصة كتشاب وصلصة طماطم والبهارات والتوابل والثلج 
الذرة)  منتفخات   ) فشار  و  الطازجة  واملعجنات  واملكسرات 
الواردة  البطاطس،  شرائح  بأنواعه،  والشيبس  والسناكس 

بالفئة 30. 

In Respect of: Coffee and tea, cocoa, sugar, rice of 
all types; tapioca, sago, coffee substitutes, flour and 
preparations made from cereals, bread, biscuits, 
chocolates of all kinds stuffed with dried fruits; 
noodles; pasta; cakes, pastry and confectionery, 
pastes, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, 
salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, ketchup 
sauces; tomato pastes; spices and condiments, ice, 
nuts; fresh pastries; popcorns; snack foods; potato 
chips.

In the name of: Saudi Goody Products Marketing Co. Ltdبأسم : شركة تسويق منتجات قودي السعودية احملدودة 

العنوان : جدة- حي األندلس – شارع ابراهيم اجلفالي – عمارة 
الرمز   ،427 ب:  ص   ،14/15 رقم  مكتب  الرابع-  الدور  بازهير- 

البريدي: 21411، اململكة العربية السعودية 

Address: JEDDAH –AL ANDALUS District - IBRAHIM 
AL JAFFALI STREET- BAZHIR BUILDING - FOURTH 
FLOOR - OFFICE NO. 14/15, PO BOX: 427, POSTAL 
CODE: 21411, KINGDOM OF SAUDI ARABIA

 Tamon Nabeuls : عنوان التبليغAddress for Services:  

( 137 )

 Trade Mark No.:23942العالمة التجارية رقم :23942  
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In Class: 28في الصنف : 28 

Date: 09/12/2013التاريخ : 09/12/2013 

أوراق  التجارة،  أو  التداول  بطاقة  ألعاب   : اجل  من 
اللعب 

In Respect of: Trading card games, playing 
cards

.In the name of: Panini S.p.Aبأسم : بانيني اس.بي.ايه. 

Address: Via Emilio Po, 380 - 41126 Modena Italyالعنوان : فيا امييليو بو، 41126-380 مودينا، إيطاليا 

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

Address for Services:  

( 138 )

 Trade Mark No.:23943العالمة التجارية رقم :23943  

In Class: 34في الصنف : 34 

Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

املدخنني  ادوات   , والسيجار  , السجائر  التبغ   : من اجل 
والكبريت 

In Respect of: Tobacco, cigarettes and cigars, 
smokers’ articles

and matchesبأسم : شركة سجائر القدس املساهمة العامة 

العيزرية,   ,91194 القدس   19594 ب:  ص   : العنوان 
الضفة الغربية 

In the name of: Jerusalem Cigarette Co. PLC

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

Address: P.O. Box: 19594 Jerusalem 91194, 
Aizariyeh, The West Bank

Address for Services:  
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 Trade Mark No.:23944العالمة التجارية رقم :23944  

In Class: 34في الصنف : 34 

Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

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

السجائر والكبريت 

In Respect of: Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; 
cigarettes, cigars, cigarillos; substances for smoking 
sold separately or blended with tobacco, none being 
for medicinal or curative purposes; snuff; smokers’ 
articles included in Class 34; cigarette papers, 
cigarette tubes and matches

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

Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japanالعنوان : 1-2-2 تورانومون , ميناتو-كو , طوكيو , اليابان 

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

Address for Services:  

( 140 )

 Trade Mark No.:23945العالمة التجارية رقم :23945  

In Class: 8في الصنف : 8 

Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

من اجل : شوك, مالعق, سكاكني مبا فيها تلك املصنوعة من 
معادن ثمينة, سكاكني, شوك, مالعق, االدوات غير الكهربائة 
تقشير  ادوات  البيتزا,  قواطع  والبيض,  اجلبنة  لتقطيع 

اخلضروات والفواكه 

In Respect of: Forks, spoons, knives including those 
made of precious metals: knives, forks, spoons, 
nonelectric cheese and egg slicing tools, pizza 
cutters, peeling tools for vegetables and fruits
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بأسم : او ام اس باسالمناز موتفاك اراكالري ساناي في تيكاريت 
ليمتد سيركيتي 

In the name of: OMS PASLANMAZ MUTFAK ARACLARI 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

اسينيورت  ان.4  دي.  سي  حرية  مه.  استقالل   : العنوان 
اسطنبول, تركيا 

Address: ISTIKLAL MH. HURRIYET CD. N.4 ESENYURT 
ISTANBUL, TURKEY

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

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام كلمة collection ذات االستخدام 

العام مبعزل عن العالمة 
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 Trade Mark No.:23946العالمة التجارية رقم :23946  

In Class: 21في الصنف : 21 

Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

من  املصنوعة  غير  املطبخ  او  املنزل  واوعية  ادوات   : اجل  من 
املعادن الثمينة او املطلية بها, خصوصا اواني الطبخ, املقالي, 
اباريق الشاي, اوعية وطناجر الضغط, اطقم اوعية الطهي, 
املنزلية,  للغايات  صواني  الصحون,  املقالي,  الطهي,  قدور 
صواني التقدمي, مالعق حتريك الطعام, صناديق اخلبز, سالالت 
والتسخني  للطبخ  الكهربائية  غير  االدوات  (منزلية),  اخلبز 
اسياخ  اجملمرات,  املشاوي,  الشوايات,  املسخنات,  خصوصا, 
الكوكتيل),  (خالطات  اليدوية  اخلالطات  املعدنية,  الشوي 
يدوية  مطاحن  املنزلية,  للغايات  الكهربائية  غير  اخلالطات 
للغايات  الكهربائية  غير  الفواكه  عصارات  املنزلية,  للغايات 
قدور  اليدوية,  النب  مطاحن  منزلية),  (اواني  مباشر  املنزلية, 
املدرجة  غير  الزجاجية  واالوعية  والكاسات  واملقالي  الطبخ 
في اصناف اخرى, ادوات الطبخ غير الكهربائية, صواني اخلبيز, 
قوالب مكعبات الثلج, قوالب الكعك, قوالب الطهي, اوعية 
الثمينة,  املعادن  من  ليست  مصافي  حراريا,  معزولة  وقوارير 
زهور,  اوعية  للبيض,  اكواب  النفايات,  صناديق  دالء,  االطباق, 

اوعية ضخ للصابون, سالت الرحالت 

In Respect of: Household or kitchen utensils and 
containers included in this class, not of precious metal 
or coated therewith, especially cooking pots, pans, 
teapots, pressure cookers, cooking pot sets, stew-
pans, frying pans, plates, trays for domestic purposes, 
serving ladles, spatulas, bread bins, bread baskets 
(domestic), Nonelectric cooking and heating utensils 
namely, heaters, griddles, grills, braziers, cooking 
skewers of metal, manual mixers (cocktail shakers), 
non-electric blenders for household purposes, hand-
operated mills for domestic purposes, non-electric fruit 
presses for household purposes, graters (household 
utensils), handoperated coffee grinders, stew-pans, 
frying pans, glass and glassware not included in 
other classes, non-electric cooking utensils, baking 
trays, ice cube moulds, cake moulds, cookery moulds, 
heat-insulated containers and flasks, strainers not of 
precious metal, bowls, buckets, garbage cans, egg 
cups, flower pots, soap dispensers, fitted picnic baskets



2014/6/1100العـــدد العاشر 

بأسم : او ام اس باسالمناز موتفاك اراكالري ساناي في تيكاريت 
ليمتد سيركيتي 

In the name of: OMS PASLANMAZ MUTFAK ARACLARI 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

اسينيورت  ان.4  دي.  سي  حرية  مه.  استقالل   : العنوان 
اسطنبول, تركيا 

Address: ISTIKLAL MH. HURRIYET CD. N.4 ESENYURT 
ISTANBUL, TURKEY

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

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام كلمة collection ذات االستخدام 

العام مبعزل عن العالمة 

( 142 )

 Trade Mark No.:23947العالمة التجارية رقم :23947  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

خدمات  والشراب،  الطعام  تزويد  خدمات   : اجل  من 
احتساء  وأماكن  والكافتيريات  واملقاهي  املطاعم 
املشروبات غير الكحولية وصاالت الطعام والكانتينات، 
الوجبات  مطاعم  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات 
اخلفيفة،  الوجبات  تناول  أماكن  خدمات  السريعة، 
خدمات  الكوكتيل،  تقدم  التي  االستراحات  خدمات 
الطعام  تناول  بأماكن  الصلة  ذات  املعلومات  تقدمي 
توفير  خدمات  اجلاهزة،  الوجبات  بيع  منافذ  والشراب، 
اإليواء املؤقت وحجز السكن املؤقت وتسهيالت اإلقامة 
االستضافة  وبيوت  املبيت)  (أماكن  واملوتيالت  والفنادق 
وتوفير املعلومات املتعلقة بها جميعا، خدمات اخمليمات 
تعهدات  خدمـات  السواح،  بيوت  خدمات  الصيفية، 
والوالئم،  احلفالت  خالل  واملشروبـات  املأكوالت  تقدمي 

خدمات توفير التسهيــالت للمعـــارض 

In Respect of: Providing foods and drinks services, 
restaurants and café and cafeterias and places 
of taking non-alcoholic drinks and food salons 
and canteens services, help yourself restaurants 
services, fast foods restaurants service, services 
of snack meals places, services of cocktail 
restaurants, services of providing information 
relevant to food and drink places, ready meals 
windows, services of temporary accommodation 
and reservation of temporary accommodation 
and facilities of accommodation and hotels and 
motels and hostels and providing information 
thereof, summer camps services, tourists houses 
services, services of providing food and drinks 
piecework during parties and meals, services of 
providing exhibitions facilities
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 In the name of: AHMED MOHAMED SALEHبأسم : شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه 
BAESHEN & CO.

العربية  اململكة   –  21411 جدة   18 ص.ب.   : العنوان 
السعودية 

Address: PO BOX 18 JEDDAH 21411, SAUDI 
ARABIA

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

Address for Services:  

( 143 )

 Trade Mark No.:23948العالمة التجارية رقم :23948  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 08/12/2013التاريخ : 08/12/2013 

للجراثيم, مواد  للفطريات, مبيدات  : مبيدات  اجل  من 
قاتلة للعث, مبيدات حشرات, مبيدات اآلفات, مبيدات 
طاردة  مواد  (الضارة),  االعشاب  مبيدات  القوارض, 
في  والبستنة  الزراعي  لالستخدام  كلها  للحشرات, 

الصنف (5) 

In Respect of: Fungicides; germicides; acaricides; 
miticides; insecticides; pesticides; rodenticides; 
herbicides (weed killers); and insect-repellents; 
all for agricultural and horticultural use in Class 5

: اوتسوكا اغوريتيكونو كابوشيكي كايشا دي/ بأسم 
بي/ايه اوتسوكا اغريتيكنو كو., ال تي دي. 

In the name of: Otsuka Aguritekuno Kabushiki 
Kaisha d/b/a Otsuka AgriTechno Co., Ltd.

تشيودا-كو,  تسوكاسا-ماتشي,  كاندا   ,2-2  : العنوان 
طوكيو, اليابان 

Address: 2-2, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-
ku, Tokyo, JAPAN

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

Address for Services:  

( 144 )

 Trade Mark No.:23949العالمة التجارية رقم :23949  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 09/12/2013التاريخ : 09/12/2013 
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In Respect of: riceمن اجل : االرز 

 In the name of: sharikat mahallat abuبأسم : شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية 
Zaineh llmwad algithaeah

ت  املسكوبية  مقابل  املربعة  اخلليل   : العنوان 
 2229123

Address: alkhalil almurabba

عنوان التبليغ : اخلليل املربعة مقابل املسكوبية ت 
 2229123

Address for Services :  alkhalil almurabba

( 145 )

 Trade Mark No.:23950العالمة التجارية رقم :23950  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 09/12/2013التاريخ : 09/12/2013 

من اجل : التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، 
االنشطه الرياضيه والثقافيه 

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

In the name of: jamal kamel saeed zubaydiبأسم : جمال كامل سعيد زبيدي 

Address: nablus - share’e al jama’aالعنوان : نابلس - شارع اجلامعه 

 Address for Services :  nablus - share’e alعنوان التبليغ : نابلس - شارع اجلامعه 
jama’a

( 146 )

 Trade Mark No.:23951العالمة التجارية رقم :23951  

In Class: 35في الصنف : 35 
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Date: 09/12/2013التاريخ : 09/12/2013 

و  االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  اإلعالن   : اجل  من 
تفعيل النشاط املكتبي 

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

In the name of: jamal kamel saeed zubaydiبأسم : جمال كامل سعيد زبيدي 

Address: nablus - share’e al jama’aالعنوان : نابلس - شارع اجلامعه 

Address for Services :  nablus - share’e al jama’aعنوان التبليغ : نابلس - شارع اجلامعه 

( 147 )

 Trade Mark No.:23953العالمة التجارية رقم :23953  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 18/12/2013التاريخ : 18/12/2013 

.In Respect of: Furnitureمن اجل : األثاث 

.In the name of: Ashley Furniture Industries, Incبأسم : أشلي فيرنتشر إنتدستريز ، إنك. 

العنوان : ون أشلي واي ، أركاديا ، ويسكينسن 54612 ، 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 
54612, United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 148 )

 Trade Mark No.:23954العالمة التجارية رقم :23954  

In Class: 30في الصنف : 30 
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Date: 17/12/2013التاريخ : 17/12/2013 

كرمي؛  اآليس  اململحة؛  اخلفيفة  الوجبات   : اجل  من 
تضاف  توابل  سلطة  صلصات،  والتوابل،  احلبوب، 
للطعام؛ الكاتشب؛ اخلردل؛ املايونيز؛ املثلجات؛ القهوة، 
والشاي  والشوكوالته،  والكاكاو،  والشاي،  واملشروبات 
املثلج، والقهوة والشاي والكاكاو املثلج ، مستحضرات 
لصنع املشروبات الكحولية وغير الكحولية واملعجنات 

واحللويات، احللوى، والعلكة. 

In Respect of: Salted snacks; ice-creams; 
cereals; spices; sauces; salad dressings; 
ketchup; mustard; mayonnaise; ice; coffee, tea, 
cocoa, and chocolate drinks, iced tea, coffee, 
tea and cocoa preparations for making alcoholic 
and non- alcoholic beverages; pastry; sweets, 
candy, chewing gum.

.In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن. 

العنوان : 3076 سير فرانسيس دريكس هاواوي، ص . ب 
3463، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء البريطانية. 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 

( 149 )

 Trade Mark No.:23955العالمة التجارية رقم :23955  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

االساس  والزيوت  احلمام  عطور  العطور,   : اجل  من 
لالستخدام  الروائح  مزيالت  الشخصي,  لالستخدام 
الشخصي, صابون اليد, الشامبو, فقاقيع احلمام, رغوة 
باجلمال  العناية  احلالقة, مستحضرات  بعد  احلالقة, ما 
واجلسم لغايات التجميل, كرميات وغسوالت التجميل 

In Respect of: Perfumes, eau-de-toilette and 
essential oils for personal use, personal 
deodorants, hand soaps, shampoos, bubble 
baths, shaving foam, after-shave, body and 
beauty care preparations for cosmetic use, 
cosmetic creams and lotions

.In the name of: Prada S.Aبأسم : برادا اس.ايه. 

لوكسيمبورغ,  ال-1118  الدرينغني,  رو   ,23  : العنوان 
لوكسيمبورغ 

Address: 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, 
Luxembourg

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

Address for Services:  
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( 150 )

 Trade Mark No.:23956العالمة التجارية رقم :23956  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

عدسات  الكميرا,  عدسات  فيها  مبا  العدسات,   : اجل  من 
مكبرة,  ونظارات  عدسات  النظارات,  عدسات  الصقة, 
نظارات شمسية, عدسات للنظارات وللنظارات الشمسية, 
وخيطان  سالسل  الشمسية,  وللنظارات  للنظارات  اطارات 
الهواتف  النظارات,  علب  الشمسية,  والنظارات  للنظارات 
النقالة ومتعلقاتها, مبا فيها علب واغطية الهواتف النقالة, 
ملشغالت  واغطية  علب  املتعددة,  الوسائط  مشغالت 
(باملتوب,  الرقمية الشخصية  الوسائط املتعددة, املساعدات 

االجندات االلكترونية) 

In Respect of: Lenses, namely camera lenses, contact 
lenses, eyeglass lenses, magnifying lenses and 
spectacles, sunglasses, lenses for spectacles and for 
sunglasses, frames for spectacles and for sunglasses, 
chains and cords for glasses and spectacles, spectacles 
cases, mobile telephones and accessories thereof, 
namely cases and covers for mobile phones, multi- media 
players; cases and covers for multi- media players, 
personal digital assistants (palmtops, electronic agendas)

.In the name of: Prada S.Aبأسم : برادا اس.ايه. 

لوكسيمبورغ,  ال-1118  الدرينغني,  رو   ,23  : العنوان 
لوكسيمبورغ 

Address: 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, 
Luxembourg

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

Address for Services:  

( 151 )

 Trade Mark No.:23957العالمة التجارية رقم :23957  

In Class: 14في الصنف : 14 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

الوقت,  قياس  ادوات  اليد,  ساعات  الساعات,   : اجل  من 
ثمينة,  نصف  واحجار  ثمينة  احجار  من  املصنوعة  اجملوهرات 

االحجار الثمينة, اجملوهرات املقلدة 

In Respect of: Watches, hand watches, clocks; 
jewelry made of semi-precious and precious stone, 
precious stones; imitation jewelry
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.In the name of: Prada S.Aبأسم : برادا اس.ايه. 

لوكسيمبورغ,  ال-1118  الدرينغني,  رو   ,23  : العنوان 
لوكسيمبورغ 

Address: 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, 
Luxembourg

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

Address for Services:  

( 152 )

 Trade Mark No.:23958العالمة التجارية رقم :23958  

In Class: 18في الصنف : 18 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

احملافظ  السفر,  حقائب  اليد,  حقائب  احلقائب,   : اجل  من 
املسطحة لالوراق والوثائق, احملافظ اجللدية املسطحة لالوراق 
اجليب,  االئتمان, محافظ  لبطاقات  جلدية  والوثائق, محافظ 
علب جلدية للمفاتيح, محافظ نقود, صناديق الثياب, حقائب 
الرياضة  حقائب  فارغة,  تباع  التجميل  ملواد  حقائب  سفرية, 
املشمولة في هذا الصنف, حقائب املعدات الرياضية, حقائب 
السيدات للكتف وللمساء, حقائب جلدية للتسوق, حقائب 
للسفر,  الثياب  حماالت  سفرية,  مالبس  حقائب  مدرسية, 
الظهر,  حقائب  الشاطئ,  حقائب  للسفر,  االحذية  حقائب 
سفرية,  ثياب  صنايق  بوسطن,  حقائب  الفوط,  حقائب 
باليد,  محمولة  حقائب  ليلية,  حقائب  التخييم,  حقائب 
االوبرا,  حقائب  للمدارس,  حقائب  اجلبال,  متسلقي  حقائب 
حقائب صغيرة ملستحضرات التجميل فارغة, السياط, علب 
وصناديق مصنوعة من اجللد, حقائب جلدية للتعبئة, سيور 

جلدية, املظالت, رسن جلدي, مالبس احليوانات االليفة 

In Respect of: Bags, handbags, travelling bags, 
briefcases, leather briefcases, leather credit card 
holders, wallets, leather key cases, purses, trunks, 
suit cases, cosmetic bags sold empty, sports bags 
included in this class, bags for athletic equipments, 
evening and shoulder bags for ladies, leather 
shopping bags, school bags, garment bags for travel, 
suit carriers for travel, shoe bags for travel, beach 
bags, rucksacks, diaper bags, Boston bags, travelling 
trunks, duffel bags, overnight bags, carry-on bags, 
bags for mountain-climbing, satchels, opera bags, 
vanity cases, not fitted, hides, cases and boxes made 
of leather, bags made of leather for packaging, leather 
straps, umbrellas, leather leashes, clothing for pets

.In the name of: Prada S.Aبأسم : برادا اس.ايه. 

لوكسيمبورغ,  ال-1118  الدرينغني,  رو   ,23  : العنوان 
لوكسيمبورغ 

Address: 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, 
Luxembourg

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

Address for Services:  
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( 153 )

 Trade Mark No.:23959العالمة التجارية رقم :23959  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

املعاطف,  ولالطفال,  والنسائية  الرجالية  املالبس   : اجل  من 
جاكيتات,  وكنزات,  باليز  صدريات,  احزمة,  املطر,  معاطف 
بنطلونات, تنانير, فساتني, بدالت, قمصان وشلحات, سترات, 
ربطات,  قفازات,  طويلة,  وجرابات  جرابات  داخلية,  مالبس 
عباءات  واخفاف,  احذية  ابواط,  وقبعات,  طواقي  اوشحة, 
الصوف  من  اثواب  االكمام,  قصيرة  باليز  جينز,  (مالبس), 
رداء  مخرمة,  مناديل  نطق,  صوفية,  ستر  ستر,  (مالبس), 
احلرير, اثواب الليل, البيجامات, روب احلمام, بدل االستحمام, 
معاطف  للرياح,  مقاومة  جاكيتات  الرياضة,  جاكيتات 
فساتني  العنق,  ربطات  مبطنة,  ستر  قبعات,  مع  شمعية 

االعراس 

In Respect of: Clothing for men, women and children, 
coats, raincoats, belts, waistcoat, blouses and 
pullovers, jackets, trousers, skirts, dresses, suits, 
shirts and chemises, sweaters, underwear, socks 
and stockings, gloves, ties, scarves, hats and caps, 
boots, shoes and slippers, mantles [clothing], jeans, 
tee-shirts, jerseys [clothing], blazers, cardigans, 
sashes for wear, shawls, bandanas, foulards, night 
gowns, pajamas, bathrobes, bathing suits, sports 
jackets, wind-resistant jackets, anoraks, sweat suits, 
neckties, wedding dresses

.In the name of: Prada S.Aبأسم : برادا اس.ايه. 

لوكسيمبورغ,  ال-1118  الدرينغني,  رو   ,23  : العنوان 
لوكسيمبورغ 

Address: 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, 
Luxembourg

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

( 154 )

 Trade Mark No.:23960العالمة التجارية رقم :23960  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 
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ومواد  اطعمة  الصيدالنية,  املستحضرات   : اجل  من 
مسحوق  االطفال,  اغذية  الطبية,  لالغراض  احلمية 
للحمية  املكمالت  والرضع,  لالطفال  واحلليب  احلليب 
واالطفال,  والرضع  لالنسان  الغذائية  واملكمالت 
املشروبات  واملعادن,  بالفيتامينات  املطعمة  املشروبات 

للتغذية 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use; food for babies; powder milk and milk for 
babies and infants; nutritional and dietary 
supplements for humans, notably babies and 
infants; vitamin and mineral fortified beverages; 
nutritional beverages

In the name of: SODILACبأسم : سوديالك 

ليفالويس-بيريت,   92300 فيليرز,  دي  رو   ,68  : العنوان 
فرنسا 

Address: 68, rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS-
PERRET, France

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

Address for Services:  

( 155 )

 Trade Mark No.:23961العالمة التجارية رقم :23961  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

الغني  احلليب  فيها  مبا  احلليب,  ومنتجات  احلليب   : اجل  من 
بالفيتامينات, احلليب املنكه, احللويات التي اساسها االلبان, 
اجلبنة,  الزبدة,  لالكل,  الصاحلة  والدهون  الزيوت  الزبادي,  لنب 

املشروبات التي اساسها احلليب (اغلبها من احلليب) 

In Respect of: Milk and milk products, namely vitamin 
enriched milk, flavoured milk, dairy desserts, yoghurts; 
edible oils and fats. Butter; cheeses: milk beverages 
(milk predominating)

In the name of: SODILACبأسم : سوديالك 

-Address: 68, rue de Villiers, 92300 LEVALLOISالعنوان : 68, رو دي فيليرز, 92300 ليفالويس-بيريت, فرنسا 
PERRET, France

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

Address for Services:  



2014/6/1109العـــدد العاشر 

( 156 )

  
 Trade Mark No.:23962العالمة التجارية رقم :23962  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

من اجل : الكاكاو, الطحني واملستحضرات املصنوعة من احلبوب, 
اخلبز, احللويات واملعجنات, الثلج, التوابل (بهارات), صلصة اجلبنة 

In Respect of: Cocoa; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sauces 
(condiments); cheese sauces

In the name of: SODILACبأسم : سوديالك 

 ,Address: 68, rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS-PERRETالعنوان : 68, رو دي فيليرز, 92300 ليفالويس-بيريت, فرنسا 
France

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

( 157 )

 Trade Mark No.:23963العالمة التجارية رقم :23963  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

غير  األخرى  واملشروبات  والغازية  املعدنية  املياه   : اجل  من 
مركزات   ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ، الكحولية 

العصائر واملستحضرات األخرى لصنع املشروبات 

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

In the name of: SODILACبأسم : سوديالك 

-Address: 68, rue de Villiers, 92300 LEVALLOISالعنوان : 68, رو دي فيليرز, 92300 ليفالويس-بيريت, فرنسا 
PERRET, France

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

Address for Services:  



2014/6/1110العـــدد العاشر 

( 158 )

 Trade Mark No.:23964العالمة التجارية رقم :23964  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

In Respect of: Clothing, socks; footwear; headgearمن اجل : املالبس, اجلرابات, البسة القدم واغطية الرأس 

غيدا  تيكستيل  انسات  كونفيكسيون  سارة   : بأسم 
موبيليا ساناي في تيكاريت ليمتد سيركيتي 

In the name of: SARAH KONFEKSIYON INSAAT 
TEKSTIL GIDA MOBILYA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI

ماهير  نو:12/1  سوك.   6 ماهاليسي,  اهلبيت   : العنوان 
هاليسي ايس ميركيزي كانكايا-انقرة, تركيا 

Address: EHLIBEYT MAHALLESI, 6. SOK. NO:12/1 
MAHIR HALICI IS MERKEZI CANKAYA-ANKARA, 
TURKEY

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

Address for Services:  

( 159 )

 Trade Mark No.:23965العالمة التجارية رقم :23965  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 



2014/6/1111العـــدد العاشر 

من اجل : وكاالت االعالنات, خدمات التسويق والعالقات 
االعالنية  للغايات  التجارية  املعارض  (تنظيم  العامة 
ادارة  في  املساعدة  املكتبية,  االنشطة  والتجارية), 
االستيراد  وكاالت  احملاسبة,  خدمات  والتوجيه,  االعمال 
والتجارية,  الصناعية  للمنتجات  التقييم  والتصدير, 
وذلك  السلع  من  تشكيلة  جتميع  العلني,  باملزاد  البيع 
(في  شرائها  و  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني 
محالت البيع باجلملة ومحالت البيع بالتجزئة والكترونيا 

وبالكتالوج وبطرق اخرى) 

In Respect of: Advertising agencies, marketing 
and public relations services (organization 
of trade fairs for commercial or advertising 
purposes); office functions; business management 
and direction assistance, accounting services, 
import-export agencies; commercial and 
industrial product appraisals; auctioneering; the 
bringing together of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase 
those goods (in wholesale stores, retails, 
electronically, catalogues and other wises)

غيدا  تيكستيل  انسات  كونفيكسيون  سارة   : بأسم 
موبيليا ساناي في تيكاريت ليمتد سيركيتي 

In the name of: SARAH KONFEKSIYON INSAAT 
TEKSTIL GIDA MOBILYA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI

ماهير  نو:12/1  سوك.   6 ماهاليسي,  اهلبيت   : العنوان 
هاليسي ايس ميركيزي كانكايا-انقرة, تركيا 

Address: EHLIBEYT MAHALLESI, 6. SOK. NO:12/1 
MAHIR HALICI IS MERKEZI CANKAYA-ANKARA, 
TURKEY

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

Address for Services:  

( 160 )

 Trade Mark No.:23966العالمة التجارية رقم :23966  

In Class: 34في الصنف : 34 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 



2014/6/1112العـــدد العاشر 

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

الصنف 34، ورق السجائر، انابيب السجائر والكبريت 

In Respect of: Tobacco, whether manufactured 
or unmanufactured; smoking tobacco, pipe 
tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, 
cigars, cigarillos; snuff; smokers’ articles 
included in Class 34; cigarette papers, cigarette 
tubes and matches

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

 ,Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyoالعنوان : 1-2-2 تورانومون , ميناتو-كو , طوكيو , اليابان 
Japan

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

Address for Services:  

( 161 )

 Trade Mark No.:23967العالمة التجارية رقم :23967  

In Class: 34في الصنف : 34 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

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

السجائر والكبريت 

In Respect of: Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; 
cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; 
snuff; smokers’ articles included in Class 34; cigarette 
papers, cigarette tubes and matches

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

Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japanالعنوان : 1-2-2 تورانومون , ميناتو-كو , طوكيو , اليابان 

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

Address for Services:  



2014/6/1113العـــدد العاشر 

( 162 )

 Trade Mark No.:23968العالمة التجارية رقم :23968  

In Class: 34في الصنف : 34 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

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

الصنف 34، ورق السجائر، انابيب السجائر والكبريت 

In Respect of: Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; 
cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers’ articles included in Class 34; cigarette papers, 
cigarette tubes and matches

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

Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japanالعنوان : 1-2-2 تورانومون , ميناتو-كو , طوكيو , اليابان 

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

( 163 )

 Trade Mark No.:23969العالمة التجارية رقم :23969  

In Class: 19في الصنف : 19 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

من اجل : مواد البناء (غير املعدنية), خشب رقائقي (ابلكاج), 
دي  (ام  الكثافة  متوسطة  اخلشبية  االلواح  اخلشب,  الواح 
الفنيرة, االلواح اجملسمة امللساء, االبواب  اف), قشور اخلشب 

املسطحة واملنتجات املتعلقة بها 

In Respect of: BUILDING MATERIALS (NON-
METALLIC), PLYWOOD, BLOCK BOARD, MEDIUM 
DENSITY FIBREBOARD (MDF), VENEER, PLAIN 
PARTICLE BOARD, FLUSH DOOR AND ITS ALLIED 
PRODUCTS



2014/6/1114العـــدد العاشر 

In the name of: Greenply Industries Limitedبأسم : غرينبلي انداستريز ليمتد 

 ,Address: Makum Road, Tinsukia, Assam – 786 125العنوان : ماكوم رود, تينسوكيا, اسام – 786 125, الهند 
India

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

Address for Services:  

( 164 )

 Trade Mark No.:23970العالمة التجارية رقم :23970  

In Class: 19في الصنف : 19 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

من اجل : مواد البناء (غير املعدنية), خشب رقائقي (ابلكاج), 
دي  (ام  الكثافة  متوسطة  اخلشبية  االلواح  اخلشب,  الواح 
الفنيرة, االلواح اجملسمة امللساء, االبواب  اف), قشور اخلشب 

املسطحة واملنتجات املتعلقة بها 

In Respect of: BUILDING MATERIALS (NON-
METALLIC), PLYWOOD, BLOCK BOARD, MEDIUM 
DENSITY FIBREBOARD (MDF), VENEER, PLAIN 
PARTICLE BOARD, FLUSH DOOR AND ITS ALLIED 
PRODUCTS

In the name of: Greenply Industries Limitedبأسم : غرينبلي انداستريز ليمتد 

 ,Address: Makum Road, Tinsukia, Assam – 786 125العنوان : ماكوم رود, تينسوكيا, اسام – 786 125, الهند 
India

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

Address for Services:  

( 165)

 Trade Mark No.:23972العالمة التجارية رقم :23972  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 



2014/6/1115العـــدد العاشر 

النشرات  املصورة,  الكتب  الكتب,  اجملالت,  الدوريات,   : اجل  من 
التجميع,  ملصقات  اللصق,  تلقائية  صور  كروت  املطبوعة, 
التجارية,  البطاقات  التجميع,  كروت  (قرطاسية),  امللصقات 
بطاقات التجارة الرياضية, بطاقات تريفيا, االلبومات, الكتالوجات, 
بصور,  بريد  بطاقات  سائب,  ورق  حافظات  (قرطاسية),  امللفات 
للنقل,  معدة  صور  الرزنامات,  التقاومي,  نسيجية,  غير  بطاقات 
او الورق, البومات  البطاقات (قرطاسية), صناديق من الورق املقوى 
للبطاقات  وحافظات  ملفات  التجارية,  والبطاقات  للملصقات 
(الكرتون)  املقوى  الورق  الورق,  البوسترات,  وللملصقات,  التجارية 
 ، املواد غير املصنفة في فئات أخرى  واألصناف املصنوعة من هذه 
املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية ، القرطاسية 
املنزلية  لألغراض  أو  القرطاسية  في  املستعملة  الالصقة  املواد   ،
املكاتب  ومستلزمات  الكاتبة  اآلالت   ، بالفنانني  اخلاصة  األدوات   ،
مواد   ، األجهزة)  (عدا  والتعليمية  االرشادية  املواد   ، األثاث)  (عدا 
حروف   ، أخرى)  فئات  ضمن  املصنفة  (غير  للتغليف  بالستيكية 

الطباعة ، االكالشيهات 

In Respect of: Periodicals; magazines; books; comic 
books; printed publications; self-adhesive picture cards; 
collectable stickers; stickers (stationery); collectable 
cards; trading cards; sports trading cards; trivia cards; 
albums; catalogues; folders (stationery); loose-leaf 
binders; picture postcards; labels, not of textile; almanacs; 
calendars; decalcomanias; cards (stationery); boxes 
of cardboard or paper; albums for stickers and trading 
cards; folders and binders for trading cards and stickers; 
posters; paper, cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists’ materials; typewriters 
and office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks

.In the name of: PANINI S.p.Aبأسم : بانيني اس.بي.ايه. 

Address: Via Emilio Po, 380 – MODENA, Italyالعنوان : فيا امييليو بو, 380 – مودينا, ايطاليا 

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

( 166)

 Trade Mark No.:23973العالمة التجارية رقم :23973  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 



2014/6/1116العـــدد العاشر 

من اجل : األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية 
و  والبصرية،  والسينمائية  والتصويرية  والكهربائية 
اإلشارات  وإعطاء  والقياس  الوزن  في  املستعملة  تلك 
، أجهزة تسجيل  واملراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم 
حمل  وسائط   ، الصورة  أو  الصوت  استعادة  أو  نقل  أو 
البيع  آالت   ، التسجيل  أقراص  املغناطيسية،  البيانات 
القطع  بوضع  تعمل  التي  األجهزة  و  األوتوماتيكية 
النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود واآلالت احلاسبة 
وأجهزة معاجلة البيانات واحلاسبات اآللية (الكمبيوتر) ، 

أجهزة إطفاء احلرائق 

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

In the name of: Bank Nizwa SAOGبأسم : بنك نزوى ش م ع ع 

133, سلطنة  1423, اخلوير, رمز بريدي  العنوان : ص ب 
عمان 

Address: PO Box 1423, Al-Khuwair, Postal Code 
133, Sultanate of Oman

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

Address for Services: 

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

مبعزل عن العالمة 

( 167)

 Trade Mark No.:23974العالمة التجارية رقم :23974  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 



2014/6/1117العـــدد العاشر 

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

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

In the name of: Bank Nizwa SAOGبأسم : بنك نزوى ش م ع ع 

 ,Address: PO Box 1423, Al-Khuwair, Postal Code 133العنوان : ص ب 1423, اخلوير, رمز بريدي 133, سلطنة عمان 
Sultanate of Oman

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

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 168)

 Trade Mark No.:23975العالمة التجارية رقم :23975  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

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

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

In the name of: Bank Nizwa SAOGبأسم : بنك نزوى ش م ع ع 

133, سلطنة  1423, اخلوير, رمز بريدي  العنوان : ص ب 
عمان 

Address: PO Box 1423, Al-Khuwair, Postal Code 
133, Sultanate of Oman
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 P.O Box 3800 /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
 Al-Beereh

Address for Services:  

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

مبعزل عن العالمة 

( 169)

 Trade Mark No.:23976العالمة التجارية رقم :23976  

In Class: 36في الصنف : 36 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

من اجل : خدمات التأمني ؛ الشؤون التمويلية ؛ الشؤون 
املالية ؛ الشؤون العقارية 

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs

In the name of: Bank Nizwa SAOGبأسم : بنك نزوى ش م ع ع 

133, سلطنة  1423, اخلوير, رمز بريدي  العنوان : ص ب 
عمان 

Address: PO Box 1423, Al-Khuwair, Postal Code 
133, Sultanate of Oman

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

Address for Services:  

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

مبعزل عن العالمة 

( 170)
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 Trade Mark No.:23977العالمة التجارية رقم :23977  

In Class: 36في الصنف : 36 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

؛  التمويلية  الشؤون  ؛  التأمني  خدمات   : اجل  من 
الشؤون املالية ؛ الشؤون العقارية 

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs

In the name of: Union Bankبأسم : بنك االحتاد 

 ,Address: PO Box 35104, Amman 11180العنوان : ص ب 35104, عمان 11180, االردن 
Jordan

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

Address for Services:  

( 171)

 Trade Mark No.:23978العالمة التجارية رقم :23978  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

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

الصلصات, الشاي العشبي, العسل 

In Respect of: Chocolates and Chocolate 
Confectionery Products, Sugar Confectionery 
Products, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant 
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking 
Powder and other Bakery Ingredients, Salad 
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up 
and Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey
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In the name of: International Foodstuffs Co. LLCبأسم : الشركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

الوحدة,  شارع   1 رقم  الصناعية  املنطقة   : العنوان 
ص.ب: 4115، الشارقة، االمارات العربية املتحدة 

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda Street, 
P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab Emirates

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

Address for Services:  

( 172)

 Trade Mark No.:23980العالمة التجارية رقم :23980  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

In Respect of: DAIRY PRODUCTSمن اجل : منتجات ألبان 

 ’In the name of: SHAREKATALJUNIDELETASNEبأسم : شركة اجلنيدي لتصنيع األلبان واملواد الغذائية 
ALALBANWAALMAWADALGHETHA’IAH

Address: ALKHALEEL-SHARE’ALSALAMالعنوان : اخلليل - شارع السالم 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل - شارع السالم 

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
املطلق باستخدام كلمة أيران مبعزل عن العالمة . 

( 173)

 
 Trade Mark No.:23981العالمة التجارية رقم :23981  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 
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األرز؛  السكر؛  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛  او  النب   : اجل  من 
االصطناعي؛  النب  او  القهوة  بدائل  الساجو؛  والتابيوكا؛ 
الدقيق و املستحضرات املصنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر 
الشوكوالتة؛  واصابع  ومنتجات  الشوكوالتة،  واحللويات؛ 
والبسكويت  واملغطى،  احملشي  البسكويت  والبسكويت، 
الهش، الكعك او الكيك، البسكويت الرقيق (الويفر)، احللوى 
اخلميرة،  والدبس؛  األسود  والعسل  النحل  عسل  والسكاكر؛ 
مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل؛ الصلصة (توابل)؛ البهارات؛ 

البوظة (اآليس كرمي)، الثلج واملثلجات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
chocolates, chocolate products and bars, biscuits, 
filled and coated biscuits, cookies, cakes, wafers, 
candies, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice-
creams, ices

 In the name of: MISBIS GIDA SANAYI VE TICARETبأسم : ميسبيس جيدا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتى 
ANONIM SIRKETI.

نو:10  سوك.   5007 جاد.   .501 ميفكيه  اراتيبى   : العنوان 
حميدبيه تيسيسليرى اركاسى سيليفرى - اسطنبول، تركيا 

Address: Araptepe Mevkii 501.Cad. 5007 Sok. No:10 
Hamitbey Tesisleri Arkasi Silivri – Istanbul, Turkey

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

Address for Services:  

( 174)

 
 Trade Mark No.:23982العالمة التجارية رقم :23982  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 19/12/2013التاريخ : 19/12/2013 

.In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  
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( 175)

 Trade Mark No.:23983العالمة التجارية رقم :23983  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 22/12/2013التاريخ : 22/12/2013 

باليد؛ احلواسيب الصغيرة؛ قطع  : احلواسيب؛ احلواسيب احملمولة  من اجل 
الصوت؛  على  التعرف  وبرمجيات  قطع  احلاسوب؛  برمجيات  احلاسوب؛ 
برمجيات جتويل الكالم إلى نصوص؛ تطبيقات برمجيات املدعمة باألصوات؛ 
التعرف  مجال  في  احلاسوب  برمجيات  األحرف؛  على  التعرف  برمجيات 
على  والتعرف  والصوت  واللغة  واملتحدث  والكالم  الطبيعية  اللغة  على 
األبعاد  ثالثية  التصوير  آالت  ألنظمة  والبرمجيات  القطع  الصوت؛  طبعة 
املستخدمة في تتبع العني والتعرف على اإلشارات؛ أجهزة املن اإللكترونية 
وأجهزة املراقبة؛ برمجيات وأجهزة األمن التي تستخدم تقنية تتبع العني 
املنظمات  الذكية؛  الهواتف  النقالة؛  الهواتف  اخللوية؛  الهواتف  واإلشارة؛ 
واألجهزة  املعدات  باليد؛  واحملمولة  احملمولة  اإللكترونية  الشخصية 
الرقمية  املوسيقى  ومشغالت  التلفاز  أجهزة  االستهالكية؛  اإللكترونية 
ومشغالت أقراص الفيديو الرقمية واملسجالت وأجهزة اإلنشاء والناسخات 
واألجهزة الرقمية الشخصية وآالت التصوير الرقمية واملسجالت الرقمية 
ومنتجات املسرح املنزلي وألعاب الفيديو واملشغالت السمعية واملشغالت 
املعاجلة  ووحدات  اجلرافيكية  البطاقات  الفيديو؛  تصوير  وآالت  املرئية 
اجلرافيكية (جي بيه يو) والشرائح اجلرافيكية واملعاجلات البصرية واملعاجلات 
املساعدة بصريا وأجهزة وبرمجيات وقطع الدعم؛ برمجيات احلاسوب إلدارة 
مزامنة  برمجيات  البيانات؛  قواعد  إدارة  برمجيات  الشخصية؛  املعلومات 
قواعد البيانات؛ الدارات املتكاملة؛ ذاكرات الدارات املتكاملة؛ رقاقات الدارات 
رقاقات  املوصالت؛  احلاسوب؛ معاجلات أشباه  رقاقات  املتكاملة؛ مجموعات 
الدقيقة؛  املعاجلات  املوصالت؛  أشباه  رقاقات  املوصالت؛  أشباه  معاجلات 
املتكاملة  الدارات  ولوحات  املطبوعة  الدارات  املطبوعة؛  الدارات  لوحات 
الدارات  لوحات  الكهربائية؛  الدارات  ولوحات  املطبوعة  الدارات  ولوحات 
اإللكترونية؛ اللوحات األم للحواسيب؛ ذاكرات احلواسيب؛ أنظمة التشغيل؛ 
(سي  املركزية  املعاجلة  وحدات  البيانات؛  معاجلات  الصغيرة؛  الضابطات 
بيه يو)؛ أجهزة أشباه املوصالت للذاكرة وذاكرات أشباه املوصالت ووحدات 
املعاجلات  للبرمجة؛  القابلة  البرمجيات  معاجلات  املوصالت؛  أشباه  ذاكرات 
الدقيقة الرقمية والبصرية؛ األجهزة الطرفية للحواسيب؛ لوحات الدارات 
البصرية؛  السمعية  الدارات  لوحات  السمعية؛  الدارات  لوحات  البصرية؛ 
مسرعات رسومات الفيديو؛ مسرعات الوسائط املتعددة؛ معاجلات الفيديو؛ 
لوحات معاجلة الفيديو؛ ذاكرات البيانات؛ قطع احلاسوب ورقاقات احلاسوب 
برامج  اإللكترونية؛  األمنية  املراقبة  أجل  من  احملسنة  الدقيقة  واملعاجلات 
أنظمة  برمجيات  باحلواسيب؛  والتحكم  لتشغيل  اخلوارزميات  برمجيات 
تشغيل احلواسيب؛ أنظمة تشغيل احلواسيب؛ وصالت وعدد ومرافق أنظمة 
الشخصية  احلواسيب  لتوصيل  التطبيق  برمجيات  مجال  في  احلاسوب 
احلاسوب  شبكة  وتطبيقات  املدى  بعيدة  االتصاالت  وأجهزة  والشبكات 
العاملية؛ معدات االتصاالت بعيدة املدى والشبكات احملوسبة التي تتكون من 
وحتسني  لتسهيل  احلاسوب  وبرمجيات  قطع  التشغيل؛  أنظمة  برمجيات 
الرقمي  والتحويل  واملعاجلة  واالستقبال  واإلرسال  الفعلي  الوقت  نقل 
برمجيات  الثابتة؛  احلاسوب  برامج  البصرية؛  السمعية  الرسوم  ملعلومات 

أنظمة تشغيل

In Respect of: Class Heading namely computers; handheld computers; 
minicomputers; computer hardware; computer software; voice recognition 
hardware and software; speech to text conversion software; voice?enabled 
software applications; character recognition software; computer software in 
the field of natural language, speech, speaker, language, voice recognition, 
and voice?print recognition; hardware and software for 3d camera systems 
used in eye tracking and gesture recognition; electronic security apparatus 
and surveillance apparatus; security software and hardware utilizing eye 
and gesture tracking technology; cellular phones; mobile telephones; smart 
phones; portable and handheld electronic personal organizers; appliances 
and consumer electronic devices; televisions, digital music players, dvd 
players, recorders, creators and burners, personal digital devices, digital 
cameras and digital recorders, home theater products, video games, audio 
drivers, video drivers, video cameras; graphics cards, graphic processing 
units (gpu), graphic chipsets, visual processors, visual co?processors, 
supporting devices, software, and hardware; computer software for 
personal information management; database management software; 
database synchronization software; integrated circuits; integrated circuit 
memories; integrated circuit chips; computer chip sets; semiconductor 
processors; semiconductor processor chips; semiconductor chips; 
microprocessors; printed circuit boards; printed circuits, integrated circuit 
boards, printed circuit boards and electrical circuit boards; electronic 
circuit boards; computer motherboards; computer memories; operating 
systems; microcontrollers; data processors; central processing units 
(cpu); semiconductor memory devices, semiconductor memories and 
semiconductor memory units; software programmable processors; digital 
and optical microprocessors; computer peripherals; video circuit boards; 
audio circuit boards; audio?video circuit boards; video graphic accelerators; 
multimedia accelerators; video processors; videoprocessor boards; data 
memories; computer hardware, computer chips and microprocessors 
optimized for electronic security surveillance; algorithm software programs 
for the operation and control of computers; computer operating system 
software; computer operating systems; computer system extensions, tools 
and utilities in the field of application software for connecting personal 
computers, networks, telecommunications apparatus and global computer 
network applications; computerized telecommunications and networking 
equipment consisting of operating system software; computer hardware 
and software for enhancing and providing real?time transfer, transmission, 
reception, processing and digitizing of audio and video graphics information; 
computer firmware; computer operating system software, computer utility 
software and other computer software used to maintain and operate 
computer systems; computer installations; memory boards; storage devices, 
jump drives, flash drives and thumb drives; security systems for computer 
hardware and software, firewalls, network access server hardware for 
creating and maintaining
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احلاسوب وبرمجيات استخدام احلاسوب وبرمجيات احلاسوب األخرى املستخدمة 
الذاكرة؛  لوحات  احلاسوب؛  جتهيزات  احلاسوب؛  أنظمة  وتشغيل  على  للحفاظ 
الذاكرة  قطع  ومشغالت  األقراص  حملركات  السريعة  والناقالت  التخزين  أجهزة 
اجلدار  وبرامج  احلاسوب  وبرمجيات  لقطع  األمن  أنظمة  التصفح؛  ومشغالت 
الناري للحماية وقطع خادم الوصول إلى الشبكات البتكار واإلبقاء على برامج 
احلاسوب  خادم  تشغيل  وبرمجيات  احلاسوب  وقطع  للحماية  الناري  اجلدار 
للشبكات اخلاصة االفتراضية (في بيه ان) البتكار واإلبقاء على برامج اجلدار الناري 
للحماية؛ برمجيات ضمان أمن شبكات احلواسيب؛ برمجيات التحكم بالوصول 
واألمن؛ قطع وبرمجيات احلاسوب لالستخدام في حماية شبكات احلاسوب من 
البيانات بواسطة املستخدمني غير اخملولني؛ مكونات احلواسيب؛  أو تلف  سرقة 
والصور  والبيانات  الصوت  تسريع  لوحات  للحاسوب؛  الصوت  تسريع  لوحات 
الذاكرة  قطع  وبطاقات  الوميضية  الذاكرة  قطع  لوحات  للحواسيب؛  والفيديو 
أنظمة  حتديدا:  املدى،  بعيدة  لالتصاالت  احلاسوب  وشبكات  معدات  الوميضية؛ 
ونقاط  واملوزعات  املدى  بعيدة  االتصاالت  ومعدات  أجهزة  والتشغيل؛  املعاجلة 
التغيير واخلوادم ولوحات املفاتيح للحواسيب؛ قطع وبرمجيات احلاسوب لتطوير 
وصيانة واستخدام شبكات احلاسوب احمللية واخلارجية؛ أجهزة االستقبال؛ أجهزة 
التحكم اإللكتروني لألسطح البينية والتحكم باحلواسيب وشبكات احلواسيب 
أجهزة  والكوابل؛  التلفزيون  بث  معدات  مع  العاملية  املدى  بعيدة  واالتصاالت 
فحص وبرمجة الدارات املتكاملة؛ أجهزة ومعدات الذاكرة الطرفية للحاسوب؛ 
خوادم احلاسوب ذات الوظائف الثابتة؛ قطع شبكات احلاسوب؛ قطع وبرمجيات 
احلاسوب البتكار وتسهيل وإدارة الوصول واالتصال عن بعد مع شبكات املنطقة 
املناطق  ان) وشبكات  بيه  االفتراضية (في  ان) والشبكات اخلاصة  أيه  (ال  احمللية 
املوزعات  برمجيات تشغيل  العاملية؛  احلاسوب  ان) وشبكات  ايه  (دبليو  اخلارجية 
ولوحات املفاتيح ونقاط التغيير واخلوادم؛ برمجيات وقطع احلاسوب لالستخدام 
للمعلومات  العاملية  الشبكة  إلى  متعددين  مستخدمني  الوصول  توفير  في 
على احلاسوب من أجل البحث عن واالستعادة والنقل واملعاجلة والنشر لكمية 
برمجيات  تطبيقات  لتسهيل  احلاسوب  برمجيات  أدوات  املعلومات؛  من  كبيرة 
املنشورات  الالسلكية؛  االتصاالت  لشبكات  احلاسوب  وبرمجيات  اآلخرين؛ قطع 
اإللكترونية القابلة للتتنزيل على شكل رسائل إخبارية وكتب ومجالت ونشرات 
وأشباه  اإللكترونيات  مجال  في  الرسمية  احلكومية  والتقارير  ومنشورات 
املوصالت واألجهزة واملعدات اإللكترونية املتكاملة واحلواسيب واالتصاالت بعيدة 
املدى والترفيه واإلرسال الهاتفي واالتصاالت بعيدة املدى السلكية والالسلكية؛ 
املباعة  اإلرشادية  األدلة  أعاله؛  املذكورة  للبضائع  الهيكلية  والتركيبات  القطع 
للتحميل  القابلة  اإللكترونية  اإلرشادية  واألدلة  املذكورة  البضائع  مع  كوحدة 
واملساحية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة  العاملية؛  احلاسوب  شبكة  من 
البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة 
والتعليم؛  واإلنقاذ  (اإلشراف)  واملراقبة  واإلشارة  والقياس  الوزن  وأدوات  وأجهزة 
أجهزة وأدوات توصيل أو فتح أو حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 
بيانات  الصور؛ حامالت  أو  الصوت  أو نسخ  إرسال  أو  أجهزة تسجيل  الكهربية؛ 
الرقمية  الفيديو  أقراص  املضغوطة؛  األقراص  تسجيل؛  أقراص  مغناطيسية، 
وغيرها من وسائل التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود؛ 
حاسوب؛  وأجهزة  البيانات  ملعاجلة  ومعدات  حاسبة  وآالت  النقد  تسجيل  آالت 

برمجيات احلاسوب؛ أجهزة إخماد النيران.

firewalls, virtual private network (vpn) computer hardware and computer 
server operating software for creating and maintaining firewalls; software 
for ensuring the security of computer networks; software for access 
control and security; computer hardware and software for use in protecting 
computer networks from data theft or damage by unauthorized users; 
components for computers; computer voice; accelerator boards; computer 
voice, data, image and video accelerator boards; flash memory boards 
and flash memory cards; telecommunications equipment and computer 
networks, namely processing and operating systems; telecommunications 
apparatus and instruments, computer routers, hubs, servers and switches; 
computer hardware and software for the development, maintenance, and use 
of local and wide area computer networks; set?top boxes; electronic control 
devices for the interface and control of computers and global computer 
and telecommunications networks with television and cable broadcasts 
and equipment; apparatus for testing and programming integrated circuits; 
computer peripheral memory apparatus and devices; fixed function computer 
servers; computer networking hardware; computer hardware and software 
for creating, facilitating, and managing remote access to and communication 
with local area networks (lans), virtual private networks (vpn), wide area 
networks (wans) and global computer networks; router, switch, hub and 
server operating software; computer software and hardware for use in 
providing multiple user access to a global computer information network for 
searching, retrieving, transferring, manipulating and disseminating a wide 
range of information; computer software tools for the facilitation of third 
party software applications; computer hardware and software for wireless 
network communications; downloadable electronic publications in the 
nature of newsletters, books, magazines, journals, brochures and white 
papers in the area of electronics, semiconductors, integrated electronic 
apparatus and devices, computers, telecommunications, entertainment, 
telephony, and wired and wireless telecommunications; structural parts 
and fittings for all the aforesaid goods; instructional manuals sold as a 
unit with the aforementioned goods and electronic instructional manuals 
downloadable from a global computer network, scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life?saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; compact discs, dvds and other digital 
recording media; mechanisms for coin?operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, computers; computer 
software; fire?extinguishing apparatus.

In the name of: Intel Corporationبأسم : إنتيل كوربوريشن 

العنوان : 2200 ميشيون كوليج بوليفارد ، سانتا كالرا ، 
كاليفورنيا 95052 – 8119 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa 
Clara, California 95052-8119, United States of 
America (USA)

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 



2014/6/1124العـــدد العاشر 

( 176)

 Trade Mark No.:23984العالمة التجارية رقم :23984  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 22/12/2013التاريخ : 22/12/2013 

من اجل : أغطية وعلب واقية لألجهزة اإللكترونية الشخصية، 
وخاصًة الهواتف احملمولة ومشغالت الوسائط احملمولة واألجهزة 

اللوحية وقارئات الكتب اإللكترونية وأجهزة الكمبيوتر. 

In Respect of: Protective covers and cases for personal 
electronic devices, namely, cell phones, portable media 
players, tablets, e-book readers, and computers.

In the name of: Otter Products LLCبأسم : أوتر برودكتس إل إل سي 

الرئيسي للشركة:209 ساوث ميلدروم ستريت،  املركز   : العنوان 
فورت كولينز،كولورادو 80521، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 209 South Meldrum Street, Fort Collins, 
Colorado 80521, Uited States of America

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

Address for Services:  

( 177)

 Trade Mark No.:23985العالمة التجارية رقم :23985  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 22/12/2013التاريخ : 22/12/2013 

من اجل : النب والشاي والكاكاو والنب االصطناعي؛ املثلجات القابلة 
لألكل؛ عسل النحل والبهارات؛ ثلج التبريد؛ أوراق الشاي واملشروبات 
بنكهة  الشاي  أساسها  التي  املشروبات  الشاي؛  أساسها  التي 
التي  املشروبات  املثلج؛  الشاي  للشرب؛  اجلاهز  والشاي  الفاكهة 

أساسها الكاكاو واملشروبات التي أساسها القهوة. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; 
edible ices; honey, spices; cooling ice; tea leaves, 
tea based beverages; tea based beverages with 
fruit flavor, ready to drink tea; iced tea; cocoa based 
beverages, coffee based beverages.

سويتو  السيد/   ، سوسرودجوجو  سوكيانتو  السيد/   : بأسم 
السيدة/   ، سوسرودجوجو  سوجاني  السيد/   ، سوسرودجوجو 

كونيارتي سوسر ودجوجو والسيد/ سوكوواتي سوسر ودجوجو 

In the name of: Mr. Soekianto Sosrodjojo, Mr. Soewito 
Sosrodjojo, Soejani Sosrodjojo, Mrs. Kuniarti 
Sosrodjojo and Mr. Sukowati Sosrodjojo.



2014/6/1125العـــدد العاشر 

 ،  007 دبليو  آر   002 تي  آر   ، رايا/11  كينتاماني  آي.  جيه   : العنوان 
كيلوراهان كيالبا قادنغ بارات، كيساماتان كيالبا قادنغ، جاكرتا اوتارا 

- 14240 ، اندونيسيا 

Address: Jl. Kintamani Raya/11, RT 002 RW 007 , 
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa 
Gading, Jakarta Utara – 14240, Indonesia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 178)

 Trade Mark No.:23986العالمة التجارية رقم :23986  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 22/12/2013التاريخ : 22/12/2013 

غير  واملشروبات  والغازية  املعدنية  املياه   : اجل  من 
وعصائر  الفاكهة  مشروبات  األخرى؛  الكحولية؛ 
الفاكهة؛ شراب ومستحضرات أخرى لعمل املشروبات؛ 
الفاكهة  بنكهة  كحولية  غير  ومشروبات  املشروبات 

ومشروبات غير كحولية حتتوي على عصير الفاكهة. 

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; beverages and non-alcoholic 
beverages with fruit flavor, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices.

 ، سوسرودجوجو  سوكيانتو  السيد/   : بأسم 
سوجاني  السيد/   ، سوسرودجوجو  سويتو  السيد/ 
ودجوجو  سوسر  كونيارتي  السيدة/   ، سوسرودجوجو 

والسيد/ سوكوواتي سوسر ودجوجو 

In the name of: Mr. Soekianto Sosrodjojo, Mr. 
Soewito Sosrodjojo, Soejani Sosrodjojo, Mrs. 
Kuniarti Sosrodjojo and Mr. Sukowati Sosrodjojo.

العنوان : جيه آي. كينتاماني رايا/11 ، آر تي 002 آر دبليو 
007 ، كيلوراهان كيالبا قادنغ بارات، كيساماتان كيالبا 

قادنغ، جاكرتا اوتارا - 14240 ، اندونيسيا 

Address: Jl. Kintamani Raya/11, RT 002 RW 007 
, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan 
Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240, Indonesia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 



2014/6/1126العـــدد العاشر 

( 179)

 Trade Mark No.:23987العالمة التجارية رقم :23987  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 22/12/2013التاريخ : 22/12/2013 

االصطناعي؛  والنب  والكاكاو  والشاي  النب   : اجل  من 
ثلج  والبهارات؛  النحل  عسل  لألكل؛  القابلة  املثلجات 
التبريد؛ أوراق الشاي واملشروبات التي أساسها الشاي؛ 
الفاكهة  بنكهة  الشاي  أساسها  التي  املشروبات 
التي  املشروبات  املثلج؛  الشاي  للشرب؛  اجلاهز  والشاي 

أساسها الكاكاو واملشروبات التي أساسها القهوة. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, artificial 
coffee; edible ices; honey, spices; cooling ice; 
tea leaves, tea based beverages; tea based 
beverages with fruit flavor, ready to drink tea; 
iced tea; cocoa based beverages, coffee based 
beverages.

 ، سوسرودجوجو  سوكيانتو  السيد/   : بأسم 
سوجاني  السيد/   ، سوسرودجوجو  سويتو  السيد/ 
ودجوجو  سوسر  كونيارتي  السيدة/   ، سوسرودجوجو 

والسيد/ سوكوواتي سوسر ودجوجو 

In the name of: Mr. Soekianto Sosrodjojo, Mr. 
Soewito Sosrodjojo, Soejani Sosrodjojo, Mrs. 
Kuniarti Sosrodjojo and Mr. Sukowati Sosrodjojo.

العنوان : جيه آي. كينتاماني رايا/11 ، آر تي 002 آر دبليو 
007 ، كيلوراهان كيالبا قادنغ بارات، كيساماتان كيالبا 

قادنغ، جاكرتا اوتارا - 14240 ، اندونيسيا 

Address: Jl. Kintamani Raya/11, RT 002 RW 007 
, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan 
Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240, Indonesia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

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

مبعزل عن العالمة 



2014/6/1127العـــدد العاشر 

( 180)

 Trade Mark No.:23988العالمة التجارية رقم :23988  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 22/12/2013التاريخ : 22/12/2013 

اإللكترونية  لألجهزة  واقية  وعلب  أغطية   : اجل  من 
ومشغالت  احملمولة  الهواتف  وخاصًة  الشخصية، 
الكتب  وقارئات  اللوحية  واألجهزة  احملمولة  الوسائط 

اإللكترونية وأجهزة الكمبيوتر. 

In Respect of: Protective covers and cases 
for personal electronic devices, namely, cell 
phones, portable media players, tablets, e-book 
readers, and computers.

In the name of: Otter Products LLCبأسم : أوتر برودكتس إل إل سي 

العنوان : املركز الرئيسي للشركة:209 ساوث ميلدروم 
ستريت، فورت كولينز،كولورادو 80521، الواليات املتحدة 

األمريكية 

Address: 209 South Meldrum Street, Fort Collins, 
Colorado 80521, Uited States of America

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

Address for Services:  

( 181)

 Trade Mark No.:23989العالمة التجارية رقم :23989  

In Class: 12في الصنف : 12 

Date: 22/12/2013التاريخ : 22/12/2013 

 In Respect of: Vehicles; apparatus for locomotionمن اجل : املركبات وأجهزة النقل البري أو اجلوي أو املائي 
by land, air or water

In the name of: Jaguar Land Rover Limitedبأسم : جاكوار الند روفر ليمتد 

العنوان : ابي رود - وايتلي - كوفنتري سي في 3 4ال اف 
- اململكة املتحدة 

Address: Abbey Road - Whitley - Coventry - CV3 
4LF - United Kingdom

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

Address for Services:  



2014/6/1128العـــدد العاشر 

( 182)

 Trade Mark No.:23990العالمة التجارية رقم :23990  

In Class: 4في الصنف : 4 

Date: 22/12/2013التاريخ : 22/12/2013 

In Respect of: light gasمن اجل : غاز قداحات 

 In the name of: sharikat mustawdaa al hannaبأسم : شركة مستودع الهنا للكوزمتكس 
llcosmatics

العنوان : اخلليل واد الهرية بجانب مسجد االميان/
شركة بيوتي اليف 

Address: Al khalil wad alharieeh

بجانب مسجد  الهرية  واد  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
االميان/شركة بيوتي اليف 

Address for Services :  Al khalil wad alharieeh

( 183)

 Trade Mark No.:23991العالمة التجارية رقم :23991  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 23/12/2013التاريخ : 23/12/2013 

In Respect of: coffeeمن اجل : بن 

In the name of: Omar Tawfik Omar Ghabenبأسم : عمر توفيق عمر غنب 

 Address: Ramallah / porka/al share’e alالعنوان : رام اهلل / برقة / الشارع الرئيسي 
raeese

 Address for Services :  Ramallah / porka/alعنوان التبليغ : رام اهلل / برقة / الشارع الرئيسي 
share’e al raeese



2014/6/1129العـــدد العاشر 

( 184)

 Trade Mark No.:23992العالمة التجارية رقم :23992  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 23/12/2013التاريخ : 23/12/2013 

In Respect of: NUTSمن اجل : محمص ومكسرات 

In the name of: Omar Tawfik Omar Ghabenبأسم : عمر توفيق عمر غنب 

 Address: Ramallah , porka/al share’e alالعنوان : رام هلل –برقة-الشارع الرئيسي 
raeese

 Address for Services :  Ramallah , porka/alعنوان التبليغ : رام هلل –برقة-الشارع الرئيسي 
share’e al raeese

( 185)

 Trade Mark No.:23994العالمة التجارية رقم :23994  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

من اجل : مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، 
صابون ، زيوت عطرية ، مستحضرات جتميل . غسول ( 

لوشن ) للشعر ، منظفات اسنان 

In Respect of: cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices

 In the name of: ALSHARIKEH ALFILSTENYAبأسم : الشركة الفلسطينيه لصناعة الصابون 
LISANA’IT AL SSABON

Address: NABLUS - ALMANTEKA AL SINA’YAالعنوان : نابلس - املنطقه الصناعيه 

 Address for Services :  NABLUS - ALMANTEKAعنوان التبليغ : نابلس - املنطقه الصناعيه 
AL SINA’YA



2014/6/1130العـــدد العاشر 

( 186)

 Trade Mark No.:23995العالمة التجارية رقم :23995  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

 In Respect of: Telecommunications line andمن اجل : االتصاالت سلكية وال سلكية 
wirless

-In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya Alبأسم : شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 
Falastiniah Lel–Etisalat

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

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

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

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

مبعزل عن العالمة 

( 187)

 Trade Mark No.:23996العالمة التجارية رقم :23996  

In Class: 1في الصنف : 1 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 



2014/6/1131العـــدد العاشر 

من اجل : املواد الكيماوية التي تستخدم في الصناعة 
البستنة  و  والزراعة  الفوتوغرافي  والتصوير  والعلوم 
 ، املعاجلة  غير  الصناعية  الراتينجات   ، والتحريج 
البالستيك غير املعالج ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 
بحفظ  اخلاصة  الكيماوية  املواد   ، باللحام  اخلاصة 
التي تستخدم  املواد الالصقة   ، الدباغة  ، مواد  األغذية 

في الصناعة. 

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

 In the name of: Qatar Petrochemical Companyبأسم : شركة قطر للبتروكيماويات احملدودة 
Limited

 Address: Address of the applicant: P.O. Boxالعنوان : ص ب 55013 – الدوحة – دولة قطر 
55013, Doha, State of Qatar

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت 

( 188)

 Trade Mark No.:23997العالمة التجارية رقم :23997  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

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

أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، االكالشيهات 

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

 In the name of: Qatar Petrochemical Companyبأسم : شركة قطر للبتروكيماويات احملدودة 
Limited
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 Address: Address of the applicant: P.O. Boxالعنوان : ص ب 55013 – الدوحة – دولة قطر 
55013, Doha, State of Qatar

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت 

( 189)

 Trade Mark No.:23998العالمة التجارية رقم :23998  

In Class: 17في الصنف : 17 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

باملطاط)  شبيهة  (مادة  والغوتابرشا  املطاط   (  : اجل  من 
واألصناف  وامليكا  (األسبستوس)  الصخري  واحلرير  والصمغ 
 ، أخرى  فئات  ضمن  املصنفة  غير  املواد  هذه  من  املصنوعة 
املواد   ، الصناعة  في  بالبثق الستعماله  املشكل  البالستيك 
التي تستخدم في التغليف والسد واحلشو والعزل ، املواسير 

املرنة (غير املعدنية). 

In Respect of: Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included 
in other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery.

In the name of: Qatar Petrochemical Company Limitedبأسم : شركة قطر للبتروكيماويات احملدودة 

 ,Address: Address of the applicant: P.O. Box 55013العنوان : ص ب 55013 – الدوحة – دولة قطر 
Doha, State of Qatar

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت 

(190)

 Trade Mark No.:23999العالمة التجارية رقم :23999  
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In Class: 18في الصنف : 18 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

من اجل : ) اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات املصنوعة من 
احليوانات  جلود   ، أخرى  فئات  ضمن  املصنفة  غير  املواد  هذه 
سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة ، صناديق الثياب وحقائب 
السفر ، الشماسي واملظالت وعصي املشي، السياط وأطقم 

اخليل والسروج. 

In Respect of: Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included 
in other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery.

In the name of: Qatar Petrochemical Company Limitedبأسم : شركة قطر للبتروكيماويات احملدودة 

 ,Address: Address of the applicant: P.O. Box 55013العنوان : ص ب 55013 – الدوحة – دولة قطر 
Doha, State of Qatar

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت 

( 191)

 Trade Mark No.:24000العالمة التجارية رقم :24000  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

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

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

 In the name of: Qatar Petrochemical Companyبأسم : شركة قطر للبتروكيماويات احملدودة 
Limited

 Address: Address of the applicant: P.O. Boxالعنوان : ص ب 55013 – الدوحة – دولة قطر 
55013, Doha, State of Qatar

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت 
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(192)

 Trade Mark No.:24001العالمة التجارية رقم :24001  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

من اجل : التعليم ، توفير التدريب ؛ الترفيه ؛ األنشطة 
التدريب  وتوفير  التعليم  الثقافية. خدمات  و  الرياضية 
في اجملال املوسيقي ، وخدمات التعليم وتوفير التدريب 
وال   ، الفني  املستوى  املوهوبني خصيصا على  لألطفال 
املظاهرة   ] العملي  والتدريب   ، املوسيقية منها  سيما 
املتعددة  الوسائط  وناقالت  النصوص  ونشر  حترير  ؛   [
و  واجملالت  والكتيبات  والكتب،   ،  ( الدعاية  بحالف   )
املساعدات  مجال  وفي  الطبي  اجملال  في  املعلومات 
؛  العلمية  املقاالت  و  واجملالت  الكتب  حترير  اإلنسانية؛ 
للناس  الكتب حول املساعدة  النشر)  و  التحرير   ) نشر 
واألنشطة   ،( التعليم   ) املدارس  ؛  الصعوبات  في 
وبرامج   ، تعزيزاملوسيق  إمكانيات  تتيح  التي  الثقافية 
مخيمات  من  األطفال  إلى  موجهة  املوسيقى  تعليم 
لألطفال  التدريب  وخدمات   ، الفلسطينيني  الالجئني 
املوهوبني على املستوى الفني، وتنظيم جميع أشكال 
الشراكة، التوأمة أو التبادل مع مؤسسات التدريب في 
وخدمات   ، منها  املوسيقية  سيما  وال   ، الفنون  مجال 
التعليم وتوفير التدريب لألطفال من مخيمات الالجئني 
الفلسطينيني؛ إجراء من الندوات واملؤمترات واللقاءات ، 
وتنظيم مسابقات في اجملاالت التعليمية والترفيهية ، 
وتنظيم املعارض ألغراض ثقافية أو تعليمية ؛ التحرير 

ونشر النصوص (بخالف الدعاية). 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Services of education and providing of training 
in the musical field; services of education and 
providing of training for children specially gifted 
on an artistic level, in particular the musical one; 
practical training [demonstration]; editing and 
publishing of texts and multimedia carriers (other 
than publicity), books, brochures, magazines, 
information notices in the medical field and in 
the field of humanitarian aid; editing of books, 
magazines, scientific articles; dissemination 
(editing and publishing) of books about assistance 
to people in difficulty; schools (education); 
cultural activities enabling to promote music; 
music education programs addressed to children 
from Palestinian refugees’ camps; organization 
of all forms of partnership, twinning or exchanges 
with training organizations in the field of arts; 
training services for children gifted on an artistic 
level, in particular the musical one; services of 
education and providing of training for children 
from Palestinian refugees’ camps; conducting 
of colloquiums, conferences and congresses; 
organization of competitions in the educational 
and entertainment fields; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
editing and publication of texts (other than 
publicity).
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 In the name of: Association Elena Rostropovichبأسم : اسوسويشن إلينا راسربوفيش إيه. إي. أر. 
A.E.R.

.Address: 14 avenue d’Eylau, 75016 Paris, Franceالعنوان : 14 أفنيو دي ايلو ، 75016 باريس, فرنسا. 

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

 AL-Bireh

Address for Services:  

( 193)

 Trade Mark No.:24002العالمة التجارية رقم :24002  

In Class: 8في الصنف : 8 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

،ادوات  باليد)  (املدارة  اليدوية  واالدوات  العدد   : اجل  من 
والطعن  القطع  اسلحة   ، واملالعق  والشوك  القطع 

(االسلحة البيضاء) ، االمواس 

In Respect of: Hand tools and implements 
(hand-operated); cutlery; side arms; razors

.In the name of: Al Zahrani Trading Coبأسم : شركة الزهراني التجارية 

العربية  اململكة   ,31411 الدمام   135 ب:  : ص  العنوان 
السعودية 

Address: PO Box: 135 Dammam 31411, 
Kingdom of Saudi Arabia

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

Address for Services:  

( 194)

 Trade Mark No.:24003العالمة التجارية رقم :24003  

In Class: 21في الصنف : 21 
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Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

من اجل : االدوات واوعية املنزل او املطبخ (غير املصنوعة 
من املعادن الثمينة أو املطلية بها) ، االمشاط واالسفنج 
التي  املواد   ، والدهان)  التلوين  فرش  (عدا  الفرش   ،
تستخدم  التي  االدوات   ، الفرش  صناعة  في  تستعمل 
املشغول  غير  الزجاج   ، الفوالذ  صوف   ، التنظيف  في 
 ، البناء)  املستعمل في  الزجاج  (عدا  او املشغول جزئيا 
االنية الزجاجية واخلزف الصيني والفخار غير املصنفة 

ضمن فئات أخرى 

In Respect of: Household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked 
or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware 
not included in other classes

.In the name of: Al Zahrani Trading Coبأسم : شركة الزهراني التجارية 

العربية  اململكة   ,31411 الدمام   135 ب:  : ص  العنوان 
السعودية 

Address: PO Box: 135 Dammam 31411, Kingdom 
of Saudi Arabia

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

Address for Services: 

( 195)

 Trade Mark No.:24004العالمة التجارية رقم :24004  

In Class: 7في الصنف : 7 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

من اجل : االالت وعدد االالت ، محركات ومحركات االت 
وسيور  وصالت   ، البرية)  املركبات  محركات  (عدا  ثابتة 
االالت (عدا املتعلقة باملركبات البرية) ، االالت واملعدات 
ماكنات  البيض,  حاضنات   ، باليد  املدارة  غير  الزراعية 

البيع االلي 

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated; incubators for eggs; 
automatic vending machines

.In the name of: Al Zahrani Trading Coبأسم : شركة الزهراني التجارية 

العربية  اململكة   ,31411 الدمام   135 ب:  : ص  العنوان 
السعودية 

Address: PO Box: 135 Dammam 31411, Kingdom 
of Saudi Arabia

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

Address for Services:  
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( 196)

 Trade Mark No.:24005العالمة التجارية رقم :24005  

In Class: 8في الصنف : 8 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

،ادوات  باليد)  (املدارة  اليدوية  واالدوات  العدد   : اجل  من 
والطعن  القطع  اسلحة   ، واملالعق  والشوك  القطع 

(االسلحة البيضاء) ، االمواس 

In Respect of: Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms; razors

.In the name of: Al Zahrani Trading Coبأسم : شركة الزهراني التجارية 

العربية  اململكة   ,31411 الدمام   135 ب:  ص   : العنوان 
السعودية 

Address: PO Box: 135 Dammam 31411, Kingdom 
of Saudi Arabia

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

( 197)

 Trade Mark No.:24006العالمة التجارية رقم :24006  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

البث  مجال  في  والترويج  واالعالن  الدعاية   : اجل  من 
التلفزيوني، التلفزيون الكابلي، االذاعي والبث املباشر؛ خدمات 

وكاالت االعالن الترويجي 

In Respect of: Advertising and promotional services in 
the field of television broadcasting, cable television, 
radio and live broadcasting; promotional advertising 
agencies services

.In the name of: Future Television S.A.Lبأسم : شركة تلفزيون املستقبل ش.م.ل. 

العنوان : البيت االبيض، شارع سبيرس، الصنائع، بيروت، لبنان. 
ص.ب. 13 - 6052 

Address: The white house, Spears street, Sanayeh, 
Beirut, Lebanon. P.O. Box. 13-6052

 P.O Box 3800 Al-Beereh /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغAddress for Services:  
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( 198)

 Trade Mark No.:24007العالمة التجارية رقم :24007  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

بث،  ارسال،  بعد؛  عن  واالتصاالت  االتصاالت  البث؛   : اجل  من 
استالم ونشر السمعيات، الفيديو، الصور الثابتة واملتحركة، 
املؤجل؛  الوقت  او  احلقيقي  الوقت  في  والبيانات  النصوص 
خدمات  التفاعلي؛  البث  خدمات  االلكتروني؛  البريد  خدمات 
تاجير  األخبار؛  وكاالت  وخدمات  االخبار  عن  املعلومات  توفير 
تسهيالت البث االذاعي والتلفزيوني؛ توفير الولوج الى وتاجير 
املعلومات  توفير  الكمبيوتر؛  بيانات  قاعدة  الى  الدخول  وقت 

وتقدمي النصائح املتعلقة باخلدمات املذكورة انفاً 

In Respect of: Broadcasting; communications and 
telecommunications; transmission, broadcast, 
reception and other dissemination of audio, video, 
still and moving images, text and data whether 
in real or delayed time; electronic mail services; 
interactive broadcasting services; news information 
and news agency services; rental of radio and 
television broadcasting facilities; providing access to 
and leasing of access time to a computer database; 
provision of information and advisory services relating 
to the aforesaid services

.In the name of: Future Television S.A.Lبأسم : شركة تلفزيون املستقبل ش.م.ل. 

بيروت،  الصنائع،  سبيرس،  شارع  االبيض،  البيت   : العنوان 
لبنان. ص.ب. 13 - 6052 

Address: The white house, Spears street, Sanayeh, 
Beirut, Lebanon. P.O. Box. 13-6052

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

Address for Services:  

( 199)

 Trade Mark No.:24008العالمة التجارية رقم :24008  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 
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التوجيه،  االستجمام،  التعليم،  الترفيه،  توفير   : اجل  من 
الفيديو،  السمعيات،  وتوزيع  انتاج، عرض  والتدريب؛  الدروس 
الصور الثابتة واملتحركة، والبيانات؛ خدمات النشر (املتضنمة 
انتاج  املناقشة؛  منتديات  توفير  االلكتروني)؛  النشر  خدمات 
البرامج التلفزيونية واالذاعية؛ تنظيم، انتاج وعرض العروض 
املسرحية، املسابقات، االلعاب، احلفالت املوسيقية، املعارض 
املتعلقة  النصائح  وتقدمي  املعلومات  توفير  واملناسبات؛ 

باخلدمات املذكورة انفاً 

In Respect of: Provision of entertainment, education, 
recreation, instruction, courses and training; 
production, presentation and distribution of audio, 
video, still and moving images and data; publishing 
services (including electronic publishing services); 
the provision of discussion forums; production 
of television and radio programs; organization, 
production and presentation of shows, competitions, 
games, concerts, exhibitions and events; provision 
of information and advisory services relating to the 
aforesaid services

.In the name of: Future Television S.A.Lبأسم : شركة تلفزيون املستقبل ش.م.ل. 

بيروت،  الصنائع،  سبيرس،  شارع  االبيض،  البيت   : العنوان 
لبنان. ص.ب. 13 - 6052 

Address: The white house, Spears street, Sanayeh, 
Beirut, Lebanon. P.O. Box. 13-6052

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

Address for Services:  

( 200)

 Trade Mark No.:24009العالمة التجارية رقم :24009  

In Class: 34في الصنف : 34 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

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

الصنف 34، ورق السجائر، انابيب السجائر والكبريت 

In Respect of: Tobacco, whether manufactured 
or unmanufactured; smoking tobacco, pipe 
tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers’ 
articles included in Class 34; cigarette papers, 
cigarette tubes and matches
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.In the name of: Nakhla Tobacco Co. S.A.Eبأسم : شركة ادخنة النخلة ش.م.م. 

القاهرة,  االزبكية,  احللبي,  سليمان  شارع   3  : العنوان 
مصر 

Address: 3 Soliman Al Halabi Street, Azbakia, 
Cairo, Egypt

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

Address for Services:  

( 201)

 Trade Mark No.:24010العالمة التجارية رقم :24010  

In Class: 7في الصنف : 7 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

من اجل : االالت وعدد االالت ، محركات ومحركات االت 
وسيور  وصالت   ، البرية)  املركبات  محركات  (عدا  ثابتة 
االالت (عدا املتعلقة باملركبات البرية) ، االالت واملعدات 
ماكنات  البيض,  حاضنات   ، باليد  املدارة  غير  الزراعية 

البيع االلي 

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated; incubators for eggs; 
automatic vending machines

 In the name of: Hassan Misfer Al Zahrani Andبأسم : شركة حسن مسفر الزهراني وشركاه القابضة 
Partners Holding Co.

الدمام   ,135 ب  ص  عبدالعزيز,  امللك  شارع   : العنوان 
31411, اململكة العربية السعودية 

Address: King Abdulaziz Street, P.O. Box: 135, 
Dammam 31411, Saudi Arabia

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

Address for Services:  

( 202)

 Trade Mark No.:24011العالمة التجارية رقم :24011  

In Class: 8في الصنف : 8 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 
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،ادوات  باليد)  (املدارة  اليدوية  واالدوات  العدد   : اجل  من 
والطعن  القطع  اسلحة   ، واملالعق  والشوك  القطع 

(االسلحة البيضاء) ، االمواس 

In Respect of: Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms; razors

 In the name of: Hassan Misfer Al Zahrani Andبأسم : شركة حسن مسفر الزهراني وشركاه القابضة 
Partners Holding Co.

الدمام   ,135 ب  ص  عبدالعزيز,  امللك  شارع   : العنوان 
31411, اململكة العربية السعودية 

Address: King Abdulaziz Street, P.O. Box: 135, 
Dammam 31411, Saudi Arabia

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

Address for Services:  

( 203)

 Trade Mark No.:24031العالمة التجارية رقم :24031  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 26/12/2013التاريخ : 26/12/2013 

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغيرها من 
التنظيف  املالبس، ومستحضرات  املواد املستخدمة لغسيل 
ومواد  األوساخ،  وإزالة  والكشط  والصقل  والفرك  والتلميع 
الروائح  الصابون.  وبرش  بأنواعه،  الصابون  الشحوم.  إزالة 
التجميل  مواد  (الطيارة).  األساسية  والزيوت  العطرية، 
احلالقة؛  معاجني  بالشعر؛  العناية  مستحضرات  والتزيني؛ 
أنواع  كافة  الشخصية؛  العناية  مستحضرات  الشامبو؛ 
املنظفات وامللمعات؛ معاجيني األسنان ومواد تنظيف األسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring, abrasive and dirt removal preparations; 
degreasing material; all kind of soaps; grated soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics and makeup, 
hair care preparations; shaving creams; shampoo; 
personal care preparations; all kind of cleaner and 
polishing; dentifrices

 In the name of: Al Shaèr For Trading And Manufacturingبأسم : شركة الشاعر للتجارة والصناعة احملدودة املسؤولية 
Limited Liability Company

 - دمشق  ريف   - الصغرى  سبينة   -  1523 محضر   : العنوان 
سوريا 

Address: Mahdar 1523 - Sbeneh Al Soghra - Reef 
Damascus - Syria

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

Address for Services:  



2014/6/1142العـــدد العاشر 

( 204)

 Trade Mark No.:24033العالمة التجارية رقم :24033  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 26/12/2013التاريخ : 26/12/2013 

االعمال،  وتوجيه  وإدارة  واالعالن،  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
االعمال،  تقييم  واعالن،  دعاية  املكتبي،  النشاط  وتفعيل 
املساعدة  التجارية،  االنباء  وكاالت  االعمال،  إدارة  استشارات 
إدارة االعمال التجارية أوالصناعية، جتميع املعلومات في  في 
التسويق،  املبرمجة،  امللفات  إدارة  الكومبيوتر،  بيانات  قواعد 
اخلارجي  التعاقد  خدمات  االراء،  واستطالع  االستفتاء 
(املساعدة في إدارة االعمال)، معاجلة النصوص، نشر نصوص 
الدعاية  مواد  نشر  الطباعة،  النسخ،  واالعالن،  الدعاية 
واالعالن، االعالن بالراديو، خدمات إقتطاع االخبار أو املعلومات 

املهمة في الصحف، إنتاج أفالم الدعاية واالعالن. 

In Respect of: Advertising, business management, 
business Administration, office functions, Advertising, 
Appraisals Business, Business management 
consultancy, Commercial information agencies, 
Management assistance Commercial or industrial, 
Compilation of information into computer databases, 
Management (Computerized file, Marketing, Opinion 
polling, Outsourcing services business assistance, 
Processing (Word), Publication of publicity texts, 
Transcription, Typing, Dissemination of advertising 
matter, Radio advertising, News clipping services, 
Production of advertising films

 In the name of: Sharekat Bader LlTanmia O Altakhtetبأسم : شركة بادر للتنمية والتخطيط االستراتيجي م. خ. م 
Alistrateji AlMosahemah AlKhososeyah AlMahdoda

 – Address: Near of Park Ramallah Municipalityالعنوان : بجانب متنزه بلدية رام اهلل- رام اهلل - فلسطني 
Ramallah - Palestine

احملامي  مكتب  اخملماسي-  عمارة  البالوع-   : التبليغ  عنوان 
محمد شنابلة رقم جوال 0599378423 

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 205)

 Trade Mark No.:24034العالمة التجارية رقم :24034  

In Class: 32في الصنف : 32 



2014/6/1143العـــدد العاشر 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

في  املدرجة  البضائع  جميع  الطاقة،  مشروبات   : اجل  من 
الصنف 32. 

In Respect of: Energy drinks, all included in class 32.

.In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن. 

العنوان : 3076 سير فرانسيس دريكس هاواوي، ص . ب 3463، 
روود تاون، تورتوال، جزر العذراء البريطانية. 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 

( 206)

 Trade Mark No.:24035العالمة التجارية رقم :24035  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 24/12/2013التاريخ : 24/12/2013 

البضائع  جميع  الطاقة،  مشروبات   : اجل  من 
املدرجة في الصنف 32. 

In Respect of: Energy drinks, all included in 
class 32.

In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن 

العنوان : 3076 سير فرانسيس دريكس هاواوي، ص 
. ب 3463، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء البريطانية. 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 

( 207)

 Trade Mark No.:24036العالمة التجارية رقم :24036  

In Class: 35في الصنف : 35 



2014/6/1144العـــدد العاشر 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

من اجل : خدمات الدعاية و اإلعالن وادارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط املكتبي. 

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

بأسم : شركة الشبكة املتعددة الوسائط لالعالم / غير 
الربحية 

In the name of: sharekat al shabakah almotadeda 
alwasaet lelealam

Address: beithlahemالعنوان : بيت حلم - شارع القدس اخلليل 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت حلم 

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

مبعزل عن العالمة 

( 208)

 Trade Mark No.:24037العالمة التجارية رقم :24037  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

من اجل : مشروبات الطاقة، جميع البضائع املدرجة في 
الصنف 32. 

In Respect of: Energy drinks, all included in 
class 32.

.In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن. 

العنوان : 3076 سير فرانسيس دريكس هاواوي، ص . ب 
3463، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء البريطانية. 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 



2014/6/1145العـــدد العاشر 

( 209)

 Trade Mark No.:24038العالمة التجارية رقم :24038  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

في  املدرجة  البضائع  جميع  الطاقة،  مشروبات   : اجل  من 
الصنف 32. 

In Respect of: Energy drinks, all included in class 32.

.In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن. 

العنوان : 3076 سير فرانسيس دريكس هاواوي، ص . ب 3463، 
روود تاون، تورتوال، جزر العذراء البريطانية. 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 

( 210)

 Trade Mark No.:24039العالمة التجارية رقم :24039  

In Class: 12في الصنف : 12 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 



2014/6/1146العـــدد العاشر 

السيارات؛ شاسيهات  السيارات؛ هياكل  : احلافالت؛  من اجل 
املركبات؛ إطارات لعجالت املركبات؛ مفارش او اثاث للمركبات؛ 
محّركات  الرياضية؛  السيارات  النارية؛  الدراجات  القاطرات؛ 
او  املائي  او  اجلوي  او  البري  للنقل  مركبات  البرية؛  للمركبات 
للمركبات؛  حقائب  حامالت  احلديدية؛  السكك  بواسطة 
أمان  أحزمة  املركبات؛  ملقاعد  اغطية  للمركبات؛  مقاعد 
التوجيه  للمركبات؛ عجلة  واقيات صدمات  املركبات؛  ملقاعد 
إنذار  اجهزة  املضغوطة؛  داخلية لإلطارات  اطارات  للمركبات؛ 

ضّد السرقة للمركبات؛ طائرات. 

In Respect of: Motor Buses; Automobiles; Automobile 
Bodies; Vehicle Chassis; Tires For Vehicle Wheels; 
Upholstery for vehicles; Locomotives; Motorcycles; 
Sports Cars; Motors for land vehicles; Vehicles 
for locomotion by land, air, water or rail; Luggage 
carriers for vehicles; Vehicle Seats; Seat Covers 
For Vehicles; Safety belts for vehicle seats; Vehicle 
Bumpers; Steering wheels for vehicles; Inner Tubes 
For Pneumatic Tires; Anti-Theft Alarms For Vehicles; 
Aircraft.

انداستري  أوتوموتيف  يونايتد  لوجن  كينج  كسيامني   : بأسم 
كو.، ال تي دي 

In the name of: Xiamen King Long United Automotive 
Industry Co., Ltd.

العنوان : رقم. 9، جينلوجن رود، جيمي ديستريكت، كسيامني، 
فوجيان، الصني 

Address: No.9 King Long Road, Jimei District, Xiamen, 
Fujian, P.R. China

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

Address for Services:  

( 211)

 Trade Mark No.:24040العالمة التجارية رقم :24040  

In Class: 12في الصنف : 12 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 



2014/6/1147العـــدد العاشر 

السيارات؛ شاسيهات  السيارات؛ هياكل  : احلافالت؛  من اجل 
املركبات؛ إطارات لعجالت املركبات؛ مفارش او اثاث للمركبات؛ 
محّركات  الرياضية؛  السيارات  النارية؛  الدراجات  القاطرات؛ 
او  املائي  او  اجلوي  او  البري  للنقل  مركبات  البرية؛  للمركبات 
للمركبات؛  حقائب  حامالت  احلديدية؛  السكك  بواسطة 
أمان  أحزمة  املركبات؛  ملقاعد  اغطية  للمركبات؛  مقاعد 
التوجيه  للمركبات؛ عجلة  واقيات صدمات  املركبات؛  ملقاعد 
إنذار  اجهزة  املضغوطة؛  داخلية لإلطارات  اطارات  للمركبات؛ 

ضّد السرقة للمركبات؛ طائرات. 

In Respect of: Motor Buses; Automobiles; Automobile 
Bodies; Vehicle Chassis; Tires For Vehicle Wheels; 
Upholstery for vehicles; Locomotives; Motorcycles; 
Sports Cars; Motors for land vehicles; Vehicles 
for locomotion by land, air, water or rail; Luggage 
carriers for vehicles; Vehicle Seats; Seat Covers 
For Vehicles; Safety belts for vehicle seats; Vehicle 
Bumpers; Steering wheels for vehicles; Inner Tubes 
For Pneumatic Tires; Anti-Theft Alarms For Vehicles; 
Aircraft.

انداستري  أوتوموتيف  يونايتد  لوجن  كينج  كسيامني   : بأسم 
كو.، ال تي دي 

In the name of: Xiamen King Long United Automotive 
Industry Co., Ltd.

العنوان : رقم. 9، جينلوجن رود، جيمي ديستريكت، كسيامني، 
فوجيان، الصني 

Address: No.9 King Long Road, Jimei District, Xiamen, 
Fujian, P.R. China

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

Address for Services:  



2014/6/1148العـــدد العاشر 

( 212)

 Trade Mark No.:24041العالمة التجارية رقم :24041  

In Class: 1في الصنف : 1 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

الصناعة  في  املستخدمة  الكيماويات   : اجل  من 
في  وكذلك  الفوتوغرافي  والتصوير  العلمي  والبحث 
اصطناعية  راتنجات  الغابات،  وزراعة  والبستنة  الزراعة 
مركبات  أسمدة،  معالج،  غير  بالستيك  معاجلة،  غير 
مواد  املعادن،  وحلام  النـيران، مستحضرات سقي  إخماد 
كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دبـاغة، مواد اللصق 
املستخدمة في الصناعة؛ كيماويات صناعية؛ بالستيك 
غير معالج؛ راتنجات اصطناعية غير معاجلة؛ عوامل إزالة 
مركبات  التصنيع؛  عمليات  في  الستخدامها  الشحوم 
حترير القوالب لالستخدام في تصنيع اخلرسانة؛ مركبات 
البالستيك؛  تصنيع  في  لالستخدام  القوالب  حترير 
املطاط؛  في تصنيع  لالستخدام  القوالب  مركبات حترير 
الطعام؛  للحفاظ على  (كبريتات)  املقطر؛ سلفيت  املاء 
مبردات؛ أمالح [مستحضرات كيميائية]؛ املواد الالصقة 

لالرضيات ؛ املواد الالصقة لالستخدام العام 

In Respect of: Chemicals used in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry; industrial chemical; unprocessed plastic; 
unprocessed artificial resins; degreasing agents 
for use in manufacturing processes; mold release 
compounds for use in concrete fabrication, mold 
release compounds for use in the plastic industry, 
mold release compounds for use in the rubber 
industry; distilled water; sulfite for preserving food; 
refrigerants; salts [chemical preparations]; flooring 
adhesives; general use adhesives

ايل  اليكتريكلي  هيردافات  كيميا  أوكيانيوس   : بأسم 
اهراجات  ايتهاالت  اليكترونيك مالزمييليري  آليتليرى في 

سانايى تيجاريت ليمتد شيركيتى 

In the name of: OKYANUS KIMYA HIRDAVAT 
ELEKTRIKLI EL ALETLERI VE ELEKTRONIK 
MALZEMELERI ITHALAT IHRACAT SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKETI.

العنوان : هادميكوي ماهاليسى، ارباسالن سوكاجي رقم: 
10، آرنافوتكوي- اسطنبول/ تركيا 

Address: Hadimkoy Mahallesi, Arpaslan Sokagi 
No:10, Arnavutkoy - Istanbul / Turkey

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

Address for Services:  



2014/6/1149العـــدد العاشر 

( 213)

 Trade Mark No.:24042العالمة التجارية رقم :24042  

In Class: 6في الصنف : 6 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

من اجل : معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء 
معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط 
من  كهربائية  غير  وأسالك  حبال  احلديدية،  السكك 
معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية 
صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق 
غير  معادن  من  مصنوعة  منتجات  الثمينة،  واألشياء 
نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن؛ قضبان 
معدنية للتنحيس واللحام؛ حبال معدنية؛ أحزمة من 
املعدن ملناولة االحمال؛ صمامات معدنية، بخالف أجزاء 

اآلالت؛ حنفيات أو صنابير معدنية للبراميل 

In Respect of: Common metals and their alloys; 
metal building materials; transportable buildings 
of metal; materials of metal for railway tracks; 
non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; 
ores; metal rods for brazing and welding; metal 
ropes; belts of metal for handling loads; valves 
of metal than parts of machines; metal taps for 
casks

ايل  اليكتريكلي  هيردافات  كيميا  أوكيانيوس   : بأسم 
آليتليرى في اليكترونيك مالزمييليري ايتهاالت اهراجات 

سانايى تيجاريت ليمتد شيركيتى 

In the name of: OKYANUS KIMYA HIRDAVAT 
ELEKTRIKLI EL ALETLERI VE ELEKTRONIK 
MALZEMELERI ITHALAT IHRACAT SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKETI.

سوكاجي  ارباسالن  ماهاليسى،  هادميكوي   : العنوان 
رقم: 10، آرنافوتكوي- اسطنبول/ تركيا 

Address: Hadimkoy Mahallesi, Arpaslan Sokagi 
No:10, Arnavutkoy - Istanbul / Turkey

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

Address for Services:  



2014/6/1150العـــدد العاشر 

( 214)

 Trade Mark No.:24043العالمة التجارية رقم :24043  

In Class: 7في الصنف : 7 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

من اجل : آالت وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها 
آلية وعناصر نقل احلركة (عدا ما  ، قارنات  البرية)  للمركبات 
كان منها للمركبات البرية) ، معدات زراعية (عدا ما يدار باليد) 
، أجهزة تفقيس البيض؛ آالت بيع أوتوماتية؛ أدوات آليه ملعاجلة 
املواد اخلشبية املعدنية والزجاج والبالستيك؛ مرشحات (فالتر) 
للمحركات  الزيت  (فالتر)  مرشحات  واملكائن؛  للمحركات 
(رشاشات)  بخاخات  الوقود،  (فالتر)  مرشحات  واملكائن؛ 
الطالء؛ مسدسات لرش الدهانات؛ مسمار برشام الكهربائي؛ 
مسدسات غراء كهربائية؛ مسدسات الرش تعمل بالطاقة؛ 
املثاقب احملمولة يدوياً الكهربائية؛ مناشير سلسلية؛ املناشير 
تعمل بالطاقة؛ آالت التغليف او التجليد احللزوني لالستخدام 
الصناعي؛ مناشير تخرمي املنحنيات (تعمل بالطاقة)؛ ضواغط 
املركبات؛  غسل  تركيبات  املضخات؛  اللحام؛  آالت  للمكائن؛ 
مولدات التيار املتردد؛ املولدات الكهربائية؛ الرافعات هيدرولية؛ 
العمل؛  مكائن  آالت؛  وعدد  الزراعية  املكائن  آلية،  وعدد  آالت 

آالت تدار بالهواء املضغوط 

In Respect of: Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-
operated; incubators for eggs; automatic vending 
machines; machine tools to process (wood, metal, 
glass and plastic materials); filters for motors and 
engines; oil filters for motors and engines; fuel filters; 
paint sprayers; spray guns for paint; electric rivet; glue 
guns (electric); power-operated spray guns; electric 
hand-held drills; chain saws; power-operated saws; 
spiral binding machines for industrial use; jigsaws 
[power tools]; compressors for machines; welding 
machines; pumps; vehicle washing installations; 
alternators; electric generators; hydraulic jacks; 
machines and machine tools; agricultural machines 
and machine tools; working machines; compressed 
air machines

بأسم : أوكيانيوس كيميا هيردافات اليكتريكلي ايل آليتليرى 
سانايى  اهراجات  ايتهاالت  مالزمييليري  اليكترونيك  في 

تيجاريت ليمتد شيركيتى 

In the name of: OKYANUS KIMYA HIRDAVAT 
ELEKTRIKLI EL ALETLERI VE ELEKTRONIK 
MALZEMELERI ITHALAT IHRACAT SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI.

العنوان : هادميكوي ماهاليسى، ارباسالن سوكاجي رقم: 10، 
آرنافوتكوي- اسطنبول/ تركيا 

Address: Hadimkoy Mahallesi, Arpaslan Sokagi No:10, 
Arnavutkoy - Istanbul / Turkey

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

Address for Services:  



2014/6/1151العـــدد العاشر 

( 215)

 Trade Mark No.:24044العالمة التجارية رقم :24044  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

.In Respect of: Energy drinks, all included in class 32من اجل : مشروبات الطاقة، جميع البضائع املدرجة في الصنف 32. 

.In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن. 

العنوان : 3076 سير فرانسيس دريكس هاواوي، ص . ب 3463، 
روود تاون، تورتوال، جزر العذراء البريطانية. 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 

( 216)

 Trade Mark No.:24045العالمة التجارية رقم :24045  

In Class: 8في الصنف : 8 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

وك  (الشُّ قطع  أدوات  باليد)،  (تُدار  يدوية  وأدوات  عدد   : اجل  من 
والسكاكني واملالعق)، أسلحة بيضاء، أدوات حالقة؛ باستثناء أسلحة 
نارية واملعني بها؛ السيوف، اخلناجر، سكاكني الصيد؛ عدد يدوية؛ عدد 

تدار باليد؛ صناديق القطع املشطوب أو املائل (أدوات يدويه) 

In Respect of: Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms; razors; not including fire 
arms, namely; swords, daggers, hunting knives; hand 
tools; hand-operated; miter boxes [hand tools]

بأسم : أوكيانيوس كيميا هيردافات اليكتريكلي ايل آليتليرى 
سانايى  اهراجات  ايتهاالت  مالزمييليري  اليكترونيك  في 

تيجاريت ليمتد شيركيتى 

In the name of: OKYANUS KIMYA HIRDAVAT ELEKTRIKLI 
EL ALETLERI VE ELEKTRONIK MALZEMELERI ITHALAT 
IHRACAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI.

العنوان : هادميكوي ماهاليسى، ارباسالن سوكاجي رقم: 10، 
آرنافوتكوي- اسطنبول/ تركيا 

Address: Hadimkoy Mahallesi, Arpaslan Sokagi No:10, 
Arnavutkoy - Istanbul / Turkey

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

Address for Services:  



2014/6/1152العـــدد العاشر 

( 217)

 Trade Mark No.:24046العالمة التجارية رقم :24046  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

في  املدرجة  البضائع  جميع  الطاقة،  مشروبات   : اجل  من 
الصنف 32. 

In Respect of: Energy drinks, all included in class 32.

.In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن. 

العنوان : 3076 سير فرانسيس دريكس هاواوي، ص . ب 3463، 
روود تاون، تورتوال، جزر العذراء البريطانية. 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 

( 218)

 Trade Mark No.:24047العالمة التجارية رقم :24047  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

من اجل : مشروبات الطاقة، جميع البضائع املدرجة في 
الصنف 32. 

In Respect of: Energy drinks, all included in 
class 32.

.In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن. 

العنوان : 3076 سير فرانسيس دريكس هاواوي، ص . ب 
3463، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء البريطانية. 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 



2014/6/1153العـــدد العاشر 

( 219)

 Trade Mark No.:24048العالمة التجارية رقم :24048  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

واملساحية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
واألجهزة  والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة 
واملراقبة  واإلشارة  والقياس  الوزن  وأدوات  البصرية  واألدوات 
(اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حامالت 
بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص 
فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 
النقد، آالت  النقد، آالت تسجيل  التي تعمل بقطع  لألجهزة 
برامج  الكمبيوتر؛  أجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  حاسبة، 
مآخذ  الكهربائية؛  املقابس  احلرائق؛  إطفاء  أجهزة  كمبيوتر؛ 
كهربائية؛  مفاتيح  كهربائية؛  توصيل  صناديق  الكهربائية؛ 
كوابح  كهربائية؛  مصاهر  كهربائية؛  الدارات  قطع  مفاتيح 
إضاءة؛ لوحات حتكم كهربائية؛ لوحات حتكم كهربائية إلدارة 
كهربائية؛  ومآخذ  وصالت  املصاعد؛  ووظائف  وحركة  قدرة 
النقالة  اإللكترونية  باألجهزة  لإلستعماِل  توصيل  ادوات 
وشاحنات البطارية؛ بطاريات؛ مساطر؛ أجهزة إنذار؛ األجراس 

االبواب الكهربائية؛ أقنعة واقية 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; 
computer software; fire-extinguishing apparatus; 
electric plugs; electric sockets; electric junction boxes; 
electric switches; circuit breakers; electrical fuses; 
lighting ballasts; electric control panels; electronic 
controller panel to manage the power, movement and 
functions of an elevators; electric connectors and 
sockets; adaptors for use with portable electronic 
devices and battery chargers; batteries; rulers; alarms; 
electric door bells; protective masks

بأسم : أوكيانيوس كيميا هيردافات اليكتريكلي ايل آليتليرى 
سانايى  اهراجات  ايتهاالت  مالزمييليري  اليكترونيك  في 

تيجاريت ليمتد شيركيتى 

In the name of: OKYANUS KIMYA HIRDAVAT ELEKTRIKLI 
EL ALETLERI VE ELEKTRONIK MALZEMELERI ITHALAT 
IHRACAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI.

العنوان : هادميكوي ماهاليسى، ارباسالن سوكاجي رقم: 10، 
آرنافوتكوي- اسطنبول/ تركيا 

Address: Hadimkoy Mahallesi, Arpaslan Sokagi No:10, 
Arnavutkoy - Istanbul / Turkey

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

Address for Services:  



2014/6/1154العـــدد العاشر 

( 220)

 Trade Mark No.:24049العالمة التجارية رقم :24049  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

من اجل : التعليم، توفير التدريب، الترفيه، واملناسبات 
واحلفالت  والفعاليات  العروض،  تنظيم  وتشمل 
االنشطة  والرياضية،  الثقافية  واألنشطة  املوسيقية 
عبر  واملقدمة  بها  املتعلقة  واملعلومات  الترفيهية 
اإلنترنت،  أو  الكمبيوتر  بيانات  لقاعدة  املتاحة  اإلنترنت 

جميع اخلدمات املدرجة في الصنف 41. 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment, including conducting shows 
and events, music performances; sporting and 
cultural activities; entertainment and information 
relating thereto provided on-line from a computer 
database or the internet; all included in class 41

.In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن. 

العنوان : 3076 سير فرانسيس دريكس هاواوي، ص . ب 
3463، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء البريطانية. 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 

( 221)

 Trade Mark No.:24050العالمة التجارية رقم :24050  

In Class: 11في الصنف : 11 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة   : اجل  من 
والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد املياه واألغراض الصحية؛ 
تركيبات  (أجزاء من  الثرموستات  اإلضاءة؛ صمامات  تركيبات 
لوازم  اخلزانات؛  مستوى  في  التحكم  صمامات  التسخني)؛ 
للرَي؛  رشاش  أنظمة  الغاز؛  أو  املاء  ومواسير  ألجهزة  تنظيم 
املرنة  األنابيب  الدش؛  خراطيم  للدش؛  املياه  احراج  مصافي 
كجزء من تركيبات أنابيب مياه الدش؛ آالت ري ألغراض زراعية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; lighting installations; 
thermostatic valves [parts of heating installations]; level 
controlling valves in tanks; regulating accessories for 
water or gas apparatus and pipes; sprinkler systems for 
irrigation; shower roses; shower hoses; flexible pipes 
being parts of shower plumbing installations; watering 
machines for agricultural purposes



2014/6/1155العـــدد العاشر 

بأسم : أوكيانيوس كيميا هيردافات اليكتريكلي ايل آليتليرى 
سانايى  اهراجات  ايتهاالت  مالزمييليري  اليكترونيك  في 

تيجاريت ليمتد شيركيتى 

In the name of: OKYANUS KIMYA HIRDAVAT 
ELEKTRIKLI EL ALETLERI VE ELEKTRONIK 
MALZEMELERI ITHALAT IHRACAT SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI.

العنوان : هادميكوي ماهاليسى، ارباسالن سوكاجي رقم: 10، 
آرنافوتكوي- اسطنبول/ تركيا 

Address: Hadimkoy Mahallesi, Arpaslan Sokagi No:10, 
Arnavutkoy - Istanbul / Turkey

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

Address for Services:  

( 222)

 Trade Mark No.:24051العالمة التجارية رقم :24051  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

من اجل : التعليم، توفير التدريب، الترفيه، واملناسبات وتشمل 
تنظيم العروض، والفعاليات واحلفالت املوسيقية واألنشطة 
الثقافية والرياضية، االنشطة الترفيهية واملعلومات املتعلقة 
بها واملقدمة عبر اإلنترنت املتاحة لقاعدة بيانات الكمبيوتر أو 

اإلنترنت، جميع اخلدمات املدرجة في الصنف 41. 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment, including conducting shows and 
events, music performances; sporting and cultural 
activities; entertainment and information relating 
thereto provided on-line from a computer database or 
the internet; all included in class 41

.In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن. 

العنوان : 3076 سير فرانسيس دريكس هاواوي، ص . ب 3463، 
روود تاون، تورتوال، جزر العذراء البريطانية. 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 



2014/6/1156العـــدد العاشر 

( 223)

 Trade Mark No.:24052العالمة التجارية رقم :24052  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
املواد وغير واردة في فئات أخرى ؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد الكتب؛ 
املستعملة  اللصق  مواد  القرطاسية؛  ؛  الفوتوغرافية  الصور 
فراشي  ؛  الفنانني  ومواد  ؛  منزلية  لغايات  أو  القرطاسية  في 
(عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة  اآلالت  ؛  التلوين  أو  الدهان 
األثاث)؛ مواد التوجيه والتدريس (عدا األجهزة) ؛ مواد التغليف 
؛  الطباعة  أخرى)؛ حروف  الواردة في فئات  (غير  البالستيكية 
أو  للقرطاسية  الصقة  أشرطة  (الراسمات)؛  الكليشيهات 

لألغراض املنزلية؛ أشرطة صمغية الصقة (قرطاسية) 

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

بأسم : أوكيانيوس كيميا هيردافات اليكتريكلي ايل آليتليرى 
سانايى  اهراجات  ايتهاالت  مالزمييليري  اليكترونيك  في 

تيجاريت ليمتد شيركيتى 

In the name of: OKYANUS KIMYA HIRDAVAT 
ELEKTRIKLI EL ALETLERI VE ELEKTRONIK 
MALZEMELERI ITHALAT IHRACAT SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI.

العنوان : هادميكوي ماهاليسى، ارباسالن سوكاجي رقم: 10، 
آرنافوتكوي- اسطنبول/ تركيا 

Address: Hadimkoy Mahallesi, Arpaslan Sokagi No:10, 
Arnavutkoy - Istanbul / Turkey

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

Address for Services:  

( 224)

 Trade Mark No.:24053العالمة التجارية رقم :24053  

In Class: 17في الصنف : 17 



2014/6/1157العـــدد العاشر 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

: املطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس  من اجل 
واردة  وغير  املواد  هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  وامليكا 
بالبثق  متشكلة  بالستيكية  مواد   ، أخرى  فئات  في 
لإلستعمال في التصنيع ، مواد التغليف واحلشو والعزل 
، أنابيب مرنة غير معدنية؛ الرغوة العازلة الستخدامها 
في البناء واألنشاءات؛ رغوة املطاط حلماية أجزاِء املكائن 

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

ايل  اليكتريكلي  هيردافات  كيميا  أوكيانيوس   : بأسم 
آليتليرى في اليكترونيك مالزمييليري ايتهاالت اهراجات 

سانايى تيجاريت ليمتد شيركيتى 

In the name of: OKYANUS KIMYA HIRDAVAT 
ELEKTRIKLI EL ALETLERI VE ELEKTRONIK 
MALZEMELERI ITHALAT IHRACAT SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKETI.

سوكاجي  ارباسالن  ماهاليسى،  هادميكوي   : العنوان 
رقم: 10، آرنافوتكوي- اسطنبول/ تركيا 

Address: Hadimkoy Mahallesi, Arpaslan Sokagi 
No:10, Arnavutkoy - Istanbul / Turkey

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

Address for Services:  

( 225)

 Trade Mark No.:24054العالمة التجارية رقم :24054  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

In Respect of: business and advertisingمن اجل : اإلعالن واألعمال املهنية 

والنشر  لالعالم  وطن  مؤسسة  شركة   : بأسم 
والتوزيع 

In the name of: sharikat moasssat alwatan 
lele’lam wa alnasher wa altawze’

Address: alkhaleel /ain saraالعنوان : اخلليل عني سارة 

Address for Services :  alkhaleel /ain saraعنوان التبليغ : اخلليل عني سارة 



2014/6/1158العـــدد العاشر 

( 226)

 Trade Mark No.:24055العالمة التجارية رقم :24055  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 29/12/2013التاريخ : 29/12/2013 

واملشروبات-  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
االيواء املؤقت. 

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

بأسم : شركة ليالي فلسطني السياحية العادية 
العامة 

In the name of: shariket layali palestien 
alseyahea al adeah al ammah

Address: nablus _rafediaالعنوان : نابلس_رفيديا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة عنتر 

( 227)

 Trade Mark No.:24056العالمة التجارية رقم :24056  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 30/12/2013التاريخ : 30/12/2013 

 , واملشروبات  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
املقاهي , الكفاتيريات , املطاعم املؤقتة أو املتنقلة 
(الكانتينات) , التزويد بالطعام والشراب , املطاعم 
, مطاعم اخلدمة الذاتية , مطاعم اخلدمة الذاتية 

, مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة . 

In Respect of: a Services for providing food 
and drink; : Cafes , Cafeterias , Canteens , 
Catering (Food and drink

 In the name of: sharkat mta’am alajooz wlبأسم : شركة مطاعم العجوز والبحر 
bahar



2014/6/1159العـــدد العاشر 

العامة  رام اهلل  – شارع مكتبة  رام اهلل   : العنوان 
بالقرب من سلطة املياة 

Address: Rammallah shar’a maktabat 
rammallah al a’mmh blqrb mn swltt al miyah

اهلل  رام  مكتبة  شارع   – اهلل  رام   : التبليغ  عنوان 
رقم  جوال  املياة  سلطة  من  بالقرب  العامة 

0599106930 – تلفون 2980003-02 

Address for Services:  

( 228)

 Trade Mark No.:24057العالمة التجارية رقم :24057  

In Class: 36في الصنف : 36 

Date: 30/12/2013التاريخ : 30/12/2013 

من اجل : خدمات التأمني، و خاصة تقدمي كافة اخلدمات 
استشارات  الطبي،  التأمني  أعمال  بتشغيل  املتعلقة 

التأمني، معلومات التأمني 

In Respect of: Insurance services, especially 
provision of all services relevant for operating 
a medical insurance business, insurance 
consultancy, insurance information

الصحية  التأمينات  إلدارة  الوطنية  الشركة   : بأسم 
ذ.م.م 

In the name of: ALSharika Alwataniya Leidaret 
Alta’menat Alseheya

Address: P.O. Box 750 Amman, 11953 Jordanالعنوان : ص.ب 750 عّمان، 11953 األردن 

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

( 229)

 Trade Mark No.:24059العالمة التجارية رقم :24059  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 30/12/2013التاريخ : 30/12/2013 

وتفعيل  األعمال  وتوجية  وادارة  واإلعالن  الدعاية   : اجل  من 
النشاط املكتبي 

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



2014/6/1160العـــدد العاشر 

In the name of: MOHANAD HAMDE ABDULLA SAIFIبأسم : مهند حمدي عبداهلل صيفي 

مقابل  السختيان  عمارة  سفيان  شارع   - نابلس   : العنوان 
الروافد 

Address: NABLUS SHARE’ SUFIAN AMARETAL 
SOKHTIAN MOQABEL AL RAWAFED

السختيان  عمارة  سفيان  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
مقابل الروافد 

Address for Services  :  NABLUS SHARE’ SUFIAN 
AMARETAL SOKHTIAN MOQABEL AL RAWAFED

( 230)

 Trade Mark No.:24060العالمة التجارية رقم :24060  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 31/12/2013التاريخ : 31/12/2013 

: االثاث, الفرشات, اخملدات, الفرشات الهوائية غير الطبية,  من اجل 
اقراص  النحل,  خاليا  املرايا,  البحر,  فرشات  للتخييم,  النوم  اكياس 
اسرة  النحل,  خلاليا  العسل  اقراص  من  قواعد  اصطناعية,  عسل 
االطفال  ملساعدة  عربات  حماالت,  لالطفال,  لعب  حظائر  االطفال, 
على املشي, البضائع املصنوعة من اخلشب او من املواد االصطناعية 
ولوحات  الهويات  وبطاقات  الصور  واطارات  والصور  اللوحات  مثل 
الهوية ولوحات االسماء والتسميات, البضائع املصنوعة من اخلشب 
والصناديق  والطبول  والدالء  البراميل  مثل  االصطناعية  املواد  من  او 
النقل  ومنصات  واالقفاص  النقل  وكونتينرات  التعبئة  وكونينرات 
او  اخلشب  من  املصنوعة  املقابض  االقفاص,  واشرطة  والصمامات 
وقلنسوات  وسدادات  املالبس  دبابيس  مثل  االصطناعية  املواد  من 
وشماعات  االسالك  ومشابك  والبراغي  واالوتاد  واملسامير  العلب 
من  او  اخلشب  من  املصنوعة  الزينة  مواد  واغطيتها,  املعاطف 
الصنف  هذا  في  املشمولة  اجلص  من  او  البالستيك  من  او  الشمع 
ايواء,  االليفة, صناديق  احليوانات  بيوت  الصيد,  السالت وسالت  مثل 
اسرة لالستخدام املنزلي, الساللم املتنقلة, والساللم الداخلية من 
او من  املصنوع من اخلشب  القطع  الوصالت,  البالستيك,  او  اخلشب 
من  ستائر  الزرافيل,  والشبابيك,  االبواب  مثبتات  االصطناعية,  املواد 
عصي  للستائر,  اشرطة  للستائر,  ابازمي  للستائر,  حلقات  اخليزران, 

للستائر 

In Respect of: Furniture; Mattresses, pillows, air mattresses 
not for medical purposes, sleeping bags for camping, sea 
beds; Mirrors; Beehives, artificial honey combs, comb 
foundations for beehives; Baby cribs, playpens for babies, 
cradles, infant walkers; Goods made from wood or synthetic 
materials, boards, pictures, picture frames, identification 
cards, identity plates, nameplates, labels; Goods made from 
wood and synthetic materials, casks, barrels, drums, tanks, 
boxes, packaging containers, transportation container, 
crates, transport pallets, valves, taps for casks; Handles 
made of wood and synthetic materials, clothes pins, stoppers 
and caps for bottles, rivets, pegs, screws, cable clips, coat 
hangers and covers thereof; Goods decoration made from 
wood, wax, plastic or plaster included in this class; Baskets, 
fishing baskets; Kennels, nesting boxes, beds for household 
purposes; Portable ladders and mobile boarding stairs of 
wood or synthetic materials; Connections, installations 
and parts made from wood or synthetic materials, window 
and door armatures, lockers; Bamboo curtains, roller shade 
curtains, curtain tie-backs, bead curtains for decoration, 
curtain buckles, curtain circles, curtain crampons, curtain 
sticks

 In the name of: KILIM MOBILYA KANEPE SANAYI VEبأسم : كيليم موبيليا كانيبي ساناي في تيكاريت انونيم سيركيتي 
TICARET ANONIM SIRKETI



2014/6/1161العـــدد العاشر 

 ,Address: 1. Organize San. Bol. 43 Cad. No.27 KAYSERIالعنوان : 1. اورغانيزي سان. بول. 43 كاد. نو.27 كايسيري, تركيا 
TURKEY

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

( 231)

 Trade Mark No.:24061العالمة التجارية رقم :24061  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 31/12/2013التاريخ : 31/12/2013 

العامة  والعالقات  التسويق  االعالنات, خدمات  وكاالت   : اجل  من 
(تنظيم املعارض التجارية للغايات االعالنية والتجارية), االنشطة 
املكتبية, املساعدة في ادارة االعمال والتوجيه, خدمات احملاسبة, 
الصناعية  للمنتجات  التقييم  والتصدير,  االستيراد  وكاالت 
العلني, جتميع تشكيلة من السلع وذلك  باملزاد  البيع  والتجارية, 
البيع  (في محالت  و شرائها  الزبائن من معاينتها  عامة  لتمكني 
وبطرق  وبالكتالوج  والكترونيا  بالتجزئة  البيع  ومحالت  باجلملة 

اخرى) 

In Respect of: Advertising agencies, marketing and 
public relations services (organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes); Office functions; 
Business management and direction assistance, 
accounting services, import-export agencies; Commercial 
and industrial product appraisals; Auctioneering; The 
bringing together of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods ( in 
wholesale stores, retails, electronically , catalogues and 
other wises)

انونيم  تيكاريت  في  ساناي  كانيبي  موبيليا  كيليم   : بأسم 
سيركيتي 

In the name of: KILIM MOBILYA KANEPE SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

 ,Address: 1. Organize San. Bol. 43 Cad. No.27 KAYSERIالعنوان : 1. اورغانيزي سان. بول. 43 كاد. نو.27 كايسيري, تركيا 
TURKEY

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



2014/6/1162العـــدد العاشر 

( 232)

 Trade Mark No.:24062العالمة التجارية رقم :24062  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 31/12/2013التاريخ : 31/12/2013 

البرامج  طبيعة  ذات  والتدريب  الترفيه  خدمات   : اجل  من 
وتقدمي  السلة  كرة  مجال  في  املستمرة  االذاعية  التلفزيونية 
وتوزيع  انتاج  خدمات   , املباشرة  واملعارض  السلة  كرة  العاب 
التلفزيونية واالذاعية , خدمات برامج  برامج العاب كرة السلة 
التحري  خدمات   , السلة  كرة  مجال  في  السلة  كرة  واحداث 
و مستوصفات  السلة  وتنظيم مستوصفات ومعسكرات كرة 
فريق  ومعسكرات  ومستوصفات  و  املدربني  ومعسكرات 
طبيعة  ذات  الترفيه  خدمات   , السلة  كرة  واحداث  الراقصات 
الراقصات  فريق  او  للحظ  اجلالب  للزي  الشخصي  الظهور 
وفي  املستوصفات  وفي  السلة  كرة  ومعارض  العاب  في 
الترفيه  خدمات   , االخرى  السلة  كرة  العاب  وفي  املعسكرات 
, خدمات  املشجعني  اندية  , خدمات  واحلفالت  اخلاصة  لالحداث 
مواد  التي تشمل  االنترنت  مواقع  توفير  وبشكل خاص  الترفيه 
التغطية  و  التلفزيونية  التغطية  مجال  في  الوسائط  متعددة 
التسجيالت  و  املرئية  التسجيالت  و  التفاعلية  التلفزيونية 
و  لالنتخابات  املتفاعلة  املرئية  التغطية  و  املستمرة  املرئية 
البرامج االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة 
الطبيعة  ذات  واملعلومات  االخبار  توفير  السلة،  كرة  مجال  في 
احلية  االلعاب  السلة،  كرة  مجال  في  واملوجزات  االحصائية 
والعاب  الفيديو  العاب  و  الكمبيوتر  العاب  الغير منزلة، خاصة، 
التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب  الفيديو 
حفالت الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب 
اجملالت  نشر  خاصة،  االلكتروني،  النشر  خدمات  البسيطة، 
والنشرات والكتب امللونة، وجداول االلعاب لالخرين مباشرة عبر 
قاعدة  توفير  السلة, خدمة  االنترنت، وجميعها في مجال كرة 

بيانات محوسبة عبر االنترنت في مجال كرة السلة 

In Respect of: Entertainment and educational services in 
the nature of ongoing television and radio programs in the 
field of basketball and rendering live basketball games 
and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television shows featuring basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and camps, 
coaches clinics and camps, dance team clinics and camps 
and basketball games; entertainment services in the nature 
of personal appearances by a costumed mascot or dance 
team at basketball games and exhibitions, clinics, camps, 
promotions, and other basketball-related events, special 
events and parties; fan club services; entertainment services, 
namely providing a website featuring multimedia material 
in the nature of television highlights, interactive television 
highlights, video recordings, video stream recordings, 
interactive video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of basketball; 
providing news and information in the nature of statistics and 
trivia in the field of basketball; on-line non-downloadable 
games, namely, computer games, video games, interactive 
video games, action skill games, arcade games, adults’ and 
children’s party games, board games, puzzles, and trivia 
games; electronic publishing services, namely, publication of 
magazines, guides, newsletters, coloring books, and game 
schedules of others on-line through the Internet, all in the field 
of basketball; providing an online computer database in the 
field of basketball



2014/6/1163العـــدد العاشر 

.In the name of: NBA Properties, Incبأسم : ان بي ايه بروبرتيز, انك. 

نيويورك  نيويورك,  افنيو,  فيفث  تاور-645  اوليمبيك   : العنوان 
10022, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, 
New York 10022, U.S.A.

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

( 233)

 Trade Mark No.:24063العالمة التجارية رقم :24063  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 31/12/2013التاريخ : 31/12/2013 

In Respect of: soft drinksمن اجل : مشروبات غازية 

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم : شركة النجار العاملية لالستثمار 
llistithmar

Address: Al khalil wad alharieehالعنوان : اخلليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

 Address for Services :  Al khalil wadعنوان التبليغ : اخلليل واد الهرية بجانب صالة السفير 
alharieeh

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  ان تسجيل   : مالحظة 
colaذات  كوال  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 234)

 Trade Mark No.:24064العالمة التجارية رقم :24064  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 31/12/2013التاريخ : 31/12/2013 

In Respect of: prepared nutsمن اجل : مكسرات محضرة 



2014/6/1164العـــدد العاشر 

 In the name of: sharikat alqasimi llhalawiatبأسم : شركة القاسمي للحلويات والتسويق 
waltasweek

Address: alkhalil tafouhالعنوان : اخلليل تفوح 381585 0599 

Address for Services :  alkhalil tafouhعنوان التبليغ : اخلليل تفوح 381585 0599 

( 235)

 Trade Mark No.:24065العالمة التجارية رقم :24065  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 02/01/2014التاريخ : 02/01/2014 

الطبية  والنظارات  النظارات  وإطارات  النظارات   : اجل  من 
ال  التي  للنظارات  املكبرة  والعدسات  الشمسية  والنظارات 
النظارات  حتتاج لوصفة طبية، علب وحبال تعليق وسالسل 

وأجزاء وإكسسوارات النظارات والنظارات الشمسية . 

In Respect of: Spectacles, spectacle frames, 
eyeglasses, sunglasses, magnifying lenses for non-
prescription spectacles, spectacle cases, strings 
and chains for spectacles, parts and accessories for 
spectacles and sunglasses.

.In the name of: ITALIA lNDEPENDENT S.P.Aبأسم : إيطاليا إنديبندنت أس.بي.إيه. 

Address: CORSO XI FEBBRAIO 19 - 10152 TORINO, ITALYالعنوان : كورسو 11 فيبرايو 19 – 10152 تورينو ، إيطاليا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 236)

 Trade Mark No.:24066العالمة التجارية رقم :24066  

In Class: 18في الصنف : 18 

Date: 02/01/2014التاريخ : 02/01/2014 

حقائب  والصناديق،  التسوق  وأكياس  احلقائب   : اجل  من 
اليد وعلب  الثياب وحقائب الظهر وحقائب  السفر وصناديق 
النقود  ومحافظ  فارغة  املباعة  التجميل  مستحضرات 
والوثائق  األوراق  وحقائب  املفاتيح  وحافظات  النقود  وجزادين 
ذات  واحلقائب  التجميل  مستحضرات  وحقائب  واألكياس 

األحزمة والشماسي. 

In Respect of: Bags, shopping bags, cases; suitcases, 
trunks, backpacks, handbags, cosmetic cases 
sold empty, wallets, purses, key cases, briefcases, 
pouches, vanity cases, belt bags, umbrellas.



2014/6/1165العـــدد العاشر 

.In the name of: ITALIA lNDEPENDENT S.P.Aبأسم : إيطاليا إنديبندنت أس.بي.إيه. 

 ,Address: CORSO XI FEBBRAIO 19 - 10152 TORINOالعنوان : كورسو 11 فيبرايو 19 – 10152 تورينو ، إيطاليا 
ITALY

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 237)

 Trade Mark No.:24067العالمة التجارية رقم :24067  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 02/01/2014التاريخ : 02/01/2014 

قصيرة  والقمصان  واألطفال  والنساء  الرجال  مالبس   : اجل  من 
والفساتني  والبنطلونات  والسترات  والتنانير  والكنزات  األكمام 
والسراويل  واجلوارب  أكمام  بدون  والسترات  الصوفية  والكنزات 
املانعة  والسترات  الكاملة  الرياضية  والبدالت  السباحة  وبدالت 
لدخول الهواء وسراويل التزلج واألرواب واملالبس الضيقة ومالبس 
الليل ومالبس النوم ومالبس النوم النسائية، املعاطف واملعاطف 
والبدالت  القصيرة  والسترات  والقمصان  والسترات  املطرية 
وربطات  احملبوكة  والكنزات  البرمودا  وسراويل  القصيرة  السراويل 
العنق واألوشحة والشاالت والقفازات واألحزمة ومالبس السباحة 
واجلزم  والطواقي  والقبعات  التحتية  واملالبس  االستحمام  وأرواب 

واألحذية وأحذيةالرياضة واألحذية اخلفيفة واألخف والصنادل . 

In Respect of: Clothing for men, women and children, 
T-shirts, blouses, skirts, jackets, trousers, dresses, 
sweaters, vests, socks, pants, bathing suits, sport 
overalls, wind-resistant jackets, ski pants, dressing 
gowns, tights, nightwear, pajamas, night gowns; 
coats, raincoats, sweaters, shirts, blazers, suits, 
shorts, bermuda shorts, jumpers, ties, scarves, 
shawls, gloves, belts, swimming costumes, bathrobes, 
underwear, hats, caps, boots, shoes, athletic shoes, 
sneakers, slippers, sandals.

.In the name of: ITALIA lNDEPENDENT S.P.Aبأسم : إيطاليا إنديبندنت أس.بي.إيه. 

Address: CORSO XI FEBBRAIO 19 - 10152 TORINO, ITALYالعنوان : كورسو 11 فيبرايو 19 – 10152 تورينو ، إيطاليا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 238)

 Trade Mark No.:24068العالمة التجارية رقم :24068  

In Class: 35في الصنف : 35 



2014/6/1166العـــدد العاشر 

Date: 02/01/2014التاريخ : 02/01/2014 

األعمال،  إدارة  خدمات  واإلعالن،  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
الوظائف  خدمات  األعمال،  شؤون  وتسيير  تولي  خدمات 
البضائع  من  واسعة  تشكيلة  جتميع  خدمات  املكتبية، 
هذه  وشراء  مشاهدة  من  الزبائن  لتمكني  اآلخرين  ملصلحة 
والنظارات  العني  أغطية  وهي  املناسب  بالشكل  البضائع 
العناية  ومنتجات  الشمسية  النظارات  وإطارات  الشمسية 
واجملوهرات  والعطور  التجميل  ومستحضرات  الشخصية 
واإلكسسوارات  واملنتجات  اليد  وساعات  املزيفة  واجملوهرات 
واأللبسة  السفر  وحقائب  واحلقائب  اجللود  من  املصنوعة 
وإكسسوارات  املنازل  وأثاث  الرأس  وأغطية  القدم  وألبسة 
املنازل، ومن املمكن تقدمي هذه اخلدمات مبن خالل محال البيع 
عبر  أو  البريدية  الطلبات  كتالوجات  خالل  من  أو  بالتجزئة 
الوسائط اإللكترونية أو عبر املواقع اإللكترونية لبيع البضائع 

العامة على شبكة اإلنترنت. 

In Respect of: Advertising; business management; 
busjness administration; office functions; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase of those goods, namely, eyewear 
sunglasses, frames for glasses, personal care 
products, cosmetics, perfumes, jewelry, fancy 
Jewelry, watches, products and accessories made of 
leather, bags, suitcases, clothing, footwear, headgear, 
home furnishing and home accessories, such services 
may be provided by retail stores, through mail order 
catalogues or by means of electronic medias or from 
a general merchandise internet websites.

.In the name of: ITALIA lNDEPENDENT S.P.Aبأسم : إيطاليا إنديبندنت أس.بي.إيه. 

Address: CORSO XI FEBBRAIO 19 - 10152 TORINO, ITALYالعنوان : كورسو 11 فيبرايو 19 – 10152 تورينو ، إيطاليا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 239)

 Trade Mark No.:24069العالمة التجارية رقم :24069  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 02/01/2014التاريخ : 02/01/2014 

واألرز وساغو، بن اصطناعي  والسكر  والشاي  النب   : من اجل 
وفطائر  وخيز  احلبوب  من  مصنوعه  ومستحضرات  دقيق   ،
وحلويات وحلويات مثلجة ، عسل نحل وعسل اسود ، خميرة 
وذرور خبازة ، ملح وخردل وخل وصلصات ( توابل ) بهارات وثلج ، 

الشوكوالتة ، سكاكر ، بسكويت ، كعك ، قطع حلوى. 

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 chocolate , 
candy , biscuits , cake , lozenges

 ) والشيكوالتة  احللويات  الشرقية لصناعة  الشركة   : بأسم 
كوفرتينا ) شركة مساهمة مصرية. 

In the name of: The Eastern Company for Sweets and 
Chocolate (Covertina) S.A.E



2014/6/1167العـــدد العاشر 

 – السويس  جسر  من  متفرع   – أكتوبر   6 شارع   8  : العنوان 
القاهرة – ج.م.ع 

Address: No 08, 6th October St., Ain Shams, Cairo, the 
Arab Republic of Egypt

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

Address for Services:  

( 240)

 Trade Mark No.:24070العالمة التجارية رقم :24070  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 05/01/2014التاريخ : 05/01/2014 

In Respect of: TV broadcastمن اجل : بث تلفزيوني 

 In the name of: EL-Yazan company forبأسم : شركه اليزن للتنميه والدعايه واالعالن 
Development&Advertaising

Address: Tulkarm-complex-kharoufالعنوان : طولكرم مجمع اخلاروف 

Address for Services :  Tulkarm-complex-kharoufعنوان التبليغ : طولكرم مجمع اخلاروف 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 241)

 Trade Mark No.:24071العالمة التجارية رقم :24071  

In Class: 29في الصنف : 29 



2014/6/1168العـــدد العاشر 

Date: 06/01/2014التاريخ : 06/01/2014 

In Respect of: ; Edible oilمن اجل : – زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية– 

In the name of: Ammar Huseen Ahmad Olimiبأسم : عمار حسني احمد عليمي 

Address: Tulkarm-Faroun-stالعنوان : طولكرم -شارع فرعون 056969999 

Address for Services :  Tulkarm-Faroun-stعنوان التبليغ : طولكرم -شارع فرعون 056969999 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 242)

 Trade Mark No.:24072العالمة التجارية رقم :24072  

In Class: 36في الصنف : 36 

Date: 06/01/2014التاريخ : 06/01/2014 

االئتمان وبطاقات  : خدمات مالية، خدمات بطاقات  من اجل 
املدين وبطاقات الدفع. 

In Respect of: Financial services; credit card, debit 
card, and payment card services.

.In the name of: Diners Club International Ltdبأسم : دينرز كلوب إنترناشيونال ليمتد 

العنوان : 2500 ليك كوك روود ، ريفروودس، إيللينويز 60015 ، 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 
60015, United States of America (USA)

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 243)

 Trade Mark No.:24073العالمة التجارية رقم :24073  

In Class: 36في الصنف : 36 

Date: 06/01/2014التاريخ : 06/01/2014 



2014/6/1169العـــدد العاشر 

االئتمان وبطاقات  : خدمات مالية، خدمات بطاقات  من اجل 
املدين وبطاقات الدفع. 

In Respect of: Financial services; credit card, debit 
card, and payment card services.

.In the name of: Diners Club International Ltdبأسم : دينرز كلوب إنترناشيونال ليمتد 

العنوان : 2500 ليك كوك روود ، ريفروودس، إيللينويز 60015 ، 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 
60015, United States of America (USA)

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 244)

 Trade Mark No.:24074العالمة التجارية رقم :24074  

In Class: 36في الصنف : 36 

Date: 06/01/2014التاريخ : 06/01/2014 

االئتمان وبطاقات  : خدمات مالية، خدمات بطاقات  من اجل 
املدين وبطاقات الدفع. 

In Respect of: Financial services; credit card, debit 
card, and payment card services.

.In the name of: Diners Club International Ltdبأسم : دينرز كلوب إنترناشيونال ليمتد 

العنوان : 2500 ليك كوك روود ، ريفروودس، إيللينويز 60015 ، 
الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 
60015, United States of America (USA)

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 245)

 Trade Mark No.:24075العالمة التجارية رقم :24075  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 06/01/2014التاريخ : 06/01/2014 

In Respect of: dairy productمن اجل : منتجات االلبان 



2014/6/1170العـــدد العاشر 

 In the name of: alsaheel company for tradeبأسم : شركة الساحل للتجارة والتسويق 
markting

Address: al sammo -hebronالعنوان : اخلليل السموع /املدورة 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سوق زهرة املدائن اخلليل 

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات  والعبارات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 246)

 Trade Mark No.:24077العالمة التجارية رقم :24077  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 06/01/2014التاريخ : 06/01/2014 

In Respect of: prepared nutsمن اجل : مكسرات محضرة 

 In the name of: sharikat alqasimi llhalawiatبأسم : شركة القاسمي للحلويات والتسويق 
waltasweek

Address: alkhalil tafouhالعنوان : اخلليل تفوح 381585 0599 

Address for Services :  alkhalil tafouhعنوان التبليغ : اخلليل تفوح 381585 0599 

( 247)

 Trade Mark No.:24080العالمة التجارية رقم :24080  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 06/01/2014التاريخ : 06/01/2014 



2014/6/1171العـــدد العاشر 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا 
واملستحضرات  الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو 
واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  املصنوعة 
 ، اخلبازة  ومسحوق  اخلميرة  السكر،  ودبس  العسل   ، املثلجة 

امللح واخلردل واخلل الصلصات (التوابل) ، البهارات، الثلج 

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

 In the name of: FEDERACION NACIONAL DEبأسم : فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيا 
CAFETEROS DE COLOMBIA

18-8 في بوغوتا دي.سي., جمهورية  73 رقم  : كالي  العنوان 
كولومبيا 

Address: Calle 73 No. 8-18 in Bogota D.C., Republic 
of Colombia

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

Address for Services:  

( 248)

 Trade Mark No.:24081العالمة التجارية رقم :24081  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 06/01/2014التاريخ : 06/01/2014 

ترتيب   ، والشراب  بالطعام  التزويد  خدمات   : اجل  من 
االقامة املؤقتة 

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

دي  كافيتيروس  دي  ناسيونال  فيديراسيون   : بأسم 
كولومبيا 

In the name of: FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA

دي.سي.,  بوغوتا  في   8-18 رقم   73 كالي   : العنوان 
جمهورية كولومبيا 

Address: Calle 73 No. 8-18 in Bogota D.C., 
Republic of Colombia

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

Address for Services:  

( 249)

 Trade Mark No.:24082العالمة التجارية رقم :24082  

In Class: 30في الصنف : 30 



2014/6/1172العـــدد العاشر 

Date: 08/01/2014التاريخ : 08/01/2014 

In Respect of: candiesمن اجل : حلويات ملبسة 

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

Address: hebron wad al hariyaالعنوان : اخلليل واد الهرية 2234057 

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

( 250)

 Trade Mark No.:24083العالمة التجارية رقم :24083  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 08/01/2014التاريخ : 08/01/2014 

من اجل : خدمات الدعاية واالعالن، وإدارة وتوجيه االعمال، وتفعيل 
النشاط املكتبي، وكاالت الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن بالطلب 
واإلعالن،  الدعاية  مواد  واإلعالن، نشر  الدعاية  مواد  البريدي، حتديث 
واملعدات  اآلالت  تأجير  الصور،  نسخ  آالت  تأجير  اإلعالنات،  لصق 
تقييم  واعالن،  دعاية  الطباعة،  النسخ،  الصور،  نسخ  املكتبية، 
االعمال، استشارات إدارة االعمال، وكاالت االنباء التجارية، املساعدة 
في إدارة االعمال التجارية أو الصناعية، جتميع املعلومات في قواعد 
االستفتاء  التسويق،  املبرمجة،  امللفات  إدارة  الكومبيوتر،  بيانات 
إدارة  في  (املساعدة  اخلارجي  التعاقد  خدمات  االراء،  واستطالع 

االعمال)، معاجلة النصوص، نشر نصوص الدعاية واالعالن. 

In Respect of: Advertising, business management, 
business Administration, office functions, advertising 
agencies, advertising by mail order, advertising material 
(Updating of-), advertising matter (Dissemination of-
), bill-posting, Rental of photocopying machines, office 
machines and equipment rental, photocopying services, 
transcription, typing, advertising, appraisal business, 
business management consultancy, commercial 
information agencies, management assistance commercial 
or industrial, compilation of information into computer 
databases, file management (computerized-), marketing, 
opinion polling, outsourcing services business assistance, 
processing (word), publication of publicity texts

In the name of: HD Vision Media Productionبأسم : شركة الرؤية الواضحة لإلنتاج واخلدمات االعالمية 

Address: Ramallah and Albireh-Ramallahالعنوان : رام اهلل والبيرة-رام اهلل 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : كمال ومشاركوه، عمارة أبراج العني – الشرفة، البيرة 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/1173العـــدد العاشر 

( 251)

 Trade Mark No.:24084العالمة التجارية رقم :24084  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 08/01/2014التاريخ : 08/01/2014 

من اجل : خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، خدمات 
عبر  االتصاالت  خدمات   ، اجلوال  وخدمات  اخلليوية  االتصاالت 
االتصاالت  الهاتفيه،  االتصاالت  وخدمات  الصناعية  االقمار 
االتصاالت عن طريق شبكات   ، احلاسوب  عن طريق محطات 
، خدمات  البيانات  عبر  االتصاالت  ، خدمات  البصرية  األلياف 
االكترونية،  البيانات  تبادل  خدمات   ، الرقمية  االتصاالت 
خدمات البريد االلكتروني ، النقل االلكتروني للبيانات والصور 
والوثائق، توفير فرص احلصول على اخلدمات احلية عبر االنترنت 
بعد،  عن  البانات  الى  الوصول  خدمات   ، االنترنت  خدمات   ،
خدمات شبكة القيمة املضافة(فان)، توفير خدمات االتصاالت 

لشبكة اتصال محلية السلكية ( الشبكات احمللية). 

In Respect of: telecommunications services , cellular 
, mobile satellite and telephone communications 
services , communication by computer terminals, 
communications by fiber optic network’s data 
communication services , digital communications 
services , electronic data interchange services , 
electronic mail services , electronic transmission of 
data , images and documents, providing access to 
online computer services , intrnet services , remote 
data access services , value-added network ( VAN) 
services , providing connections to a wireless local 
area network ( lan) .

In the name of: Etisalat Telecommunications Corporationبأسم : مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت 

اإلمارات   ، أبو ظبي   3838 ب   . ، ص  اتصاالت  مبنى   : العنوان 
العربية املتحدة 

Address: Etisalat Tower , P.O.Box 3838 , Abu Dhabi , 
United Arab Emirates

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

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
االستخدام  ذات   etisalat كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية 

العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/1174العـــدد العاشر 

( 252)

 Trade Mark No.:24085العالمة التجارية رقم :24085  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 08/01/2014التاريخ : 08/01/2014 

الرياضية  وخاصة  أنواعها  بكافة  اجلاهزة  األلبسة   : اجل  من 
والوالدي  والنسائي  الرجالي  وغيرها  والسبورات  والقطنية 

واألحذية بكافة أنواعها و اجلوارب 

In Respect of: Ready-made clothes of all kinds, 
especially sport wear, cotton clothes, casual clothes 
for men, women, and children, and all kinds of foot 
wear, socks

In the name of: Qalì and Kadah Companyبأسم : شركة قلعي وقدح 

العنوان : عقار رقم 557، مزرعة فضلون، سبينة الكبرى، ريف 
دمشق، سوريا 

Address: Syria-Damascus Reef-Sabenah Al-Kubrah-
Fadloon Mazraat-Aqar No.557

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

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 253)

 Trade Mark No.:24086العالمة التجارية رقم :24086  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 08/01/2014التاريخ : 08/01/2014 



2014/6/1175العـــدد العاشر 

من اجل : خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، خدمات 
عبر  االتصاالت  خدمات   ، اجلوال  وخدمات  اخلليوية  االتصاالت 
االتصاالت  الهاتفيه،  االتصاالت  وخدمات  الصناعية  االقمار 
االتصاالت عن طريق شبكات   ، احلاسوب  عن طريق محطات 
، خدمات  البيانات  عبر  االتصاالت  ، خدمات  البصرية  األلياف 
االكترونية،  البيانات  تبادل  خدمات   ، الرقمية  االتصاالت 
خدمات البريد االلكتروني ، النقل االلكتروني للبيانات والصور 
والوثائق، توفير فرص احلصول على اخلدمات احلية عبر االنترنت 
بعد،  عن  البانات  الى  الوصول  خدمات   ، االنترنت  خدمات   ،
خدمات شبكة القيمة املضافة(فان)، توفير خدمات االتصاالت 

لشبكة اتصال محلية السلكية ( الشبكات احمللية). 

In Respect of: telecommunications services , cellular 
, mobile satellite and telephone communications 
services , communication by computer terminals, 
communications by fiber optic network’s data 
communication services , digital communications 
services , electronic data interchange services , 
electronic mail services , electronic transmission of 
data , images and documents, providing access to 
online computer services , intrnet services , remote 
data access services , value-added network ( VAN) 
services , providing connections to a wireless local 
area network ( lan) .

 In the name of: Etisalat Telecommunicationsبأسم : مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت 
Corporation

اإلمارات   ، أبو ظبي   3838 ب   . ، ص  اتصاالت  مبنى   : العنوان 
العربية املتحدة 

Address: Etisalat Tower , P.O.Box 3838 , Abu Dhabi , 
United Arab Emirates

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

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
االستخدام  ذات  اتصاالت  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية 

العام مبعزل عن العالمة 

(254)

 Trade Mark No.:24087العالمة التجارية رقم :24087  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 08/01/2014التاريخ : 08/01/2014 



2014/6/1176العـــدد العاشر 

من اجل : خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، خدمات 
عبر  االتصاالت  خدمات   ، اجلوال  وخدمات  اخلليوية  االتصاالت 
االتصاالت  الهاتفيه،  االتصاالت  وخدمات  الصناعية  االقمار 
االتصاالت عن طريق شبكات   ، احلاسوب  عن طريق محطات 
، خدمات  البيانات  عبر  االتصاالت  ، خدمات  البصرية  األلياف 
االكترونية،  البيانات  تبادل  خدمات   ، الرقمية  االتصاالت 
خدمات البريد االلكتروني ، النقل االلكتروني للبيانات والصور 
والوثائق، توفير فرص احلصول على اخلدمات احلية عبر االنترنت 
بعد،  عن  البانات  الى  الوصول  خدمات   ، االنترنت  خدمات   ،
خدمات شبكة القيمة املضافة(فان)، توفير خدمات االتصاالت 

لشبكة اتصال محلية السلكية ( الشبكات احمللية). 

In Respect of: telecommunications services , cellular 
, mobile satellite and telephone communications 
services , communication by computer terminals, 
communications by fiber optic network’s data 
communication services , digital communications 
services , electronic data interchange services , 
electronic mail services , electronic transmission of 
data , images and documents, providing access to 
online computer services , intrnet services , remote 
data access services , value-added network ( VAN) 
services , providing connections to a wireless local 
area network ( lan) .

In the name of: Etisalat Telecommunications Corporationبأسم : مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت 

اإلمارات   ، أبو ظبي   3838 ب   . ، ص  اتصاالت  مبنى   : العنوان 
العربية املتحدة 

Address: Etisalat Tower , P.O.Box 3838 , Abu Dhabi , 
United Arab Emirates

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

Address for Services:  

( 255)

 Trade Mark No.:24088العالمة التجارية رقم :24088  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 

In Respect of: hair removalمن اجل : مزيل شعر طبيعي 

 In the name of: abdelnasser fahmi yousef alبأسم : عبد الناصر فهمي يوسف احلساسنة 
hassasneh

Address: Al Khalil nemraالعنوان : اخلليل منرة 0599371382 

Address for Services :  Al Khalil nemraعنوان التبليغ : اخلليل منرة 0599371382 



2014/6/1177العـــدد العاشر 

( 256)

 Trade Mark No.:24089العالمة التجارية رقم :24089  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 

من اجل : االعالنات االلكترونية ضمن شبكات حاسوب، 
لعرض  االنترنت  على  بالتجزئة  بيع  متجر  وخدمات 
باجلسم  العناية  ومنتجات  التجميل  مستحضرات 
واملستحضرات  العطرية،  والزيوت  والعطور،  والصابون 
واإلعالنات  العرق؛  ومزيالت  األسنان  ومعاجني  الشعر، 

املباشرة عن طريق البريد. 

In Respect of: On line advertising on a 
computer network; on-line retail store services 
featuring cosmetics, body care products, soaps, 
perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices, 
deodorants; direct mail advertising.

.In the name of: SEA OF SPA LABS LTDبأسم : سي اوف سبا البس أل تي دي. 

.Address: 22 Haplada St. Arad, Israelالعنوان : 22 شارع هابالدا أراد, اسرائيل. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 

( 257)

 Trade Mark No.:24090العالمة التجارية رقم :24090  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 

من اجل : االعالنات االلكترونية ضمن شبكات حاسوب، 
لعرض  االنترنت  على  بالتجزئة  بيع  متجر  وخدمات 
باجلسم  العناية  ومنتجات  التجميل  مستحضرات 
واملستحضرات  العطرية،  والزيوت  والعطور،  والصابون 
واإلعالنات  العرق؛  ومزيالت  األسنان  ومعاجني  الشعر، 

املباشرة عن طريق البريد. 

In Respect of: On line advertising on a 
computer network; on-line retail store services 
featuring cosmetics, body care products, 
soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, 
dentifrices, deodorants; direct mail advertising.

.In the name of: SEA OF SPA LABS LTDبأسم : سي اوف سبا البس أل تي دي. 

.Address: 22 Haplada St. Arad, Israelالعنوان : 22 شارع هابالدا أراد, اسرائيل. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 



2014/6/1178العـــدد العاشر 

( 258)

 Trade Mark No.:24091العالمة التجارية رقم :24091  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 

شكل  على  والصابون  جتميلية،  ألغراض  الصابون   : اجل  من 
كرمي؛ والصابون السائل، والصابون املعطر، والصابون للعناية 
باجلسم؛ والصابون لالستعمال الشخصي؛ والزيوت العطرية؛ 
كرميات  بالبشرة؛  للعناية  التجميل  ومستحضرات  الكرميات 
مرطب  بالشعر؛  العناية  مستحضرات  بالشعر،  العناية 
باجلسم؛  والعناية  الوجه  مستحضرات  بالشعر؛  للعناية 
باجلسم  العناية  ومنتجات  باألظافر؛  العناية  مستحضرات 
واجلمال ألغراض جتميلية؛ الكرميات ومستحضرات التجميل؛ 
منتجات التجميل، مستحضرات التجميل والزيوت للجسم؛ 
الشعر؛  تصفيف  منتجات  الشعر؛  لصبغة  مستحضرات 
لألطفال؛  شامبو  األطفال؛  وزيوت  الشعر،  ومكيف  شامبو 
زيوت  الطبية؛  غير  ألغراض  واألمالح  اجليل  االستحمام  رغوة 
االستحمام؛ صابون االستحمام؛ رغوة احلمام؛ زيوت التدليك؛ 
من  الوقاية  مستحضرات  التجميلية؛  التدليك  كرميات 
الشمس، كرميات الوقاية من الشمس؛ الزيوت ومستحضرات 
الشمس؛  من  احلماية  مستحضرات  السمرة؛  اكتساب 
منتجات تسمير البشرة ومنتجات ما بعد التعرض للشمس، 
كرميات  التجميل؛  كرميات  والزيوت؛  اجليل  مستجضرات 
جتميلية؛  أغراض  في  تستخدم  للوجه  كرميات  للجسم؛ 
البشرة؛  مرطبات  للجسم؛  مرطب  التجميل؛  مستحضرات 
للوجه  مكياج  واملكياج؛  التجميل  مستحضرات  املكياج، 

واجلسم؛ مستحضرات إزلة املكياج. 

In Respect of: Cosmetic soaps; cream soaps; liquid 
soaps; perfumed soaps; soaps for body care; soaps 
for personal use; essential oils; cosmetic creams for 
skin care; hair care creams; hair care preparations; 
hair care lotions; lotions for face and body care; nail 
care preparations; body and beauty care cosmetics; 
cosmetic creams; cosmetic preparations; cosmetics; 
body oils; hair coloring preparations; hair styling 
preparations; hair shampoos and conditioners; baby 
oils; shampoos for babies; bath and shower gels 
and salts not for medical purposes; bath oils; bath 
soaps; bath foam; massage oils; cosmetic massage 
creams; sun screen preparations; sunscreen creams; 
sun-tanning oils and lotions; sun block preparations; 
tanning and after-sun milks, gels and oils; beauty 
gels; beauty creams; body creams; face creams 
for cosmetic use; beauty lotions; body lotions; skin 
lotions; make-up; cosmetics and make-up; make-up 
for the face and body; make-up removing preparations.

.In the name of: SEA OF SPA LABS LTDبأسم : سي اوف سبا البس أل تي دي. 

.Address: 22 Haplada St. Arad, Israelالعنوان : 22 شارع هابالدا أراد, اسرائيل. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 



2014/6/1179العـــدد العاشر 

( 259)

 Trade Mark No.:24092العالمة التجارية رقم :24092  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 

شكل  على  والصابون  جتميلية،  ألغراض  الصابون   : اجل  من 
كرمي؛ والصابون السائل، والصابون املعطر، والصابون للعناية 
باجلسم؛ والصابون لالستعمال الشخصي؛ والزيوت العطرية؛ 
كرميات  بالبشرة؛  للعناية  التجميل  ومستحضرات  الكرميات 
مرطب  بالشعر؛  العناية  مستحضرات  بالشعر،  العناية 
باجلسم؛  والعناية  الوجه  مستحضرات  بالشعر؛  للعناية 
باجلسم  العناية  ومنتجات  باألظافر؛  العناية  مستحضرات 
واجلمال ألغراض جتميلية؛ الكرميات ومستحضرات التجميل؛ 
منتجات التجميل، مستحضرات التجميل والزيوت للجسم؛ 
الشعر؛  تصفيف  منتجات  الشعر؛  لصبغة  مستحضرات 
لألطفال؛  شامبو  األطفال؛  وزيوت  الشعر،  ومكيف  شامبو 
زيوت  الطبية؛  غير  ألغراض  واألمالح  اجليل  االستحمام  رغوة 
االستحمام؛ صابون االستحمام؛ رغوة احلمام؛ زيوت التدليك؛ 
من  الوقاية  مستحضرات  التجميلية؛  التدليك  كرميات 
الشمس، كرميات الوقاية من الشمس؛ الزيوت ومستحضرات 
الشمس؛  من  احلماية  مستحضرات  السمرة؛  اكتساب 
منتجات تسمير البشرة ومنتجات ما بعد التعرض للشمس، 
كرميات  التجميل؛  كرميات  والزيوت؛  اجليل  مستجضرات 
جتميلية؛  أغراض  في  تستخدم  للوجه  كرميات  للجسم؛ 
البشرة؛  مرطبات  للجسم؛  مرطب  التجميل؛  مستحضرات 
للوجه  مكياج  واملكياج؛  التجميل  مستحضرات  املكياج، 

واجلسم؛ مستحضرات إزلة املكياج. 

In Respect of: Cosmetic soaps; cream soaps; liquid 
soaps; perfumed soaps; soaps for body care; soaps 
for personal use; essential oils; cosmetic creams for 
skin care; hair care creams; hair care preparations; 
hair care lotions; lotions for face and body care; nail 
care preparations; body and beauty care cosmetics; 
cosmetic creams; cosmetic preparations; cosmetics; 
body oils; hair coloring preparations; hair styling 
preparations; hair shampoos and conditioners; baby 
oils; shampoos for babies; bath and shower gels 
and salts not for medical purposes; bath oils; bath 
soaps; bath foam; massage oils; cosmetic massage 
creams; sun screen preparations; sunscreen creams; 
sun-tanning oils and lotions; sun block preparations; 
tanning and after-sun milks, gels and oils; beauty 
gels; beauty creams; body creams; face creams 
for cosmetic use; beauty lotions; body lotions; skin 
lotions; make-up; cosmetics and make-up; make-up 
for the face and body; make-up removing preparations.

.In the name of: SEA OF SPA LABS LTDبأسم : سي اوف سبا البس أل تي دي. 

.Address: 22 Haplada St. Arad, Israelالعنوان : 22 شارع هابالدا أراد, اسرائيل. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - مركز البيرة التجاري ط6 



2014/6/1180العـــدد العاشر 

( 260)

 Trade Mark No.:24093العالمة التجارية رقم :24093  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 

توجيه  و  إدارة  و  االعالن  و  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
االعمال و تفعيل النشاط املكتبي 

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

 In the name of: Majed Khaled Mohammadبأسم : ماجد خالد محمد عليان 
Alayaan

Address: Amman- Jordanالعنوان : االردن -عمان 

رام   767 ص.ب  زغرة  اسماعيل  سونيا   : التبليغ  عنوان 
اهلل البالوع عمارة النجمة 3 

Address for Services:  

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

مبعزل عن العالمة 

( 261)

 Trade Mark No.:24094العالمة التجارية رقم :24094  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 



2014/6/1181العـــدد العاشر 

من اجل : (أ) الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه 
التجليد،  أخرى،املطبوعات،مواد  فئات  في  وارده  غير  و  املواد 
الصور الفوتغرافية ،القرطاسية، مواد اللصق ،مواد الفنانني، 
االالت الكاتبه و اللوازم املكتبية مواد التوجيه و التدريس مواد 

التغليف البالستيكية حروف الطباعة ، الكليشيهات. 

In Respect of: in respect of (a)paper, cardboard and 
goods made from these materials,not included in 
other classes, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationary, Artists materials brushes 
typewriters and office requisites instructional and 
teaching material plastic materials for packaging 
,printers type printing block

In the name of: Majed Khaled Mohammad Alayaanبأسم : ماجد خالد محمد عليان 

Address: Amman- Jordanالعنوان : االردن -عمان 

اهلل  رام   767 ص.ب  زغرة  اسماعيل  سونيا   : التبليغ  عنوان 
البالوع عمارة النجمة 3 

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 262)

 Trade Mark No.:24096العالمة التجارية رقم :24096  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 

من اجل : خدمات الدعاية و االعالن و إدارة و توجيه االعمال و 
تفعيل النشاط املكتبي 

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

In the name of: Majed Khaled Mohammad Alayaanبأسم : ماجد خالد محمد عليان 

Address: Amman- Jordanالعنوان : االردن -عمان 

اهلل  رام   767 ص.ب  زغرة  اسماعيل  سونيا   : التبليغ  عنوان 
البالوع عمارة النجمة 3 

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/1182العـــدد العاشر 

( 263)

 Trade Mark No.:24097العالمة التجارية رقم :24097  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 

من اجل : (أ) الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه 
التجليد،  أخرى،املطبوعات،مواد  فئات  في  وارده  غير  و  املواد 
الصور الفوتغرافية ،القرطاسية، مواد اللصق ،مواد الفنانني، 
االالت الكاتبه و اللوازم املكتبية مواد التوجيه و التدريس مواد 

التغليف البالستيكية حروف الطباعة ، الكليشيهات. 

In Respect of: in respect of (a)paper, cardboard and 
goods made from these materials,not included in 
other classes, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationary, Artists materials brushes 
typewriters and office requisites instructional and 
teaching material plastic materials for packaging 
,printers type printing block

In the name of: Majed Khaled Mohammad Alayaanبأسم : ماجد خالد محمد عليان 

Address: Amman- Jordanالعنوان : االردن -عمان 

اهلل  رام   767 ص.ب  زغرة  اسماعيل  سونيا   : التبليغ  عنوان 
البالوع عمارة النجمة 3 

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 264)

 Trade Mark No.:24098العالمة التجارية رقم :24098  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 



2014/6/1183العـــدد العاشر 

من اجل : خدمات الدعاية و االعالن و إدارة و توجيه االعمال و 
تفعيل النشاط املكتبي 

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

In the name of: Majed Khaled Mohammad Alayaanبأسم : ماجد خالد محمد عليان 

Address: Amman- Jordanالعنوان : االردن -عمان 

اهلل  رام   767 ص.ب  زغرة  اسماعيل  سونيا   : التبليغ  عنوان 
البالوع عمارة النجمة 3 

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 265)

 Trade Mark No.:24099العالمة التجارية رقم :24099  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 

هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
التجليد،  أخرى،املطبوعات،مواد  فئات  في  وارده  غير  و  املواد 
الصور الفوتغرافية ،القرطاسية، مواد اللصق ،مواد الفنانني، 
االالت الكاتبه و اللوازم املكتبية مواد التوجيه و التدريس مواد 

التغليف البالستيكية حروف الطباعة ، الكليشيهات. 

In Respect of: paper, cardboard and goods made from 
these materials,not included in other classes, printed 
matter, bookbinding material, photographs, stationary, 
Artists materials brushes typewriters and office 
requisites instructional and teaching material plastic 
materials for packaging ,printers type printing block

In the name of: Majed Khaled Mohammad Alayaanبأسم : ماجد خالد محمد عليان 

Address: Amman- Jordanالعنوان : االردن -عمان 

اهلل  رام   767 ص.ب  زغرة  اسماعيل  سونيا   : التبليغ  عنوان 
البالوع عمارة النجمة 3 

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 266)

 Trade Mark No.:24101العالمة التجارية رقم :24101  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 09/01/2014التاريخ : 09/01/2014 

In Respect of: Wet tissues for hygienic purposeمن اجل : مناديل ورقية منظفة رطبة الستعماالت صحية 

In the name of: jehad M H AbuAsabahبأسم : جهاد محمد حسن ابو عصبة 

Address: hebronالعنوان : اخلليل حلحول 

Address for Services :  hebronعنوان التبليغ : اخلليل حلحول 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 267)

 Trade Mark No.:24102العالمة التجارية رقم :24102  

In Class: 11في الصنف : 11 

Date: 12/01/2014التاريخ : 12/01/2014 

من اجل : اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي 
ولالغراض  املياة  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية 

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

 In the name of: Shariket al Majd Dulofenبأسم : شركة اجملد دولفني للمواد االنشائية 
Lelmawad Alenshaeah

Address: Nablus - Salemالعنوان : نابلس - سالم 

Address for Services :  Nablus - Salemعنوان التبليغ : نابلس - سالم 
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( 268)

 Trade Mark No.:24105العالمة التجارية رقم :24105  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 12/01/2014التاريخ : 12/01/2014 

In Respect of: CLEANING POLISHINGمن اجل : مستحضرات تنظيف 

 In the name of: SHARIKET FLORYA LEL TIJARAبأسم : شركة فلوريا للتجارة والتجميل 
WAL TAJMEEL

Address: NABLUS SHARE BAT AEBAالعنوان : نابلس_شارع بيت ايبا 

 Address for Services :  NABLUS SHARE BATعنوان التبليغ : نابلس_شارع بيت ايبا 
AEBA

( 269)

Trade Mark No.:24106 

In Class: 3العالمة التجارية رقم :24106  

Date: 12/01/2014في الصنف : 3 

In Respect of: COSMETICEالتاريخ : 12/01/2014 

 In the name of: SHARIKET FLORYA LEL TIJARAمن اجل : مستحضرات جتميل 
WAL TAJMEEL

Address: NABLUS SHARE BAT AEBAبأسم : شركة فلوريا للتجارة والتجميل 

 Address for Services :  NABLUS SHARE BATالعنوان : نابلس_شارع بيت ايبا 
AEBA

عنوان التبليغ : نابلس_شارع بيت ايبا 
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( 270)

 Trade Mark No.:24108العالمة التجارية رقم :24108  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 12/01/2014التاريخ : 12/01/2014 

In Respect of: COSMETICSمن اجل : مستحضرات جتميل 

 In the name of: SHARIKET FLORYA LEL TIJARAبأسم : شركة فلوريا للتجارة والتجميل 
WAL TAJMEEL

Address: NABLUS SHARE BAT AEBAالعنوان : نابلس_شارع بيت ايبا 

 Address for Services :  NABLUS SHARE BATعنوان التبليغ : نابلس_شارع بيت ايبا 
AEBA

( 271)

 Trade Mark No.:24110العالمة التجارية رقم :24110  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 12/01/2014التاريخ : 12/01/2014 

In Respect of: COSMETICSمن اجل : مستحضرات جتميل 

 In the name of: SHARIKET FLORYA LEL TIJARAبأسم : شركة فلوريا للتجارة والتجميل 
WAL TAJMEEL

Address: NABLUS SHARE BAT AEBAالعنوان : نابلس_شارع بيت ايبا 

 Address for Services :  NABLUS SHARE BATعنوان التبليغ : نابلس_شارع بيت ايبا 
AEBA
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( 272)

 Trade Mark No.:24112العالمة التجارية رقم :24112  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 12/01/2014التاريخ : 12/01/2014 

In Respect of: COSMETICSمن اجل : مستحضرات جتميل 

 In the name of: SHARIKET FLORYA LEL TIJARAبأسم : شركة فلوريا للتجارة والتجميل 
WAL TAJMEEL

Address: NABLUS SHARE BAT AEBAالعنوان : نابلس_شارع بيت ايبا 

 Address for Services :  NABLUS SHARE BATعنوان التبليغ : نابلس_شارع بيت ايبا 
AEBA

( 273)

 Trade Mark No.:24113العالمة التجارية رقم :24113  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 12/01/2014التاريخ : 12/01/2014 

من اجل : مستحضرات صحية لغاية طبية مواد حمي 
معدة لالستعمال الطبي 

In Respect of: preparations sanitary 
preparations for medical purposes dietetic , 
substances adapted for medical.

 In the name of: SHARIKET FLORYA LEL TIJARAبأسم : شركة فلوريا للتجارة والتجميل 
WAL TAJMEEL

Address: NABLUS SHARE BAT AEBAالعنوان : نابلس_شارع بيت ايبا 

 Address for Services :  NABLUS SHARE BATعنوان التبليغ : نابلس_شارع بيت ايبا 
AEBA



2014/6/1188العـــدد العاشر 

( 274)

 Trade Mark No.:24114العالمة التجارية رقم :24114  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 12/01/2014التاريخ : 12/01/2014 

In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

( 275)

 Trade Mark No.:24115العالمة التجارية رقم :24115  

In Class: 31في الصنف : 31 

Date: 12/01/2014التاريخ : 12/01/2014 

In Respect of: almoundsمن اجل : احلبوب اللوز 

 In the name of: sharekat al-telal lil mawad alبأسم : شركة التالل للمواد الغذائية 
githaeyah
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Address: al khalel nubaالعنوان : اخلليل نوبا بجاني مركز الشرطة 

Address for Services :  al khalel nubaعنوان التبليغ : اخلليل نوبا بجاني مركز الشرطة 

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

مبعزل عن العالمة 

( 276)

 Trade Mark No.:24117العالمة التجارية رقم :24117  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 12/01/2014التاريخ : 12/01/2014 

من اجل : الفئة 29: منتجات احلليب، مسحوق احلليب، 
ودهون  زيوت  الطهي،  زيت  زبادي،  لنب  ألبان،  منتجات 
و  زيت نخيل  زبدة،  نباتي،  صاحلة لألكل، سمن صناعي 
عصير  الطماطم،  معجون  للطعام،  النخيل  نواة  زيت 
الطماطم للطهي، خضراوات معلبة، عدس محفوظ، 
بازالء  ُمعالج،  سوداني  فول  احملفوظ،  املشروم  فطر 
املرق  من  مركزات  الدهن،  قليل  مرق  بقول،  محفوظة، 
قليل الدهن، أسماك [غير حية]، سمك سردين، سمك 

تونة، حلوم البقر احملفوظ الواردة في الفئة 29. 

In Respect of: Class 29: Milk Products, Milk 
Powder, Dairy Products, Yogurt, Cooking Oil, 
Edible Oils & Fats, Margarine, Butter, Palm 
Oil & Palm Kernel Oil for Food, Tomato Puree, 
Tomato Juice for Cooking, Juices (Vegetable) for 
Cooking, Vegetable [tinned], Lentils [preserved], 
Mushrooms [preserved], Processed Peanuts, 
Peas [preserved], Beans, Bouillon, Bouillon 
Concentrates, Fish [not live], Sardines, Tuna 
Fish, Meat, Corned Beef; all included in Class 29.

In the name of: PACIFIC INTER-LINK SDN BHDبأسم : باسيفيك انتر-لينك اس دي ان بي اتش دي. 

العنوان : 31 ث فلوور، مينارا، داتو اونن- بوترا ورلد ترايد 
سينتر، جاالن تون اسماعيل 50480 كواالملبور، ماليزيا. 

Address: 31st Floor, Menara Dato’Onn, Putra 
World Trade Centre, Jalan Tun Ismail, 50480 
Kuala Lumpur, Malaysia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 



2014/6/1190العـــدد العاشر 

( 277)

 Trade Mark No.:24119العالمة التجارية رقم :24119  

In Class: 12في الصنف : 12 

Date: 12/01/2014التاريخ : 12/01/2014 

In Respect of: spare parts and accessoriesمن اجل : قطع غيار وكماليات سيارات 

 In the name of: SHARIKAT AL - HAJJ OMRANبأسم : شركة احلاج عمران لالستيراد والتصدير 
LILISTERAD WA AL TASWEEQ

Address: JENIN- SHARI AL -NASIRAالعنوان : جنني - شارع الناصرة 

 Address for Services :  JENIN- SHARI ALعنوان التبليغ : جنني - شارع الناصرة 
-NASIRA

( 278)

 Trade Mark No.:24120العالمة التجارية رقم :24120  

In Class: 7في الصنف : 7 

Date: 14/01/2014التاريخ : 14/01/2014 

 In Respect of: engins and machines thatمن اجل : احملركات واآلالت (التي تعمل مبحرك 
operated by engins

 In the name of: HAMED SUKEIMAN EIDبأسم : حامد سليمان عيد القواسمة 
QAWASMEH

Address: AL KHALIL AQABAT TAFOUHالعنوان : اخلليل طريق عقبة تفوح 

 Address for Services :  AL KHALIL AQABATعنوان التبليغ : اخلليل طريق عقبة تفوح 
TAFOUH



2014/6/1191العـــدد العاشر 

( 279)

 Trade Mark No.:24121العالمة التجارية رقم :24121  

In Class: 21في الصنف : 21 

Date: 14/01/2014التاريخ : 14/01/2014 

األدوات   - والفخار  والصيني  الزجاجية  املصنوعات   : اجل  من 
واألوعية املنزلية الصغيرة املصنوعة من البالستيك 

In Respect of: Household or kitchen utilites produces 
made by glass and ceramics and small tools 
containers made by plastic

In the name of: sharikat abu sirrieh al tejariyahبأسم : شركة ابو سرية التجارية م خ م 

Address: al-khalil essa tel 2225893العنوان : اخلليل -عيصى ت2225893 

Address for Services :  al-khalil essa tel 2225893عنوان التبليغ : اخلليل -عيصى ت2225893 

( 280)

 Trade Mark No.:24123العالمة التجارية رقم :24123  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

من اجل : النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا 
واملستحضرات  الدقيق   ، االصطناعي  والساجور،النب 
والفطائر  والكعك  اخلبز  احلبوب–  من  املصنوعة 
املثلجه، اخلميرة ومسحوق اخلبيز  واحللويات– واحللويات 
، امللح  ، عسل النحل والعسل االسود،مسحوق اخلبيز 
واخلردل ، اخلل ، الصلصات ( التوابل) ، البهارات ، الثلج . 

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

العادية  التجاريه  الظهر  : شركة مجمع سيلة  بأسم 
العامة 

In the name of: sharekat mojama’ selat el daher 
altegarea aladeah alama
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 Address: jenin -selet altaher-jeniene al shareiالعنوان : جنني /سيلة الظهر 
al-rayesay

: نابلس - شارع سفيان - عمارة عنتر -  عنوان التبليغ 
الطابق الرابع . 

Address for Services:  

( 281)

 Trade Mark No.:24124العالمة التجارية رقم :24124  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

من اجل : النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا 
واملستحضرات  الدقيق   ، االصطناعي  والساجور،النب 
والفطائر  والكعك  اخلبز  احلبوب–  من  املصنوعة 
املثلجه، اخلميرة ومسحوق اخلبيز  واحللويات– واحللويات 
، امللح  ، عسل النحل والعسل االسود،مسحوق اخلبيز 
واخلردل ، اخلل ، الصلصات ( التوابل) ، البهارات ، الثلج . 

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

العادية  التجاريه  الظهر  : شركة مجمع سيلة  بأسم 
العامة 

In the name of: sharekat mojama’ selat el daher 
altegarea aladeah alama

 Address: jenin -selet altaher-jeniene al shareiالعنوان : جنني /سيلة الظهر 
al-rayesay

: نابلس - شارع سفيان - عمارة عنتر -  عنوان التبليغ 
الطابق الرابع . 

Address for Services:  

( 282)

 Trade Mark No.:24125العالمة التجارية رقم :24125  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 
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والتابيوكا  واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  النب   : اجل  من 
والساجور،النب االصطناعي ، الدقيق واملستحضرات املصنوعة 
واحللويات  واحللويات–  والفطائر  والكعك  اخلبز  احلبوب–  من 
والعسل  النحل  عسل   ، اخلبيز  ومسحوق  اخلميرة  املثلجه، 
 ) الصلصات   ، اخلل   ، واخلردل  امللح   ، اخلبيز  االسود،مسحوق 

التوابل) ، البهارات ، الثلج . 

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

 In the name of: sharekat mojama’ selat el daherبأسم : شركة مجمع سيلة الظهر التجاريه العادية العامة 
altegarea aladeah alama

-Address: jenin -selet altaher-jeniene al sharei alالعنوان : جنني /سيلة الظهر 
rayesay

عنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان - عمارة عنتر - الطابق 
الرابع . 

Address for Services:  

( 283)

 Trade Mark No.:24128العالمة التجارية رقم :24128  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

من اجل : النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا 
من  مصنوعه  ومستحضرات  صناعي  بن  والساجور، 
عسل  مثلجه،  وحلويات  وحلويات  وفطائر  وخبز  احلبوب 
نحل وعسل اسود ، خميره وذرور خبازه ، ملح وخردل وخل 

وصلصات ( توبل) بهارات وثلج. 

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

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

Address: Trade Center, Nablus, Palestineالعنوان : املركز التجاري، نابلس، فلسطني 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 
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( 284)

 Trade Mark No.:24129العالمة التجارية رقم :24129  

In Class: 17في الصنف : 17 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

 In Respect of: plastic and materials made ofمن اجل : البالستيك واملواد املصنوعة منه والنايلون 
it ,nylon

املواد  وجتارة  لصناعة  النيل  شركة   : بأسم 
البالستيكية 

In the name of: sharikat al nile lsinaat wa 
tigarat almawad alplastikiea

العنوان : اخلليل املنطقة الصناعية مقابل اطفائية 
البلدية 

Address: alkhalil

الصناعية مقابل  املنطقة  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
اطفائية البلدية 

Address for Services :  alkhalil

( 285)

 Trade Mark No.:24130العالمة التجارية رقم :24130  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

In Respect of: Industry and Trade in clothingمن اجل : الصناعة والتجارة باأللبسة 

نصر  علي   - مصلح  حسني  جمال  حسن   : بأسم 
علي عبيدات - شهد إسماعيل إبراهيم فراج 

In the name of: Hussein jamal Hussein 
Musleh -ALi Naser AliEbidat- Shahd 
IsmaeelIbraheem Faraj
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القدس  شارع   - املنارة  دوار   - اهلل  رام   : العنوان 
الرئيسي 

Address: Ramallah -Almanara-Alquds Main 
Street

عنوان التبليغ : رام اهلل - شارع القدس الرئيسي - 
 0599283392

Address for Services:  

( 286)

 Trade Mark No.:24131العالمة التجارية رقم :24131  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

لالستعمال  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
البشري. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for human use.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

( 287)

 Trade Mark No.:24132العالمة التجارية رقم :24132  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

لالستعمال  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
البشري. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for human use.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  



2014/6/1196العـــدد العاشر 

( 288)

 Trade Mark No.:24133العالمة التجارية رقم :24133  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

In Respect of: shoes and clothesمن اجل : املالبس واالحذية 

In the name of: sharikat tomorro llahthiahبأسم : شركة تومورو لالحذية 

Address: al khalil hebron centerالعنوان : اخلليل هيبرون سنتر 0599830335 

Address for Services :  al khalil hebron centerعنوان التبليغ : اخلليل هيبرون سنتر 0599830335 

( 289)

 Trade Mark No.:24134العالمة التجارية رقم :24134  

In Class: 34في الصنف : 34 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

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

السجائر والكبريت 

In Respect of: Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; 
cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; 
snuff; smokers’ articles included in Class 34; cigarette 
papers, cigarette tubes and matches

.In the name of: Nakhla Tobacco Co. S.A.Eبأسم : شركة ادخنة النخلة ش.م.م. 



2014/6/1197العـــدد العاشر 

 ,Address: 3 Soliman Al Halabi Street, Azbakia, Cairoالعنوان : 3 شارع سليمان احللبي, االزبكية, القاهرة, مصر 
Egypt

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

Address for Services:  

( 290)

 Trade Mark No.:24136العالمة التجارية رقم :24136  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

In Respect of: advertising and billbaordsمن اجل : االعالن واللوحات االحالنية 

In the name of: sharikat tomorro llahthiahبأسم : شركة تومورو لالحذية 

Address: al khalil hebron centerالعنوان : اخلليل هيبرون سنتر 0599830335 

 Address for Services :  al khalil hebronعنوان التبليغ : اخلليل هيبرون سنتر 0599830335 
center

( 291)

 Trade Mark No.:24137العالمة التجارية رقم :24137  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 15/01/2014التاريخ : 15/01/2014 

In Respect of: shoes and clothesمن اجل : املالبس ,األحذية 

In the name of: sharikat tomorro llahthiahبأسم : شركة تومورو لالحذية 

Address: al khalil hebron centerالعنوان : اخلليل هيبرون سنتر 0599830335 

 Address for Services :  al khalil hebronعنوان التبليغ : اخلليل هيبرون سنتر 0599830335 
center



2014/6/1198العـــدد العاشر 

( 292)

 Trade Mark No.:24138العالمة التجارية رقم :24138  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 16/01/2014التاريخ : 16/01/2014 

In Respect of: shoes and clothesمن اجل : مالبس واحذية 

 In the name of: sharikat aljentel lel ahzyah wa alبأسم : شركة اجلنتل لالحذية والتجارة العامة 
tejarah al ammah

Address: al khalil -alhawooz althani tel 2233817العنوان : اخلليل احلاووز الثاني ت :2233817 مفرق زاهدة 

 Address for Services :  al khalil -alhawooz althani telعنوان التبليغ : اخلليل احلاووز الثاني ت :2233817 مفرق زاهدة 
2233817

( 293)

 Trade Mark No.:24139العالمة التجارية رقم :24139  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 16/01/2014التاريخ : 16/01/2014 

In Respect of: shoes and clothesمن اجل : املالبس واالحذية. 

 In the name of: sharikat aljentel lel ahzyah wa alبأسم : شركة اجلنتل لالحذية والتجارة العامة 
tejarah al ammah

Address: al khalil -alhawooz althani tel 2233817العنوان : اخلليل احلاووز الثاني ت :2233817 مفرق زاهدة 

عنوان التبليغ : اخلليل احلاووز الثاني ت :2233817 مفرق 
زاهدة 

Address for Services  :  al khalil -alhawooz 
althani tel 2233817



2014/6/1199العـــدد العاشر 

( 294)

 Trade Mark No.:24140العالمة التجارية رقم :24140  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 16/01/2014التاريخ : 16/01/2014 

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

 In the name of: YAHYA MIDHAT MOHAMMEDبأسم : يحيى مدحت مخلوف 
MAKHLOF

العنوان : نابلس - سوق الذهب - معرض النيل لالحذية 
- تلفون : 0599336060 

Address: NABLUS - SOOQ EL DAHAB - MA’ARAD 
AL NEEL LLAHTHYAH- TEL : 0599336060

النيل  - معرض  الذهب  - سوق  نابلس   : التبليغ  عنوان 
لالحذية - تلفون : 0599336060 

Address for Services  :  NABLUS - SOOQ EL 
DAHAB - MA’ARAD AL NEEL LLAHTHYAH- TEL 
: 0599336060

( 295)

 Trade Mark No.:24141العالمة التجارية رقم :24141  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 19/01/2014التاريخ : 19/01/2014 

In Respect of: Snack barsمن اجل : مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 

 In the name of: Majdi Suleiman Jabaraبأسم : مجدي سليمان جبارة حامد وشركاه 
Hamid w shorocah

 Address: Amman – jabal Amman – Aldawarالعنوان : عمان – جبل عمان – الدوار الثاني 
Althane

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس- بيت دجن 



2014/6/1200العـــدد العاشر 

( 296)

 Trade Mark No.:24142العالمة التجارية رقم :24142  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 19/01/2014التاريخ : 19/01/2014 

األعمال  وتوجيه  وادارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي . 

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

 In the name of: sharekat alrawafed lesteerad wtasweeqبأسم : شركة الروافد الستيراد وبيع االدوات املنزلية 
aladwat almanzeliah

Address: nablus- city center building - alrawafed streetالعنوان : نابلس - عمارة ستي سنتر -شارع الروافد 

Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - عمارة ستي سنتر -شارع الروافد   :  nablus- city center building - 
alrawafed street

( 297)

 Trade Mark No.:24143العالمة التجارية رقم :24143  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 19/01/2014التاريخ : 19/01/2014 

األعمال  وتوجيه  وادارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي . 

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

 In the name of: sharekat alrawafed lesteeradبأسم : شركة الروافد الستيراد وبيع االدوات املنزلية 
wtasweeq aladwat almanzeliah



2014/6/1201العـــدد العاشر 

 Address: nablus- city center building - alrawafedالعنوان : نابلس - عمارة ستي سنتر -شارع الروافد 
street

 - Address for Services :  nablus- city center buildingعنوان التبليغ : نابلس - عمارة ستي سنتر -شارع الروافد 
alrawafed street

( 298)

 Trade Mark No.:24144العالمة التجارية رقم :24144  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 19/01/2014التاريخ : 19/01/2014 

من اجل : األثاث– املرايا– ,واطارات الصور ( غير الواردة في فئات 
اخليزان  او  القصب  او  والفلني  اخلشب  من  املصنوعة  أخرى) 
والغاب واخليزران- او الصفصاف او السندان او العظام او العاج 
املرشوم  واحملاراو  والكهرمان  والصدف   – احلوت  فك  عظم  او 

واملواد البديلة لكل هذه املواد او من املواد البالستيكية . 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture frames; 
goods (not included in other classes) of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes 
for all these materials, or of plastics

 In the name of: sharekat alrawafed lesteeradبأسم : شركة الروافد الستيراد وبيع االدوات املنزلية 
wtasweeq aladwat almanzeliah

 Address: nablus- city center building - alrawafedالعنوان : نابلس - عمارة ستي سنتر -شارع الروافد 
street

 - Address for Services :  nablus- city center buildingعنوان التبليغ : نابلس - عمارة ستي سنتر -شارع الروافد 
alrawafed street

( 299)

 Trade Mark No.:24145العالمة التجارية رقم :24145  

In Class: 21في الصنف : 21 



2014/6/1202العـــدد العاشر 

Date: 19/01/2014التاريخ : 19/01/2014 

من اجل : أدوات ,واواني وأوعية لالستعمال املنزلي وللمطبخ 
 –( الدهان  او  التلوين  فرشي  (عدا  .فراشي  واسفنج  امشاط 
غير  زجاج  جلي  سلك  تنظيف–  أدوات  الفارشي–  صنع  مواد 
اواني زجاجية  مشغول ( عدا الزجاج املستخدم في املباني)- 

واوني خزف صيني واواني خزفية غير واردة في فئات اخرى . 

In Respect of: Household or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated therewith); 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning 
purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain 
and earthenware not included in other classes

 In the name of: sharekat alrawafed lesteeradبأسم : شركة الروافد الستيراد وبيع االدوات املنزلية 
wtasweeq aladwat almanzeliah

 Address: nablus- city center building - alrawafedالعنوان : نابلس - عمارة ستي سنتر -شارع الروافد 
street

 - Address for Services :  nablus- city center buildingعنوان التبليغ : نابلس - عمارة ستي سنتر -شارع الروافد 
alrawafed street

( 300)

 Trade Mark No.:24146العالمة التجارية رقم :24146  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 19/01/2014التاريخ : 19/01/2014 

 In Respect of: COSMETICS , PERFUMES ANDمن اجل : مواد التجميل والعطور والشامبو 
SHAMPOO

In the name of: SAMEH FARHAN HASAN SA’ADAHبأسم : سامح فرحان حسن سعادة 

Address: NABLUS - ALBATHAN - TEL :0597453002العنوان : نابلس - الباذان - تلفون : 0597453002 

 Address for Services :  NABLUS - ALBATHAN - TELعنوان التبليغ : نابلس - الباذان - تلفون : 0597453002 
:0597453002



2014/6/1203العـــدد العاشر 

( 301)

 Trade Mark No.:24147العالمة التجارية رقم :24147  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 19/01/2014التاريخ : 19/01/2014 

In Respect of: COFFEE TRADINGمن اجل : النب “القهوة” 

In the name of: ABDULFATTAH A. H. IQNEIBEبأسم : عبدالفتاح عبدالرؤوف حماده اقنيبي 

Address: HEBRON-ALHAWOOZ ALAWALالعنوان : اخلليل / احلاووز األول 

عنوان التبليغ : مطاحن الفاحت - الرام - شارع معاذ بن 
جبل 

Address for Services:  

( 302)

 Trade Mark No.:24148العالمة التجارية رقم :24148  

In Class: 11في الصنف : 11 

Date: 19/01/2014التاريخ : 19/01/2014 

من اجل : تدفئة حمام -غاليات كهربائية-اجهزة طهو-مراوح 
كهربائية- كهربائية-شواية  -ميكروويف-دفايات  كهربائية 

ثالجات-قداحات 

In Respect of: heating bathroom-electric kettels-
systems concoction-electric fans -microwaves-
electric heaters-electric grills-refrigators-lighters.

In the name of: sharikat al muazioon alarab altigariehبأسم : شركة املوزعون العرب التجارية 

Address: al khalil issaالعنوان : اخلليل –عيصى بالقرب من مدرسة سيدنا ابراهيم 

سيدنا  مدرسة  من  بالقرب  –عيصى  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
ابراهيم 

Address for Services :  al khalil issa



2014/6/1204العـــدد العاشر 

( 303)

 Trade Mark No.:24149العالمة التجارية رقم :24149  

In Class: 21في الصنف : 21 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

وهدايا- كوي-حتف  -طاوالت  غسيل  مناشر   : اجل  من 
اطم بيونير وصواني-اواني تقدمي بورسالن وزجاج 

In Respect of: pots coking /clothes dryer iron 
table -gift and craft/sets pweter and trays/glass 
and porcelain table were

 In the name of: sharikat al muazioon alarabبأسم : شركة املوزعون العرب التجارية 
altigarieh

سيدنا  مدرسة  من  بالقرب  –عيصى  اخلليل   : العنوان 
ابراهيم 

Address: al khalil issa

مدرسة  من  بالقرب  –عيصى  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
سيدنا ابراهيم 

Address for Services :  al khalil issa

( 304)

 Trade Mark No.:24150العالمة التجارية رقم :24150  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

االعمال  توجية  واعادة  والدعاية  االعالن  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي 

In Respect of: advertising /business manegment /
business administration /office functions

In the name of: sharikat al muazioon alarab altigariehبأسم : شركة املوزعون العرب التجارية 

Address: al khalil issaالعنوان : اخلليل –عيصى بالقرب من مدرسة سيدنا ابراهيم 

سيدنا  مدرسة  من  بالقرب  –عيصى  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
ابراهيم 

Address for Services :  al khalil issa



2014/6/1205العـــدد العاشر 

( 305)

 Trade Mark No.:24151العالمة التجارية رقم :24151  

In Class: 7في الصنف : 7 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

كهربائية/ /خفاقات  الكهربائية  املكانس  اكياس   : اجل  من 
كهربائية/ املنزلي/مكانس  لالستعمال  كهربائية  خالطات 

لغسيل  /غساالت  منزلي  عجن  منزلية/االت  فواكه  عصائر 
املالبس 

In Respect of: bags for vacuum cleaners/machine 
puddle home/vacuum cleaners/washing laundry/
electric mixer for home use/electric mixer-appliances 
fruit juices

In the name of: sharikat al muazioon alarab altigariehبأسم : شركة املوزعون العرب التجارية 

Address: al khalil issaالعنوان : اخلليل –عيصى بالقرب من مدرسة سيدنا ابراهيم 

سيدنا  مدرسة  من  بالقرب  –عيصى  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
ابراهيم 

Address for Services :  al khalil issa

( 306)

 Trade Mark No.:24152العالمة التجارية رقم :24152  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

الكتونية-تلفونات- بخار/اجهزه  مكوى   : اجل  من 
تلفزيونات-حرامات كهربائية 

In Respect of: iron-electronic appliances 
-telephons-tv’s-electric bed covers

 In the name of: sharikat al muazioon alarabبأسم : شركة املوزعون العرب التجارية 
altigarieh

سيدنا  مدرسة  من  بالقرب  –عيصى  اخلليل   : العنوان 
ابراهيم 

Address: al khalil issa

مدرسة  من  بالقرب  –عيصى  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
سيدنا ابراهيم 

Address for Services :  al khalil issa



2014/6/1206العـــدد العاشر 

( 307)

 Trade Mark No.:24153العالمة التجارية رقم :24153  

In Class: 8في الصنف : 8 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

الشعر/ماكينات  ازالة  شعر/ماكينات  مكاوي   : اجل  من 
حالقة(كهربائية وغير كهربائية) 

In Respect of: hair irons/hair removal machines/
shavers electric non electric

In the name of: sharikat al muazioon alarab altigariehبأسم : شركة املوزعون العرب التجارية 

Address: al khalil issaالعنوان : اخلليل –عيصى بالقرب من مدرسة سيدنا ابراهيم 

سيدنا  مدرسة  من  بالقرب  –عيصى  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
ابراهيم 

( 308)

 Trade Mark No.:24154العالمة التجارية رقم :24154  

In Class: 7في الصنف : 7 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

من اجل : غساالت (لغسل املالبس) مكانس كهربائية 
غساالت صحون االت املطبخ الكهربائية 

In Respect of: washing machines vacum 
cleaners dish washing kitchen home appliances

الكهربائية  لالجهزة  برستيج  شركة   : بأسم 
وااللكترونية 

In the name of: prestig electrical and elecronics 
company

Address: hebron baitawwaالعنوان : اخلليل بيت عوا 

Address for Services :  hebron baitawwaعنوان التبليغ : اخلليل بيت عوا 



2014/6/1207العـــدد العاشر 

( 309)

 Trade Mark No.:24155العالمة التجارية رقم :24155  

In Class: 7في الصنف : 7 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

من اجل : غساالت صحون غساالت لغسل املالبس االت 
فواكه  عصائر  كهربائية  /مكانس  الكهربائية  املطبخ 

لالغراض املنزلية االت عجن 

In Respect of: diswasher washing machine 
kitchen machines vacum cleaners food juices 
prossors mixers

الكهربائية  لالجهزة  برستيج  شركة   : بأسم 
وااللكترونية 

In the name of: prestig electrical and elecronics 
company

Address: hebron baitawwaالعنوان : اخلليل بيت عوا 

Address for Services :  hebron baitawwaعنوان التبليغ : اخلليل بيت عوا 

( 310)

 Trade Mark No.:24156العالمة التجارية رقم :24156  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

التابيوكا   ، األرز   ، السكر  الكاكاو،   ، الشاي   ، النب   : اجل  من 
الدقيق واملستحضرات األخرى  ؛  ، النب اإلصطناعي  ، الساغو 
؛  ، املثلجات  ، الفطائر واحللويات  ، اخلبز  املصنوعة من احلبوب 
باودر)  عسل النحل والعسل األسود ، مسحوق اخلبز (بيكن- 

امللح ؛ اخلردل ، اخلل ، الصلصات (توابل)، التوابل، الثلج. 

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



2014/6/1208العـــدد العاشر 

أنونيم  تيكاريت  في  : سولني سيكوالتا غيدا سانايي  بأسم 
سيركيتي 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان : 2. اورغنايز سنايي بولغيزي 83221 نولو كادي رقم: 
28, سهيتكاميل ، غازيانتيب , تركيا 

Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu Cad. 
No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

واالصفر  الفاحت  والبني  الداكن  البني  باللون  احلماية  نطلب 
واالحمر واالبيض 

( 311)

 Trade Mark No.:24157العالمة التجارية رقم :24157  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

من اجل : النب ، الشاي ، الكاكاو، السكر ، األرز ، التابيوكا 
واملستحضرات  الدقيق  ؛  اإلصطناعي  النب   ، الساغو   ،
األخرى املصنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر واحللويات 
، مسحوق  األسود  والعسل  النحل  ؛ عسل  املثلجات   ،
الصلصات   ، اخلل   ، اخلردل  ؛  امللح  باودر)  (بيكن-  اخلبز 

(توابل)، التوابل، الثلج. 

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

تيكاريت  في  سانايي  غيدا  سيكوالتا  سولني   : بأسم 
أنونيم سيركيتي 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان : 2. اورغنايز سنايي بولغيزي 83221 نولو كادي 
رقم: 28, سهيتكاميل ، غازيانتيب , تركيا 

Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu 
Cad. No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

الفاحت  والبني  الداكن  البني  باللون  احلمايه  نطلب 
واالحمر واالبيض 



2014/6/1209العـــدد العاشر 

( 312)

 Trade Mark No.:24158العالمة التجارية رقم :24158  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

من اجل : النب ، الشاي ، الكاكاو، السكر ، األرز ، التابيوكا 
واملستحضرات  الدقيق  ؛  اإلصطناعي  النب   ، الساغو   ،
األخرى املصنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر واحللويات 
، مسحوق  األسود  والعسل  النحل  ؛ عسل  املثلجات   ،
الصلصات   ، اخلل   ، اخلردل  ؛  امللح  باودر)  (بيكن-  اخلبز 

(توابل)، التوابل، الثلج. 

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

تيكاريت  في  سانايي  غيدا  سيكوالتا  سولني   : بأسم 
أنونيم سيركيتي 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان : 2. اورغنايز سنايي بولغيزي 83221 نولو كادي 
رقم: 28, سهيتكاميل ، غازيانتيب , تركيا 

Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu 
Cad. No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

الفاحت  والبني  الداكن  البني  باللون  احلماية  نطلب 
واالصفر واالحمر الداكن واالحمر الفاحت واالبيض 

( 313)

 Trade Mark No.:24159العالمة التجارية رقم :24159  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 



2014/6/1210العـــدد العاشر 

التابيوكا   ، األرز   ، السكر  الكاكاو،   ، الشاي   ، النب   : اجل  من 
الدقيق واملستحضرات األخرى  ؛  ، النب اإلصطناعي  ، الساغو 
؛  ، املثلجات  ، الفطائر واحللويات  ، اخلبز  املصنوعة من احلبوب 
باودر)  عسل النحل والعسل األسود ، مسحوق اخلبز (بيكن- 

امللح ؛ اخلردل ، اخلل ، الصلصات (توابل)، التوابل، الثلج. 

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

أنونيم  تيكاريت  في  سانايي  غيدا  سيكوالتا  سولني   : بأسم 
سيركيتي 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان : 2. اورغنايز سنايي بولغيزي 83221 نولو كادي رقم: 
28, سهيتكاميل ، غازيانتيب , تركيا 

Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu Cad. 
No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

نطلب احلماية باللون البني الداكن والبني الفاحت واالحمر واالبيض 

( 314)

 Trade Mark No.:24160العالمة التجارية رقم :24160  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

التابيوكا   ، األرز   ، السكر  الكاكاو،   ، الشاي   ، النب   : اجل  من 
الدقيق واملستحضرات األخرى  ؛  ، النب اإلصطناعي  ، الساغو 
؛  ، املثلجات  ، الفطائر واحللويات  ، اخلبز  املصنوعة من احلبوب 
باودر)  عسل النحل والعسل األسود ، مسحوق اخلبز (بيكن- 

امللح ؛ اخلردل ، اخلل ، الصلصات (توابل)، التوابل، الثلج. 

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

أنونيم  تيكاريت  في  : سولني سيكوالتا غيدا سانايي  بأسم 
سيركيتي 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان : 2. اورغنايز سنايي بولغيزي 83221 نولو كادي رقم: 
28, سهيتكاميل ، غازيانتيب , تركيا 

Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu Cad. 
No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

عنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

واالصفر  الفاحت  والبني  الداكن  البني  باللون  احلماية  نطلب 
والذهبي واالحمر واالبيض 



2014/6/1211العـــدد العاشر 

( 315)

 Trade Mark No.:24161العالمة التجارية رقم :24161  

In Class: 11في الصنف : 11 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

تكييف  الهواءاجهزة  تبريد  اجهزة  فريزر  ثالجات   : اجل  من 
الهواء افران ميكروويف اجهزة تسخني كهربائية 

In Respect of: refiregatiors/frezzers/airconditioners/
air cooling/microvaves

 In the name of: prestig electrical and elecronicsبأسم : شركة برستيج لالجهزة الكهربائية وااللكترونية 
company

Address: hebron baitawwaالعنوان : اخلليل بيت عوا 

Address for Services :  hebron baitawwaعنوان التبليغ : اخلليل بيت عوا 

( 316)

 Trade Mark No.:24162العالمة التجارية رقم :24162  

In Class: 11في الصنف : 11 

Date: 20/01/2014التاريخ : 20/01/2014 

: مواقد غاز/شفاطات ومراوح/افران وشوايات/ من اجل 
افران ميكوويف/اجهزة تسخني كهربائية/اجهزة تدفئة 

In Respect of: table cookers/cookers hoods/fans/
free stand cookers/grils/microwaves/ovens/
electric warming appliances/heating appliances

الكهربائية  لالجهزة  برستيج  شركة   : بأسم 
وااللكترونية 

In the name of: prestig electrical and elecronics 
company

Address: hebron baitawwaالعنوان : اخلليل بيت عوا 

Address for Services :  hebron baitawwaعنوان التبليغ : اخلليل بيت عوا 
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( 317)

 Trade Mark No.:24164العالمة التجارية رقم :24164  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 21/01/2014التاريخ : 21/01/2014 

من اجل : اللحوم واألسماك وحلوم الدواجن والصيد، خالصات 
ومجففه  ومجمدة  محفوظه  وخضروات  فواكة   ، اللحم 
ومطهوة ، هالم ( اجللي ) ومربيات وفواكة مطبوخة بالسكر 
املعدة  والدهون  الزيوت   ، احلليب  ومنتجات  واحلليب  البيض   ،

لالكل . 

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

In the name of: sameer haress mahmoud lameبأسم : سمير حريص محمود المي 

Address: iskaka - salfet - tel :0599730851العنوان : اسكاكا - سلفيت - تلفون 0599730851 

Address for Services :  iskaka - salfet - tel :0599730851عنوان التبليغ : اسكاكا - سلفيت - تلفون 0599730851 

( 318)

 Trade Mark No.:24169العالمة التجارية رقم :24169  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 21/01/2014التاريخ : 21/01/2014 

In Respect of: Pharmaceutical preperationمن اجل : مواد الصيدلة واملواد الصحية– 

 In the name of: MOHAMAD MOSA M.F ALبأسم : محمد موسى محمد فايز النتشة 
NATSHEH

Address: HEBRON ALHAWWOZ AL THANEEالعنوان : اخلليل احلووز الثاني /مفرق التحرير 

 Address for Services :  HEBRON ALHAWWOZعنوان التبليغ : اخلليل احلووز الثاني /مفرق التحرير 
AL THANEE
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مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة 

( 319)

 Trade Mark No.:24170العالمة التجارية رقم :24170  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 21/01/2014التاريخ : 21/01/2014 

من اجل : مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 
في غسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وزيوت عطرية، مستحضرات جتميل،  وكشط، صابون، عطور 

غسول (لوشن) للشعر، منظفات أسنان. 

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

/In the name of: East Planet General Trading (L.L.C.)بأسم : كوكب الشرق للتجارة العامة (ش. ذ.م.م) 

.Address: P.O. Box 35693, Dubai, United Arab Emiratesالعنوان : ص.ب 35693 – دبي، االمارات العربية املتحدة. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 

( 320)

 Trade Mark No.:24171العالمة التجارية رقم :24171  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 23/01/2014التاريخ : 23/01/2014 

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

 In the name of: SHAREKIT AL MADMUOJ ALبأسم : شركة املدموج التجارية 
TEJARAH



2014/6/1214العـــدد العاشر 

Address: NABLUS RAFEDYA - TEL : 0599151030العنوان : نابلس - رفيديا - تلفون : 0599151030 

عنوان التبليغ : مكتب احملامي عميد صيام - عمارة االسراء - 
تلفون 0599151030 

Address for Services:  

( 321)

 Trade Mark No.:24172العالمة التجارية رقم :24172  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 23/01/2014التاريخ : 23/01/2014 

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

In the name of: SHAREKIT AL MADMUOJ AL TEJARAHبأسم : شركة املدموج التجارية 

Address: NABLUS RAFEDYA - TEL : 0599151030العنوان : نابلس - رفيديا - تلفون : 0599151030 

عنوان التبليغ : مكتب احملامي عميد صيام - عمارة االسراء - 
تلفون 0599151030 

Address for Services:  

( 322)

 Trade Mark No.:24173العالمة التجارية رقم :24173  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 23/01/2014التاريخ : 23/01/2014 

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

 In the name of: SHAREKIT AL JAWAL LE T’GEERبأسم : شركة اجلوال لتأجير السيارات 
AL SAYARAT

Address: NABLUS - RAFEDYA - TEL 0599151030العنوان : نابلس - رفيديا - تلفون 0599151030 
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عمارة   - صيام  عميد  احملامي  مكتب   : التبليغ  عنوان 
االسراء - تلفون 0599151030 

Address for Services:  

( 323)

 Trade Mark No.:24175العالمة التجارية رقم :24175  

In Class: 11في الصنف : 11 

Date: 23/01/2014التاريخ : 23/01/2014 

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

التبريد– برادات منزلية وصناعية 

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

In the name of: khaled hamdan mohammd hamadaبأسم : خالد حمدان محمد حمادة 

Address: gaza -alsodaniah shat al bahrالعنوان : غزة السودانية شاطئ البحر 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل-باب الزاوية 

( 324)

 Trade Mark No.:24176العالمة التجارية رقم :24176  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 23/01/2014التاريخ : 23/01/2014 
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مكبرات  املرئية,  والصوتية  الصوتية  التسجيالت   : اجل  من 
الستيريو  املضغوطة,  االقراص  مشغالت  املتحركة,  الصوت 
سماعات  االلكترونية,  البيانات  محطات  الشخصي, 
اللوحية  والكمبيوترات  الكمبيوترات  االذن,  سماعات  الراس, 
لوحات  الكمبيوتر,  فارة  الكمبيوتر,  فارة  لبادة  الشخصية, 
مفاتيح الكمبيوتر, فالشات يو اس بي, االت كاريوكي, هواتف 
مساطر,  حاسبة,  االت  نقالة,  هواتف  هواتف,  السلكية, 
كمبيوترات, كميرات (تصوير فوتوغرافي), افالم (فوتوغرافية), 
لاللعاب  واقية  خوذ  رقمية,  صور  اطر  للزينة,  مغناطيسات 
الرياضية, انابيب الغوص, اقنعة السباحة, نظارات السباحة, 
للنظارات,  وعلب  اطر  الشمسية,  النظارات  العيون,  نظارات 
املنزلة,  املرئية  والصوتية  واملصورة  املرئية  و  الصوتية  امللفات 
برامج  الفيديو,  العاب  تخزين  لفافات  الكمبيوتر,  برامج 
كروت  النقالة,  لالجهزة  املنزلة  البرامج  الفيديو,  العاب 
الذاكرة واجهزة العاب الفيديو, حقائب لالجهزة االلكترونية 
ولالجهزة  ولالبتوب  النقالة  للهواتف  الشخصية, وخصوصا 
الرقمية  االلعاب  وملشغالت  الرقمية  وللكميرات  اللوحية 
وعلب  اغطية  الواقية,  االردان  االلكترونية,  الكتب  ولقارءات 
وللكميرات  اللوحية  ولالجهزة  ولالبتوب  النقالة  للهواتف 
الكتب  ولقارءات  الرقمية  االلعاب  وملشغالت  الرقمية 

االلكترونية, لوحات واشرطة وحلى للهواتف النقالة 

In Respect of: Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel tubes, 
swim masks, swim goggles; eyeglasses, sunglasses, 
frames and cases therefor; downloadable audio, video, 
audiovisual and image files; computer software, video 
game cartridges, video game software, downloadable 
software for mobile devices, memory cards for video 
game machines; bags for personal electronic devices, 
namely cell phones, laptops, tablet computers, digital 
cameras, digital audio players and electronic book 
readers, protective sleeves, covers and cases for cell 
phones, laptops, tablet computers, digital cameras, 
digital audio players and electronic book readers, cell 
phone face plates, straps and charms

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware 
corporation

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 30318, 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.

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

(325)

 Trade Mark No.:24177العالمة التجارية رقم : 24177 
In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 23/01/2014التاريخ : 2014/01/23 
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برامج  توفير  فيها  بما  الترفيهية,  الخدمات   : اجل  من 
التلفاز والستاليت واالنترنت  ومحتويات ترفيهية عبر 
االخرى  االتصال  وشبكات  الالسلكية  والشبكات 
االلكترونية, توفير المنشورات المباشرة غير المنزلة, 
محتوى صوتي وصوتي  ذات  الكترونية  مواقع  توفير 
المباشرة,  وااللعاب  الترفيهية  والمعلومات  مرئي 
توفير الموسيقى المباشرة غير المنزلة, توفير االلعاب 
حية,  ترفيهية  برامج  تقديم  المنزلة,  غير  المباشرة 
انتاج  االفالم,  انتاج  المتنزهات,  في  التسلية  خدمات 

المحتويات الترفيهية الرقمية 

In Respect of: Entertainment services, 
namely providing entertainment 
programs and content via television, 
satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication 
networks; providing non-downloadable 
online publications; providing a 
website featuring audio visual content, 
entertainment information and online 
games; providing on-line music, not 
downloadable, providing on-line 
videos, not downloadable, presenting 
live entertainment performances; 
amusement park services; production 
of films, television and digital 
entertainment content

بأسم : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, 
Inc., a Delaware corporation

اتالنتا,  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050  : العنوان 
جورجيا 30318, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, 
Atlanta, Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services: 

(326)

 Trade Mark No.:24179العالمة التجارية رقم :24179  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 26/01/2014التاريخ : 26/01/2014 

 In Respect of: Cacao powder milk flowerمن اجل : كاكاو سحلب توابل وبهارات 
powder spices



2014/6/1218العـــدد العاشر 

 In the name of: sharikat altaibat lltwredatبأسم : شركة الطيبات للتوريدات واالستثمار 
walistithmar

Address: alkhalilالعنوان : اخلليل واد الهرية بجانب فرن الرشيد 

Address for Services :  alkhalilعنوان التبليغ : اخلليل واد الهرية بجانب فرن الرشيد 

( 327)

 Trade Mark No.:24180العالمة التجارية رقم :24180  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

من اجل : مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل 
والفرك  والتلميع  التنظيف  مستحضرات   ، للغسيل 
والزيوت  والعطور  الصابون   ، واملطهرات  والكشط 
سائلة  كرميات   ، التجميل  مستحضرات   ، العطرية 
الشامبوهات   ، االستحمام  رغوة   ، واجلسم  للشعر 
ترطيب  وكرميات  واجلل  الكرميات   ، الشعر  مطريات   ،
 ، الزينة  مساحيق   ، التبرج  مساحيق   ، البشرة 
مسنحضرات ما بعد احلالقة ، مستحضرات التجميل ، 
مستحضرات احلماية من االشعة الشمسية ومزيالت 
الروائح الكريهة لالستعمال الشخصي ، مستحضرات 

تنظيف االسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use;cleaning, 
polishing, scouring and abrasive 
preparations; detergents,soaps,perfumery, 
essentialoils,cosmetics,hair and body lotions, 
bath foam , shampoos, hair conditioners , 
creams,gels, moisturizers, powders, toiletries , 
aftershaves,make-up preparations, preparations 
for solar radiation protection, deodorants for 
personal use,dentifrices

In the name of: Riyad Ahamd Said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: Jenin - Sharea Hiefa . Amarat Abuالعنوان : جنني - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad Al Thaher

رياض  ابو  - عمارة  - شارع حيفا  : جنني  التبليغ  عنوان 
الظاهر 

Address for Services  :  Jenin - Sharea Hiefa . 
Amarat Abu Riyad Al Thaher

( 328)
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 Trade Mark No.:24182العالمة التجارية رقم :24182  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

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

In the name of: SMAS Intellectual Propertyبأسم : شركة سماس للملكية الفكريه 

العنوان : فلسطني - نابلس - رفيديا عمارة جوال - ، الطابق 
السادس ، ص . ب - 219 - تلفون : 2389202 

Address: Nablus - West Bank K Jawwal Building K 
6th Floor , P.O BOX 219 - TEL 2389202

 ،  - جوال  عمارة  رفيديا   - نابلس   - فلسطني   : التبليغ  عنوان 
الطابق السادس ، ص . ب - 219 - تلفون : 2389202 

Address for Services :  Nablus - West Bank K Jawwal 
Building K 6th Floor , P.O BOX 219 - TEL 2389202

( 329)

 Trade Mark No.:24183العالمة التجارية رقم :24183  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 



2014/6/1220العـــدد العاشر 

من اجل : مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى تستعمل في 
غسل وكي املالبس مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط, 
صابون ,عطور وزيوت عطرية, مستحضرات جتميل,غسول (لوشن 
التجميل,غسول  الغراض  لواصق  اسنان,  ,منظفات  للشعر   (
مضادات  اجلو  تعطير  احلالقة,مستحضرات  بعد  ملا  (لوشن) 
للعرق(مواد تواليت),اصباغ اللحي ,اقنعةجتميلية ,مستحضرات 
تنظيف اطقم االسنان ,مستحضرات ازالة االلوان,اطقم جتميل 
شعر  ,مزيالت  الكريهة  الروائح  الزالة  ,صابون  جتميلية  كرميات 
 , اجلاف  الشامبو  .مستحضرات  ماءالكولونيا   , ,اصباغ جتميلية 
مستحضرات جتميل احلواجب , اقالم احلواجب , رموش مستعارة 
جتعيد  مستحضرات   . للشعر)  (سبراي  ,رذاذ  مستعارة  .اظافر 
الشعر .بخور ,مواد ملمعة للشفاهطالء الشفاه ,مناديل ورقية 
مشربة بغسوالت لوشن جتميلية , مكياج , مستحضرات مكياج 
جتميليةشمع  ,اقنعة  ,مسكارة  املكياج  ازالة  .مستحضرات 
للشوارب , مستحضرات العناية باالظافر , طالء اظافر . ملمع 
اقالم   . جتميلية  اقالم   , احلالقة  امواس  لشحذ  ,معاجني  اظافر 
صقل  مستحضرات   , االسنان  اطقم  ملمعات  ,عطور  حواجب 
, ماء معطرمستحضرات حالقة , مستحضرات جتميل للعناية 
الوقاية  , مستحضرات  الكريهة  الروائح  الزالة  بالبشرة صابون 

من الشمس , اعواد قطن (مواد تواليت ) . 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery essential 
oils, cosmetics, hair lotions dentifrice; After-shave lotion, 
Air fragrancing preparations, Antiperspirants [toiletries 
Adhesives for cosmetic purposes Beard dyes , Beauty 
masks, Cleaning dentures (Preparations for Cosmetic 
kits Color-removing preparation , Creams (Cosmetic 
Deodorant soap , Depilatories , Dyes (Cosmetic Eau de 
Cologne , Dry shampoos , Eyebrow cosmetics , Eyebrow 
pencils Eyelashes (False-) False nails , Hair spray , Hair 
waving preparations Incense , Lip glosses , Lipsticks , 
Lotions (Tissues impregnated with Cosmetic , Make-up , 
Make-up preparations , Make-up removing preparations 
Mascara , Masks (Beauty— , Moustache wax , Nail care 
preparations Nail varnish , Nail polish , Pastes for razor 
strops , Pencils (Cosmetic Pencils (Eyebrow , Perfumes 
, (Denture , Polishing preparations Scented water , 
Shaving preparations , Shoe polish , Skin care (Cosmetic 
preparations for , Soap (Deodorant , Sunscreen 
preparations , Swabs [toiletries

ايليت  مستودع   ) والتسويق  لالستيراد  العميد  شركة   : بأسم 
كوزمتكس) 

In the name of: sharekat al ameed llesterad w tasweeq( 
elite cosmetics)

من  بالقرب  عشتار  _عمارة  االرسال  _شارع  اهلل  رام   : العنوان 
اجلميل سنتر 

Address: ramalah _sharea elersal_emaret eshtar_al 
jameel center

عنوان التبليغ : رام اهلل _شارع االرسال _عمارة عشتار بالقرب 
من اجلميل سنتر جوال رقم 0569993074 

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
االستخدام  ذات   cosmetics كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية 

العام مبعزل عن العالمة 

( 330)

 Trade Mark No.:24184العالمة التجارية رقم :24184  

In Class: 3في الصنف : 3 



2014/6/1221العـــدد العاشر 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

احلمام,  جل  احلمام,  فقاعات  احلمام,  زيوت   : اجل  من 
مستحضرات االستحمام ليست للغايات الطبية, مواد 
كرميات  الشمس,  من  الوقاية  مستحضرات  التجميل, 
االظافر,  االظافر, ملمع  وزيوت اجلسم, طالء  وغسوالت 
مكيف  الشعر,  شامبو  العطور,  الصابون,  الكولونيا, 
غسول  االسنان,  معجون  اجلسم,  مساحيق  الشعر, 
الفم, منعش النفس, مرطب الشفاه, كرميات الشفاه, 
الشفاه,  الشفاه, علب طالء  بلسم  الشفاه,  ملمعات 

منظفات اجللد 

In Respect of: Bath oils, bubble bath, bath gel, 
bath preparations not for medical purposes; 
cosmetics, sunscreen, body cream, lotion and 
oils; nail polish, nail glitter, cologne, soaps, 
perfume; hair shampoo, hair conditioner; body 
powder, tooth paste, mouthwash, breath mints; 
lip moisturizer, lip cream, lip gloss, lip balm, 
lipstick cases; skin cleansers

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا, جورجيا  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050 : العنوان 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 331)

 Trade Mark No.:24185العالمة التجارية رقم :24185  

In Class: 6في الصنف : 6 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

من اجل : سالسل املفاتيح املعدنية, حلقات املفاتيح, 
غير  املعادن  من  صغير  هياكل  حلقات,  ذات  اقفال 

الثمينة, لوحات الترخيص املعدنية 

In Respect of: Metal key chains, key rings, 
padlocks; figurines of common metal; metal 
license plates

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا, جورجيا  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050 : العنوان 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  



2014/6/1222العـــدد العاشر 

( 332)

 Trade Mark No.:24186العالمة التجارية رقم :24186  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

من اجل : التسجيالت الصوتية والصوتية املرئية, مكبرات الصوت 
الشخصي,  الستيريو  املضغوطة,  االقراص  مشغالت  املتحركة, 
االذن,  سماعات  الراس,  سماعات  االلكترونية,  البيانات  محطات 
فارة  لبادة  الشخصية,  اللوحية  والكمبيوترات  الكمبيوترات 
فالشات  الكمبيوتر,  مفاتيح  لوحات  الكمبيوتر,  فارة  الكمبيوتر, 
يو اس بي, االت كاريوكي, هواتف السلكية, هواتف, هواتف نقالة, 
فوتوغرافي),  (تصوير  كميرات  كمبيوترات,  مساطر,  حاسبة,  االت 
خوذ  رقمية,  صور  اطر  للزينة,  مغناطيسات  (فوتوغرافية),  افالم 
واقية لاللعاب الرياضية, انابيب الغوص, اقنعة السباحة, نظارات 
وعلب  اطر  الشمسية,  النظارات  العيون,  نظارات  السباحة, 
املرئية  والصوتية  واملصورة  املرئية  و  الصوتية  امللفات  للنظارات, 
برامج  الفيديو,  العاب  تخزين  لفافات  الكمبيوتر,  برامج  املنزلة, 
الذاكرة  كروت  النقالة,  لالجهزة  املنزلة  البرامج  الفيديو,  العاب 
الشخصية,  االلكترونية  الفيديو, حقائب لالجهزة  العاب  واجهزة 
وخصوصا للهواتف النقالة ولالبتوب ولالجهزة اللوحية وللكميرات 
الرقمية وملشغالت االلعاب الرقمية ولقارءات الكتب االلكترونية, 
االردان الواقية, اغطية وعلب للهواتف النقالة ولالبتوب ولالجهزة 
اللوحية وللكميرات الرقمية وملشغالت االلعاب الرقمية ولقارءات 

الكتب االلكترونية, لوحات واشرطة وحلى للهواتف النقالة 

In Respect of: Audio and audio visual recordings; portable 
audio speakers, compact disc players, personal stereos, 
electronic docking stations, headphones, earphones, 
personal computers and tablet computers, mouse pads, 
computer mice, computer keyboards, USB flash drives, 
karaoke machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo frames; 
protective helmets for sports, snorkel tubes, swim masks, 
swim goggles; eyeglasses, sunglasses, frames and cases 
therefor; downloadable audio, video, audiovisual and 
image files; computer software, video game cartridges, 
video game software, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game machines; bags for 
personal electronic devices, namely cell phones, laptops, 
tablet computers, digital cameras, digital audio players 
and electronic book readers, protective sleeves, covers 
and cases for cell phones, laptops, tablet computers, 
digital cameras, digital audio players and electronic book 
readers, cell phone face plates, straps and charms

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delawareبأسم : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 
corporation

 ,30318 جورجيا  اتالنتا,  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050  : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.

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



2014/6/1223العـــدد العاشر 

( 333)

 Trade Mark No.:24187العالمة التجارية رقم :24187  

In Class: 11في الصنف : 11 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

الليلية,  االضاءة  املصابيح,  مظالت  املصابيح,   : اجل  من 
مصابيح اجليب واملشاعل, اضاءة اشجار اعياد امليالد 

In Respect of: Lamps, lampshades, night lights, 
flashlights and torches, Christmas tree lights

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 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

( 334)

 Trade Mark No.:24188العالمة التجارية رقم :24188  

In Class: 12في الصنف : 12 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

العجالت  ثالثية  والدراجات  والدراجات  املركبات   : اجل  من 
والسكوترات والعربات وعربات الركوب املشغلة الكترونيا 

In Respect of: Electronic powered vehicles, bicycles, 
tricycles, scooters, go karts and ride on vehicles

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delawareبأسم : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 
corporation

 ,30318 جورجيا  اتالنتا,  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050  : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.

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



2014/6/1224العـــدد العاشر 

( 335)

 Trade Mark No.:24189العالمة التجارية رقم :24189  

In Class: 14في الصنف : 14 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

من اجل : الساعات, الساعات واكسسواراتها, صناديق 
الستر  دبابيس  احللي,  الثمينة,  املعادن  من  الزينة 
الرسمية, اجملوهرات, دبابيس الزينة, حلقات املفاتيح من 

املعادن الثمينة 

In Respect of: Clocks, watches and accessories 
therefor; decorative boxes and containers of 
precious metal; charms, lapel pins, jewelry, 
ornamental pins, key rings of precious metal

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا, جورجيا  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050 : العنوان 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 336)

 Trade Mark No.:24190العالمة التجارية رقم :24190  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 



2014/6/1225العـــدد العاشر 

فيها,  مبا  الورقية,  واملنتجات  املطبوعة  املواد   : اجل  من 
الكتب, الكتب املصورة, كتب التلوين, اجملالت, النشرات, 
كتب االنشطة, القرطاسية, كتب املالحظات, الصحف, 
البطاقات  املعايدة,  بطاقات  املالحظات,  بطاقات 
الكريون,  اقالم  الرصاص,  اقالم  احلبر,  اقالم  التجارية, 
وعلبها,  التلوين  اقالم  الطباشير,  التحديد,  اقالم 
احملايات, الشارات, امللصقات, ناقالت احلرارة, البوسترات, 
جتاليد الكتب, محددات الكتب, الرزنامات, اوراق تغليف 
البومات  وزينتها,  احلفالت  واوراق  االهداء  اوراق  الهدايا, 
املشبكية,  االلواح  الكتب,  مساند  االلبومات,  الصور, 
اوراق الصواني, دفاتر الرسم, امللفات, بطاقات املراسلة, 
احملي  الواح  للممغنطة,  االلواح  استنسل,  صفائح 

اجلافة, الواح للكتابة بالطباشير, الواح الرسم 

In Respect of: Printed matter and paper goods, 
namely books, comic books, coloring books, 
magazines, newsletters, activity books, 
stationery, notebooks, journals, note cards, 
greeting cards, trading cards; pens, pencils, 
crayons, markers, chalk, paint sets and cases 
therefor; erasers, decals, stickers, heat transfers; 
posters, book covers, book marks, calendars, 
gift wrap paper, paper party favors and paper 
party decorations; albums for photographs, 
scrapbooks, bookends, clipboards, paper 
coasters, drawing pads, folders, postcards, 
stencils, magnetic boards, dry erase boards, 
chalk boards, drawing boards

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا, جورجيا  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050 : العنوان 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 337)

 Trade Mark No.:24191العالمة التجارية رقم :24191  

In Class: 18في الصنف : 18 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

التنقل,  وحقائب  السفر  حقائب  الصناديق,   : اجل  من 
الرياضة,  احلقائب  املراسلني,  حقائب  النقود,  محافظ 
اجللدية  احملافظ  الظهر,  حقائب  اخلصر,  حقائب 
اجليب,  محافظ  احلمل,  حقائب  لالوراق,  املسطحة 
السفر,  جوازات  محافظ  املعدنية,  القطع  محافظ 

املظالت 

In Respect of: Trunks, suitcases, traveling bags, 
purses, messenger bags, sport bags, waist 
packs, backpacks, briefcases, tote bags, wallets, 
coin cases, passport cases, umbrellas



2014/6/1226العـــدد العاشر 

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا, جورجيا  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050 : العنوان 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 338)

 Trade Mark No.:24192العالمة التجارية رقم :24192  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

اكياس  املنحوتات,  التماثيل,  املرايا,  االثاث,   : اجل  من 
اطر  البالستيك,  من  الترخيص  لوحات  اطر  النوم, 
ظهر,  بدون  كراسي  السبت,  للدمى,  صناديق  الصور, 
الزينة  بالستيكية,  انابيب  للديكور,  متحركة  قطع 
البالستيك, اظهر  املفاتيح من  البالستيكية, سالسل 
قابلة  كراسية  الكراسي,  ومخدات  اخملدات  الكراسي, 
يدوية,  مراوح  عالية,  كراسي  بدعامات,  مقاعد  للطي, 
لديكور  املستخدمة  املنحوتات  متحركة,  ديكور  قطع 

احلائط, لوحات االعالنات, االثاث املنفوخ 

In Respect of: Furniture; mirrors, figurines, 
sculptures; sleeping bags; novelty plastic 
license plate frames, picture frames; toy chests; 
hampers; stools; mobiles; plastic bibs; plastic 
cake decorations; plastic key chains; chair pads, 
pillows and seat cushions; deck chairs; booster 
seats; high chairs; hand held fans, decorative 
mobiles, soft sculpture wall decorations, bulletin 
boards, inflatable furniture

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا, جورجيا  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050 : العنوان 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  



2014/6/1227العـــدد العاشر 

( 339)

 Trade Mark No.:24193العالمة التجارية رقم :24193  

In Class: 21في الصنف : 21 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

من اجل : األدوات وأوعية املنزل أو املطبخ، اوعية الصابون، 
اقمشة  الغبار،  الغبار، قماش  املكانس، عازل  املماسح، 
املنزلية،  لالغراض  املستخدمة  القفازات  التنظيف، 
املشط،  البالستيكية،  األسطل  املهمالت،  سالت 
االطفال  حمامات  االسنان،  فراشي  الشعر،  فراشي 
واملشروبات،  املياه  اوعية  املشروبات،  مبردات  املتنقلة، 
صواني الثلج، حوامل الزجاجات، اسطل الثلج، فاحتات 
من  املصنوعة  واملواد  اخلزفيات  الكانتينات،  الزجاجات، 
السراميك, مازج الكوكتيل، املبرام، اوعية العزل احلراري 
الغذاء  علب  و  الطعام  اوعية  واملشروبات،  لألطعمة 
فارغة،  تباع  التي  البالستيكية  املاء  زجاجات  املنزلية، 
احللوى،  قاطعات  احللوى،  اواني  الشرب،  قوارير  املصفق، 
املطبخ،  ادوات  القدر،  احللوى،  صواني  احللوى،  قوالب 
املقشاط، حامل  اخلراط،  املباسط،  اللف،  قوارير  خاصة 
قوحلة الذرة، املالعق، مساند املالعق، املناصب، الصحون 
الواقية، الصواني، مازجات امللح والفلفل، حامل املناديل، 
االباريق،  اخلزفية،  األكواب  الزجاجية،  املشروبات  اواني 
االكواب  األكواب،  الواقية،  الصحون  الصحون،  األوعية، 
أكواب  األوعية،  الصحون،  والبالستيكية،  الورقية 
االطفال  استحمام  ادوات  باالطفال,  اخلاصة  الشرب 
املعدنية،  غير  اخلنزيرية  احلصالة  األواني،  املتنقلة, 
الزجاج،  الفنية املصنوعة من  الزخرفية واألعمال  املواد 
التماثيل  السيراميك،  اخلزفية،  األواني  او  البورسوالن 
من  املصنوعة  املقابص  (الصينية)،  واخلزفية  الزجاجية 
اجلرس،  قرع  اجهزة  العقيفة،  املماسك،  البورسوالن، 
الفازات، املرشات، اواني األزهار، علب الرش، علب الشاي، 
املعدنية،  غير  الكهربائية  غير  والشاي  القهوة  اواني 
الفناجني  من  املكونة  القصيرة  الفناجني  اطقم 

والصحون، اطقم السكر و املقشدة، سالت الرحالت 

In Respect of: Household and kitchen utensils 
and containers; soap dispensers; sponges, 
brooms, dust pans, 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 cAups, portable baby baths; cookie 
jars; ceramic, class 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; drinking 
straws; cookie cutters; plastic water 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, drawer pulls and hooks; wind 
chimes; vases; flower pots; picnic baskets



2014/6/1228العـــدد العاشر 

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا, جورجيا  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050 : العنوان 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 340)

 Trade Mark No.:24194العالمة التجارية رقم :24194  

In Class: 24في الصنف : 24 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

خاصة  املنسوجة،  واملنتجات  املنسوجات   : اجل  من 
القماشية،  األعالم  االرض،  مماسح  املناشف،  السماط، 
األسرة،  بياضات  الغسل،  اقمشة  الدوش،  ستائر 
املالءات،  األسرة،  وسادات  االسرة،  أغطية  الشراشف، 
فراش األسرة، غطاء الوسادة، اللحف، األغطية اخململية 
الوسادات،  أغطية  الفرشات،  أغطية  املنسوجة، 
بياضات  املزخرفة،  اخملدات  اكياس  الغبار،  نافضات 
املطبخ، املناديل من االقمشة، أقمشة الصحون، مناديل 
املطبخ، قفازات الشواء, قفازات األفران، قفازات الغسل، 

املناديل اليدوية و اللحف 

In Respect of: Textile goods, namely tablecloths, 
towels, place mats, pot holders, cloth pennants; 
bath linens; bed linens; bed canopies; cushion 
covers; mosquito nets; kitchen linens; barbecue 
mitts; oven mitts; fabric table runners; cloth 
coasters; handkerchiefs; golf towels

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا, جورجيا  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050 : العنوان 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  



2014/6/1229العـــدد العاشر 

( 341)

 Trade Mark No.:24195العالمة التجارية رقم :24195  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

مبا  االطفال,  ومالبس  والنسائية  الرجالية  املالبس   : اجل  من 
فيها، القمصان ، باليز تي-شيرت، القمصان املعرقة، املراييل، 
السراويل، البنطلونات، البنطلونات القصيرة، املالبس الواقية 
الباليز،  التنانير،  القماشية،  االطفال  مالبس  املطر،  من 
اجلاكيتات،  املعرقة،  الستر  البنطلونات،  حماالت  الفساتني، 
اربطة  الثلج،  لباس  املطر،  من  الواقية  املعاطف  املعاطف، 
العنق، األثواب، الطواقي، اخلوذ، النظارات الشمسية، القشط 
التحتية،  املالبس  البيجامات،  النوم،  مالبس   ، األوشحة   ،
املالبس الداخلية، اجلزم، االحذية، األحذية اخلفيفة، الصنادل، 
االلبسة  السباحة،  لباس  االنزالق،  جوارب  القصيرة،  األحذية 
عيد  في  ترتدي  التي  املالبس  و  الكرنفال  مالبس  التنكرية، 

القديسني واالقنعة 

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, booties, 
slipper socks, swimwear; Halloween costumes and 
masks

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., aبأسم : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 
Delaware corporation

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 30318, 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 342)

 Trade Mark No.:24196العالمة التجارية رقم :24196  

In Class: 27في الصنف : 27 



2014/6/1230العـــدد العاشر 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

واملطرزات  واحلصر  والبسط  السجاد   : اجل  من 
املعلقة على اجلدران 

In Respect of: Carpets, rugs, mats and wall 
hangings

بأسم : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا,  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050  : العنوان 
جورجيا 30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, 
Atlanta, Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 343)

 Trade Mark No.:24197العالمة التجارية رقم :24197  

In Class: 28في الصنف : 28 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 



2014/6/1231العـــدد العاشر 

من اجل : األلعاب واملنتجات الرياضية مبا فيها اللعب والدمي، خاصة 
األشكال احلركية واألضافات ذات الصلة، االلعاب املترفة، البالونات، 
النفخ,  االلعاب  املائية,  اللعب  االستحمام,  العاب  البانيو،  العاب 
العاب الصابون, العاب الركوب، االلعاب البطاقية، املركبات اللعبية، 
البازل,  اللوحية،  االلعاب  اللعب،  بطاقات  االلعاب,  مالبس  الدمى، 
مكعبات التركيب, قطع والبسة العاب اخملابز والعاب الطبخ, لعبة 
املصارف, طائرات ورقية, االقراص الطائرة, الواح التزلج، الواح التزلج 
الكرات،  الداخلية,  بعجالت  زالجات  العجالت,  زالجات  الثلج،  على 
التفاعلية،  السباحة  عوامات  البيسبول،  قفازات  البيسبول،  كرات 
اجهزة الطوف التفاعلية، لوح الركمجة، الواح السباحة التفاعلية، 
زعانف السباحة، اقنعة الوجه الورقية, طواقي من الورق للحفالت, 
علب مفاجئات مزخرفة, زخارف شجرة عيد امليالد, , اكياس الفول, 
االلكترونية,  لاللعاب  اليدوية  قطع  التسلية,  العاب  متحكمات 
لعبة الكرة والدبابيس, العاب الفيديو والكمبيوتر, جداول انشطة 

االطفال 

In Respect of: Toys and sporting goods including games 
and playthings; action figures and accessories therefor; 
plush toys; balloons; bathtub toys, water squirting toys, 
inflatable toys, soap bubbles; ride-on toys, toy vehicles; 
dolls, doll accessories, doll clothes; card games, playing 
cards, board games, puzzles; building blocks; toy bake 
ware and toy cookware; toy banks; kites; flying discs; 
skateboards, ice skates, roller skates, in-line roller skates; 
balls, baseball bats, batting gloves; swimming floats 
for recreational use, kickboard floatation devices for 
recreational use, surfboards, swim boards for recreational 
use, swim fins; paper face masks, paper party hats, pi?atas; 
Christmas tree ornaments; bean bags; controllers for 
game consoles, electronic hand held game units, pinball 
machines; computer and video game joysticks, children’s 
activity tables

 In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delawareبأسم : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 
corporation

 ,30318 جورجيا  اتالنتا,  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050  : العنوان 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.

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

( 344)

 Trade Mark No.:24198العالمة التجارية رقم :24198  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 



2014/6/1232العـــدد العاشر 

وحلوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
واخلضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد 
واملربيات وصلصة  اجللي   ، واملطهية  واجملففة  احملفوظة 
مقرمشات  بالسكاكر,  الفواكه  مقرمشات   ، التفاح 
الفواكه  اساسها  التي  املقرمشات  اجملففة,  الفواكه 
االطعمة  الفواكه,  رقائق  اخلضروات,  رقائق  والصويا, 
الزبادي  فيها  مبا  االلبان  اساسها  التي  واملشروبات 

واملشروبات التي اساسها الزبادي 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; eggs; fruit preserves; jellies; jams; 
applesauce; 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

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا, جورجيا  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050 : العنوان 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 345)

 Trade Mark No.:24199العالمة التجارية رقم :24199  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

البسكويت,  فيها  مبا  واملشروبات  االطعمة   : اجل  من 
احلبوب,  اخلبز,  هش,  رقيق  بسكويت  احمللى,  الكعك 
اساسها  التي  اخلفيفة  االطعمة  االفطار,  حبوب 
احلبوب, العلكة, الشوكالتة, املشروبات التي اساسها 
الشوكالتة, املثلجات, البوظة, الزبادي اجملمدة, احللويات 
الكاكاو,  اساسها  التي  املشروبات  الكاكاو,  اجملمدة, 
املعجنات,  الشوفان,  دقيق  الكعك,  املثلج,  الشاي 
احللويات,  الوافلز,  للكعك,  احللويات  زينة  الفطائر, 
رقائق  اساسها  التي  احملضرة  االطعمة  السكاكر, 
البيتزا, الفشار,  بالنعناع, الفطائر,  املعكرونة, حلويات 
املهلبية, كعكة االرز, الوجبات اخلفيفة املعتمدة على 

األرز, الساندويشات 

In Respect of: Food and beverages, namely, 
biscuits, cookies, crackers, bread, cereal, 
cereal bars, cereal-based snack food, chewing 
gum, chocolate, chocolate-based beverages; 
edible ices, ice cream, frozen yogurt, frozen 
confectioneries, cocoa, cocoa-based 
beverages, iced tea, cakes, oatmeal, pretzels, 
pastries, candy decorations for cakes, waffles, 
confectionery, candy, noodle based prepared 
meals, peppermint sweets; pies, pizza, popcorn, 
puddings, rice cakes, rice-based snack food, 
sandwiches



2014/6/1233العـــدد العاشر 

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

اتالنتا, جورجيا  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050 : العنوان 
30318, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 346)

 Trade Mark No.:24200العالمة التجارية رقم :24200  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

االشربة  اخلضروات,  عصائر  الفواكه,  عصائر   : اجل  من 
اخلفيفة, الليمونادة, مشروبات رحيق الفواكه, املياه املعدنية 
الكحولية,  غير  املشروبات  الرياضية,  املشروبات  والغازية, 

العصائر اخلفيفة, مركزات العصائر 

In Respect of: Fruit juices, vegetable juices, soft 
drinks, lemonades, seltzer water, mineral and 
aerated waters; sports drinks, non-alcoholic 
beverages, smoothies, syrups for beverages

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a 
Delaware corporation

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 30318, 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 347)

 Trade Mark No.:24201العالمة التجارية رقم :24201  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 



2014/6/1234العـــدد العاشر 

من اجل : اخلدمات الترفيهية, مبا فيها توفير برامج ومحتويات 
والشبكات  واالنترنت  والستاليت  التلفاز  عبر  ترفيهية 
توفير  االلكترونية,  االخرى  االتصال  وشبكات  الالسلكية 
ذات  الكترونية  مواقع  توفير  املنزلة,  غير  املباشرة  املنشورات 
محتوى صوتي وصوتي مرئي واملعلومات الترفيهية وااللعاب 
املباشرة, توفير املوسيقى املباشرة غير املنزلة, توفير االلعاب 
خدمات  حية,  ترفيهية  برامج  تقدمي  املنزلة,  غير  املباشرة 
التسلية في املتنزهات, انتاج االفالم, انتاج احملتويات الترفيهية 

الرقمية 

In Respect of: Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks and 
other electronic communication networks; providing 
non-downloadable online publications; providing a 
website featuring audio visual content, entertainment 
information and online games; providing on-line 
music, not downloadable, providing on-line videos, 
not downloadable, presenting live entertainment 
performances; amusement park services; production 
of films, television and digital entertainment content

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., a Delaware 
corporation

العنوان : 1050 تيكود درايف, ان دبليو, اتالنتا, جورجيا 30318, 
الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, U.S.A.

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

Address for Services:  

( 348)

 Trade Mark No.:24202العالمة التجارية رقم :24202  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 27/01/2014التاريخ : 27/01/2014 

األقمشة  بتبييض  اخلاصة  املستحضرات   : اجل  من 
 ، املالبس  وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  املواد  من  وغيرها 
مستحضرات التنظيف والصقل والفرك والكشط ، الصابون 
التجميل  ومستحضرات  العطرية  والزيوت  العطرية  املواد   ،
(الكوزمتيك) وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

In the name of: Abul-Rahman Mohammed Ali Banafaبأسم : عبدالرحمن محمد علي بانافع 

Address: P.O. Box 4128 Aden, Yemenالعنوان : ص ب 4128 عدن, اليمن 



2014/6/1235العـــدد العاشر 

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

Address for Services:  

( 349)

 Trade Mark No.:24204العالمة التجارية رقم :24204  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 28/01/2014التاريخ : 28/01/2014 

من اجل : مستحضرات العناية بالشعر والبشرة او اجللد غير 
جتديد  مستحضرات  تتضمن  التجميل  مستحضرات  طبية؛ 
الشعر والبشرة او اجللد بعد العالجات الطبية؛ الصابون غير 

طبية ؛ الشامبو غير طبي؛ األظافر االصطناعية 

In Respect of: Non-medicated skin and hair care 
preparations; cosmetic preparations, including, 
preparations for the reconditioning of hair and skin 
after medicinal treatments; non-medicated soaps; 
non-medicated shampoos; artificial fingernails

In the name of: LEO Pharma A/Sبأسم : ليو فارما ايه/اس 

 ,Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerupالعنوان : اندستريباركني 55، دي كي-2750 باليراب، الدمنارك 
Denmark

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

Address for Services:  

( 350)

 Trade Mark No.:24205العالمة التجارية رقم :24205  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 28/01/2014التاريخ : 28/01/2014 



2014/6/1236العـــدد العاشر 

من اجل : مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان واألمراض 
وأمراض  و  الدم  واضطرابات  وأمراض  اجللدية  واالضطرابات 
واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات الغدد الصماء؛ البودرة 
مسحوق الباودر والكرميات ولوشن وجل وكرمي اساس ومرطب 
والسرطان  اجللدية  واالضطرابات  األمراض  لعالج  الشفاه 
الطبي؛  لالستخدام  االصطناعية  األظافر  اجللد؛  والتهابات 
وللجروح؛  الطبية  ضمادات  الطبي؛  لالستخدام  أصماغ 
ضمادات لعالج اضطرابات اجللدية والسرطان والتهابات اجللد 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
powders, talcum powders, creams, lotions, gels, 
foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin infections; 
artificial fingernails for medical use; glues for medical 
use; medical and wound dressings; dressings for the 
treatment of dermatological disorders, cancer and 
skin infections

In the name of: LEO Pharma A/Sبأسم : ليو فارما ايه/اس 

 ,Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerupالعنوان : اندستريباركني 55، دي كي-2750 باليراب، الدمنارك 
Denmark

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

Address for Services:  

( 351)

 Trade Mark No.:24206العالمة التجارية رقم :24206  

In Class: 10في الصنف : 10 

Date: 28/01/2014التاريخ : 28/01/2014 



2014/6/1237العـــدد العاشر 

الطبية  األجهزة  بها  واملعني  وأدوات طبية  أجهزه   : اجل  من 
اعطاء  او  تقدمي  والجل  الصيدالنية  املستحضرات  لتطبيق 
األجهزة  اإلنسان؛  جسم  داخل  الصيدالنية  املستحضرات 
الطبية وغير الطبية لعالج السرطان واألمراض واالضطرابات 
واضطرابات  وأمراض  و  الدم  واضطرابات  وأمراض  اجللدية 
طبية  األجهزة  الصماء؛  الغدد  اضطرابات  وأمراض  الكلى 
ووحدات الجل اجلرعة والقياس ومراقبة تتضمن أجهزة ونظم 
لتقدمي وتوزيع األدوية؛ األجهزة الطبية تتضمن أجهزة لقياس 
مساحة سطح اجلسم املتضررة من املرض؛ املنتجات الطبية 
اإلبر  الطبي؛  الغراء  للسيطرة؛  استشعار  أجهزة  تتضمن 
للنفايات  مخصصة  حاويات  الطبي؛  لالستخدام  الصغيرة 

الطبية والجل تخزين األدوية 

In Respect of: Medical apparatus and instruments, 
including, medical devices for applying 
pharmaceutical preparations and for introducing 
pharmaceutical preparations into the human body; 
medical and non-medical devices for the treatment 
of cancer and dermatological, hematological, renal 
and endocrine disorders; medical apparatus and units 
for dosage, measuring and monitoring, including, 
drug delivery devices and systems; medical devices, 
including, devices for measuring body surface area 
affected by disease; medical products, including, 
biofeedback sensors; medical glues; microneedles for 
medical use; containers specially for medical waste 
and for storage of drugs

In the name of: LEO Pharma A/Sبأسم : ليو فارما ايه/اس 

 ,Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerupالعنوان : اندستريباركني 55، دي كي-2750 باليراب، الدمنارك 
Denmark

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

Address for Services:  

( 352)

 Trade Mark No.:24207العالمة التجارية رقم :24207  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 28/01/2014التاريخ : 28/01/2014 

والبشرة  بالشعر  العناية  مستحضرات   : اجل  من 
تتضمن  التجميل  مستحضرات  طبية؛  غير  اجللد  او 
بعد  اجللد  او  والبشرة  الشعر  جتديد  مستحضرات 
غير  الشامبو  ؛  غير طبية  الصابون  الطبية؛  العالجات 

طبي؛ األظافر االصطناعية 

In Respect of: Non-medicated skin and hair care 
preparations; cosmetic preparations, including, 
preparations for the reconditioning of hair and 
skin after medicinal treatments; non-medicated 
soaps; non-medicated shampoos; artificial 
fingernails

In the name of: LEO Pharma A/Sبأسم : ليو فارما ايه/اس 



2014/6/1238العـــدد العاشر 

باليراب،  كي-2750  دي   ،55 اندستريباركني   : العنوان 
الدمنارك 

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, 
Denmark

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

Address for Services:  

( 353)

 Trade Mark No.:24208العالمة التجارية رقم :24208  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 28/01/2014التاريخ : 28/01/2014 

من اجل : مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان واألمراض 
وأمراض  و  الدم  واضطرابات  وأمراض  اجللدية  واالضطرابات 
واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات الغدد الصماء؛ البودرة 
مسحوق الباودر والكرميات ولوشن وجل وكرمي اساس ومرطب 
والسرطان  اجللدية  واالضطرابات  األمراض  لعالج  الشفاه 
الطبي؛  لالستخدام  االصطناعية  األظافر  اجللد؛  والتهابات 
وللجروح؛  الطبية  ضمادات  الطبي؛  لالستخدام  أصماغ 
ضمادات لعالج اضطرابات اجللدية والسرطان والتهابات اجللد 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
powders, talcum powders, creams, lotions, gels, 
foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin infections; 
artificial fingernails for medical use; glues for medical 
use; medical and wound dressings; dressings for the 
treatment of dermatological disorders, cancer and 
skin infections

In the name of: LEO Pharma A/Sبأسم : ليو فارما ايه/اس 

 ,Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerupالعنوان : اندستريباركني 55، دي كي-2750 باليراب، الدمنارك 
Denmark

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

Address for Services:  

( 354)

 Trade Mark No.:24209العالمة التجارية رقم :24209  

In Class: 10في الصنف : 10 

Date: 28/01/2014التاريخ : 28/01/2014 



2014/6/1239العـــدد العاشر 

الطبية  األجهزة  بها  واملعني  وأدوات طبية  أجهزه   : اجل  من 
اعطاء  او  تقدمي  والجل  الصيدالنية  املستحضرات  لتطبيق 
األجهزة  اإلنسان؛  جسم  داخل  الصيدالنية  املستحضرات 
الطبية وغير الطبية لعالج السرطان واألمراض واالضطرابات 
واضطرابات  وأمراض  و  الدم  واضطرابات  وأمراض  اجللدية 
طبية  األجهزة  الصماء؛  الغدد  اضطرابات  وأمراض  الكلى 
ووحدات الجل اجلرعة والقياس ومراقبة تتضمن أجهزة ونظم 
لتقدمي وتوزيع األدوية؛ األجهزة الطبية تتضمن أجهزة لقياس 
مساحة سطح اجلسم املتضررة من املرض؛ املنتجات الطبية 
اإلبر  الطبي؛  الغراء  للسيطرة؛  استشعار  أجهزة  تتضمن 
للنفايات  مخصصة  حاويات  الطبي؛  لالستخدام  الصغيرة 

الطبية والجل تخزين األدوية 

In Respect of: Medical apparatus and instruments, 
including, medical devices for applying pharmaceutical 
preparations and for introducing pharmaceutical 
preparations into the human body; medical and non-
medical devices for the treatment of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders; medical apparatus and units for dosage, 
measuring and monitoring, including, drug delivery 
devices and systems; medical devices, including, devices 
for measuring body surface area affected by disease; 
medical products, including, biofeedback sensors; 
medical glues; microneedles for medical use; containers 
specially for medical waste and for storage of drugs

In the name of: LEO Pharma A/Sبأسم : ليو فارما ايه/اس 

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmarkالعنوان : اندستريباركني 55، دي كي-2750 باليراب، الدمنارك 

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

Address for Services:  

( 355)

 Trade Mark No.:24213العالمة التجارية رقم :24213  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 28/01/2014التاريخ : 28/01/2014 

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

التجارية  واوالدة  عودة  فتحي  شركة   : بأسم 
للخياطه 

In the name of: shareket fathi odeh wa 
awlado altejareah ll kheyatah

تلفون  الفاطميه  شارع   – نابلس   : العنوان 
 0599090703

Address: Nablus share al fatmia mobile : 
0599090703

تلفون  الفاطميه  شارع   – نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0599090703

Address for Services :  Nablus share al 
fatmia mobile : 0599090703



2014/6/1240العـــدد العاشر 

( 356)

 Trade Mark No.:24215العالمة التجارية رقم :24215  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 29/01/2014التاريخ : 29/01/2014 

االسماك  فيها  مبا  احملفوظة,  الغذائية  املواد   : اجل  من 
احملفوظة واخلضروات احملفوظة 

In Respect of: Preserved foodstuffs, in particular 
preserved fish and preserved vegetables

.In the name of: Conservas Portugal Norte, Ldaبأسم : كونسيرفاس برتغال نورتي, ال دي ايه. 

 ,2041 ابارتادو   ,580/620 اروسو,  سوسا  روا   : العنوان 
901-4451 ماتوسينهوس, البرتغال 

Address: Rua Sousa Aroso, 580/620, Apartado 
2041, 4451-901 Matosinhos, Portugal

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

Address for Services:  

( 357)

 Trade Mark No.:24217العالمة التجارية رقم :24217  

In Class: 16في الصنف : 16 

Date: 30/01/2014التاريخ : 30/01/2014 



2014/6/1241العـــدد العاشر 

هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
الكتب  الكتب،   ، املطبوعات  أخرى،  فئات  في  واردة  وغير  املواد 
التعليمية املساعدة، مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، 
أو  القرطاسية  في  املستعملة  اللصق  مواد  القرطاسية، 
لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، االالت 
الكاتبة واللوازم املكتبية ( عدا األثاث)، مواد التوجيه والتدريس 
في  الواردة  غير   ) البالستيكية  التغليف  مواد  األجهزة)،  (عدا 

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

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

.In the name of: Maher Adnan Abu Elhaj\ Mktabet Dar AlElamبأسم : ماهر عدنان أبو احلاج/ مكتبة دار االعالم. 

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

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

Address for Services:  

( 358)

 Trade Mark No.:24222العالمة التجارية رقم :24222  

In Class: 12في الصنف : 12 

Date: 30/01/2014التاريخ : 30/01/2014 

للمركبـات  غيـر-كهربائية  أساسية  محركات   : اجل  من 
أو  العجالت  محـور  األعمدة،  الغيـار)؛  قطع  التشمل  البرية( 
البرية  للمركبات   ] احململ  ]؛  البرية  الدوران[للمركبات  أعمدة 
ناقل  ؛   [ البرية  للمركبات   ] املوصـالت  أو  األعمدة  وصالت  ]؛ 
و  ]؛ ممتص  البرية  للمركبات  التروس[  و تعشيق  اآللي  احلركة 
مانع الصدمات [ للمركبات البرية؛ النوابض [ للمركبات البرية 
]؛ الكوابـح [ للمركبات البرية ]؛ محركات ذات التيـار املتردد أو 
محركات ذات التيـار املستمر للمركبـات البريـة ( التشمـل 
ومعداتها؛  غيارها  قطع  و  املركبـات  محرك  الغيـار)؛  قطع 
التي  املركبات  ومعداتها؛  غيارها  وقطع  الكهربائية  املركبات 

تعمل بخاليا الطاقة و قطع غيارها ومعداتها. 

In Respect of: Non-electric prime movers for land 
vehicles (not including parts therefor); shafts, axles 
or spindles [for land vehicles]; bearings [for land 
vehicles]; shaft couplings or connectors [for land 
vehicles]; power transmissions and gearing [for land 
vehicles]; shock absorbers [for land vehicles]; springs 
[for land vehicles]; brakes [for land vehicles]; AC 
motors or DC motors for land vehicles (not including 
parts therefor); motor vehicles and their parts and 
fittings; electric vehicles and their parts and fittings; 
fuel cell vehicles and their parts and fittings.

ايضا  (وتعمل  كايشا  كابوشيكي  جيدوشا  نيسان   : بأسم 
باسم نيسان موتور كو.,ليمتد ) 

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.
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تاكارتشو,كاناغاوا-كو,يوكوهاما-  2 رقم   : العنوان 
شي,كاناغوا-كن,اليابان 2208623 

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku Yokohama-
shi, Kanagawa JAPAN 220-8623

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

Address for Services:  

( 359)

 Trade Mark No.:24223العالمة التجارية رقم :24223  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 30/01/2014التاريخ : 30/01/2014 

In Respect of: news agenciesمن اجل : وكالة االنباء 

 In the name of: shrekat new vision media leبأسم : شركة نيوفيجن ميديا للصحافة 
shafah

عمارة  فرناندو  سان  شارع  املاصيون  اهلل  رام   : العنوان 
النبوت (5) 

Address: ramalah almasyoon sharee san 
fernando emaret alnabot 5

فرناندو  سان  شارع  املاصيون  اهلل  رام   : التبليغ  عنوان 
عمارة النبوت (5) 

Address for Services  :  ramalah almasyoon 
sharee san fernando emaret alnabot 5

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

مبعزل عن العالمة 

( 360)

 Trade Mark No.:24224العالمة التجارية رقم :24224  

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

النشاط  وتفعيل  وتوجية  وادارة  واالعالن  الدعاية   : اجل  من 
الداعية  مواد  ,نشر  واالعالن  الدعاية  مواد  ,حتديث  املكتبي 
الدعاية  نصوص  ,نشر  االعالنية  املساحات  ,تأجير  واالعالن 

واالعالن. 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions ,advertising 
material ,advertising matter , advertising space, 
publicity texts material ,advertising matter ,advertising 
space , publicity texts

 “ “ In the name of: Hassan “ Mohammad Sa’eedبأسم : حسن “ محمد سعيد “ “ محمد حسن “ قمحية 
Mohammad Qamheya

Address: nablus_palestineالعنوان : نابلس_فلسطني 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 361)

 Trade Mark No.:24226العالمة التجارية رقم :24226  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 02/02/2014التاريخ : 02/02/2014 

مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية–  الروائح   -  : اجل  من 
واحلالقة-  األسنان  معاجني  الشعر-  ومحاليل  التزيني 

الشامبو. 

In Respect of: , ;perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices

 In the name of: Eiffel Beauty and the generalبأسم : شركه ايفل لتجميل والتجاره العامه 
trade co

Address: T ulkarm -stالعنوان : طولكرم -دوار السالم 092672132 

Address for Services :  T ulkarm -stعنوان التبليغ : طولكرم -دوار السالم 092672132 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
ذات   care كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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( 362)

 Trade Mark No.:24228العالمة التجارية رقم :24228  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 02/02/2014التاريخ : 02/02/2014 

ادارة  االعمال،  ادارة   ، واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
الترويج  خدمات  املكتبية،  املهمات   ، التجارية  االنشطة 
البضائع  وتوريد  والتجزئة  باجلملة  البيع  خدمات  لالخرين، 
وخدمات التسويق وعمليات توزيع البضائع وباألخص االغذية 

واملشروبات واحللويات. 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; stores , sale 
promotion, wholesale and retail services, supply of 
goods and Marketing services and goods distribution 
activities Namely; Foods, drinks and Sweets.

.In the name of: Nabeel khaled Mohamad Zalatimoبأسم : نبيل خالد محمد زالطيمو. 

.Address: Palestine, Rammallah, AL Erasl Streetالعنوان : فلسطني، رام اهلل، شارع االرسال. 

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

Address for Services:  

( 363)

 Trade Mark No.:24229العالمة التجارية رقم :24229  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 02/02/2014التاريخ : 02/02/2014 

والفنادق.  والكافتريات  واملقاهي  املطاعم  خدمات   : اجل  من 
خدمات اعداد وتقدمي وتزويد املأكوالت واملشروبات واحللويات. 

In Respect of: Restaurant, Café, Cafeteria and hotel 
Services. Services, preparing, serving and providing 
food , drinks and Dessert.

.In the name of: Nabeel khaled Mohamad Zalatimoبأسم : نبيل خالد محمد زالطيمو. 
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.Address: Palestine, Rammallah, AL Erasl Streetالعنوان : فلسطني، رام اهلل، شارع االرسال. 

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

Address for Services:  

( 364)

 Trade Mark No.:24230العالمة التجارية رقم :24230  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 02/02/2014التاريخ : 02/02/2014 

ادارة  االعمال،  ادارة   ، واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
الترويج  خدمات  املكتبية،  املهمات   ، التجارية  االنشطة 
البضائع  وتوريد  والتجزئة  باجلملة  البيع  خدمات  لالخرين، 
وخدمات التسويق وعمليات توزيع البضائع وباألخص االغذية 

واملشروبات واحللويات. 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; stores , sale 
promotion, wholesale and retail services, supply of 
goods and Marketing services and goods distribution 
activities Namely; Foods, drinks and Sweets.

.In the name of: Nabeel khaled Mohamad Zalatimoبأسم : نبيل خالد محمد زالطيمو. 

.Address: Palestine, Rammallah, AL Erasl Streetالعنوان : فلسطني، رام اهلل، شارع االرسال. 

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

Address for Services:  

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 365)

 Trade Mark No.:24231العالمة التجارية رقم :24231  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 02/02/2014التاريخ : 02/02/2014 
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والكافتريات  واملقاهي  املطاعم  خدمات   : اجل  من 
املأكوالت  وتزويد  وتقدمي  اعداد  خدمات  والفنادق. 

واملشروبات واحللويات. 

In Respect of: Restaurant, Café, Cafeteria and 
hotel Services. Services, preparing, serving and 
providing food , drinks and Dessert.

 In the name of: Nabeel khaled Mohamadبأسم : نبيل خالد محمد زالطيمو. 
Zalatimo.

.Address: Palestine, Rammallah, AL Erasl Streetالعنوان : فلسطني، رام اهلل، شارع االرسال. 

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

Address for Services:  

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

مبعزل عن العالمة 

( 366)

 Trade Mark No.:24234العالمة التجارية رقم :24234  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 03/02/2014التاريخ : 03/02/2014 

لالستخدام  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
البشري. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for human use.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

( 367)

 Trade Mark No.:24235العالمة التجارية رقم :24235  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 03/02/2014التاريخ : 03/02/2014 
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لالستخدام  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
البشري. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
human use.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

( 368)

 Trade Mark No.:24236العالمة التجارية رقم :24236  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 03/02/2014التاريخ : 03/02/2014 

 In Respect of: Pharmaceutical preparations forمن اجل : املستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري 
human use.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الوصفية ذات 
االستخدام العام بشكل منفصل عن العالمة. مالحظة : ان 

العالمة تشتمل على اللون السكني واللون االحمر . 

( 369)

 Trade Mark No.:24238العالمة التجارية رقم :24238  

In Class: 42في الصنف : 42 

Date: 04/02/2014التاريخ : 04/02/2014 
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البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات   : اجل  من 
واألبحاث  التحاليل  خدمات  بها؛  املتعلقة  والتصميم 
وبرمجيات  معدات  وتطوير  تصميم  خدمات  الصناعية؛ 

احلاسوب 

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

 In the name of: Sharikat Alnemer Lelkhadamatبأسم : شركة النمر للخدمات الطبية 
Altebeyeh

 Address: Beithlehem/Beitsahour, near Araratالعنوان : بيت حلم/بيت ساحور، قرب فندق أرارات 
Hotel

عنوان التبليغ : بيت حلم، شارع القدس - اخلليل/ عمارة 
القاسم 

Address for Services:  

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

مبعزل عن العالمة 

( 370)

 Trade Mark No.:24239العالمة التجارية رقم :24239  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 03/02/2014التاريخ : 03/02/2014 
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من اجل : األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية وأجهزة 
واألدوات  واألجهزة  والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات 
واملراقبة  واإلشارة  والقياس  الوزن  وأدوات  وأجهزة  البصرية 
أو  فتح  أو  توصيل  وأدوات  أجهزة  والتعليم؛  واإلنقاذ  (اإلشراف) 
الكهربية؛  الطاقة  في  التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  حتويل 
حامالت  الصور؛  أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة 
بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ ماكينات بيع آلية، وآليات 
وآالت  النقد  تسجيل  آالت  النقود؛  بقطع  تعمل  التي  لألجهزة 
حاسبة ومعدات ملعاجلة البيانات وأجهزة حاسوب؛ أجهزة إخماد 

النيران 

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

In the name of: Sharikat Alnemer Lelkhadamat Altebeyehبأسم : شركة النمر للخدمات الطبية 

Address: Beithlehem/Beitsahour, near Ararat Hotelالعنوان : بيت حلم/بيت ساحور، قرب فندق أرارات 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت حلم، شارع القدس - اخلليل/ عمارة القاسم 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 371)

 Trade Mark No.:24240العالمة التجارية رقم :24240  

In Class: 10في الصنف : 10 

Date: 03/02/2014التاريخ : 03/02/2014 

أسنان  وطب  وطبية  جراحية  وأدوات  أجهزة   : اجل  من 
وبيطرية؛ أطراف وعيون وأسنان اصطناعية؛ أدوات جتبير؛ 

مواد خياطة اجلروح 

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, artificial 
limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture 
materials

 In the name of: Sharikat Alnemer Lelkhadamatبأسم : شركة النمر للخدمات الطبية 
Altebeyeh
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 Address: Beithlehem/Beitsahour, near Araratالعنوان : بيت حلم/بيت ساحور، قرب فندق أرارات 
Hotel

عنوان التبليغ : بيت حلم، شارع القدس - اخلليل/ عمارة 
القاسم 

Address for Services:  

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

مبعزل عن العالمة 

( 372)

 Trade Mark No.:24241العالمة التجارية رقم :24241  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 03/02/2014التاريخ : 03/02/2014 

من اجل : مستحضرات صيدلية وبيطرية؛ مستحضرات 
معدة  غذائية  حمية  مواد  الطبية؛  لألغراض  صحية 
لصقات  ع؛  الرُّضَّ لألطفال  وأغذية  الطبي  لالستعمال 
لألسنان؛  وشمع  األسنان  لدعم  مواد  تضميد؛  ومواد 
واحلشرات  احليوانات  إلبادة  مستحضرات  رات؛  مطهِّ

الضارة؛ مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations, sanitary preparations for medical 
purposes, dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies, plasters, materials 
for dressings, material for stopping teeth, dental 
wax, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides

 In the name of: Sharikat Alnemer Lelkhadamatبأسم : شركة النمر للخدمات الطبية 
Altebeyeh

 Address: Beithlehem/Beitsahour, near Araratالعنوان : بيت حلم/بيت ساحور، قرب فندق أرارات 
Hotel

عنوان التبليغ : بيت حلم، شارع القدس - اخلليل/ عمارة 
القاسم 

Address for Services:  

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

مبعزل عن العالمة 
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( 373)

 Trade Mark No.:24242العالمة التجارية رقم :24242  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 04/02/2014التاريخ : 04/02/2014 

: املياة املعدنية والغازية وغيرها من املشروبات  من اجل 
الفواكة  من  مستخلصة  ,مشروبات  الكحولية  غير 
لعمل  اخرى  ومستحضرات  شراب  الفواكة  وعصائر 

املشروبات 

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

In the name of: naser bade a muhealdeen saydبأسم : ناصر بديع محي الدين سيد 

Address: nablus _betieba _tel 0569664907العنوان : نابلس_بيت ايبا تلفون 0569664907 

 Address for Services :  nablus _betieba _telعنوان التبليغ : نابلس_بيت ايبا تلفون 0569664907 
0569664907

( 374)

 Trade Mark No.:24249العالمة التجارية رقم :24249  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 04/02/2014التاريخ : 04/02/2014 

من اجل : اللحوم، األسماك، حلوم الدواجن والصيد؛ خالصات 
اللحم؛ فواكه وخضراوات محفوظة، مجففة ومطهوة؛ هالم 
احلليب  البيض،  بالسكر؛  مطبوخة  فواكه  مربيات،  (جيلي)، 

ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون املعدة لألكل 

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

In the name of: Xenia International Limitedبأسم : شركة إكسينيا إنترناشيونال ليمتد 
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مشاركة  االوسط)  (الشرق  ويسنغ  تايلر  لعناية   : العنوان 
زايد،  الشيخ  شارع   ،33675 ص.ب.   – محدودة  مسؤولية  ذات 

رولكس تاور، الطابق 26، دبي، االمارات العربية املتحدة 

Address: C/O Taylor Wessing (Middle East) LLP, 
P.O.Box: 33675, Sheikh Zayed Road, Rolex Tower, 
26th Floor, Dubai, United Arab Emirates

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

Address for Services:  

( 375)

 Trade Mark No.:24250العالمة التجارية رقم :24250  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 04/02/2014التاريخ : 04/02/2014 

من اجل : النب، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، 
واملستحضرات  الدقيق  االصطناعي؛  النب  الساغو، 
واحللويات،  الفطائر  اخلبز،  احلبوب،  من  املصنوعة 
احللويات املثلجة؛ عسل النحل، العسل األسود؛ اخلميرة 
ومسحوق اخلبيز؛ امللح، اخلردل؛ اخلل، البهارات والتوابل؛ 

الثلج 

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

In the name of: Xenia International Limitedبأسم : شركة إكسينيا إنترناشيونال ليمتد 

العنوان : لعناية تايلر ويسنغ (الشرق االوسط) مشاركة 
ذات مسؤولية محدودة – ص.ب. 33675، شارع الشيخ 
العربية  االمارات  دبي،   ،26 الطابق  تاور،  رولكس  زايد، 

املتحدة 

Address: C/O Taylor Wessing (Middle East) 
LLP, P.O.Box: 33675, Sheikh Zayed Road, 
Rolex Tower, 26th Floor, Dubai, United Arab 
Emirates

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

Address for Services:  



2014/6/1253العـــدد العاشر 

( 376)

 Trade Mark No.:24251العالمة التجارية رقم :24251  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 04/02/2014التاريخ : 04/02/2014 

املعدنية  واملياه  الشعير)  شراب   ) البيرة   : اجل  من 
الكحولية،  غير  املشروبات  من  وغيرها  والغازية 
الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من  مشروبات مستخلصة 

شراب ومستحضرات أخرى لعمل املشروبات 

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

In the name of: Xenia International Limitedبأسم : شركة إكسينيا إنترناشيونال ليمتد 

العنوان : لعناية تايلر ويسنغ (الشرق االوسط) مشاركة 
ذات مسؤولية محدودة – ص.ب. 33675، شارع الشيخ 
العربية  االمارات  دبي،   ،26 الطابق  تاور،  رولكس  زايد، 

املتحدة 

Address: C/O Taylor Wessing (Middle East) 
LLP, P.O.Box: 33675, Sheikh Zayed Road, Rolex 
Tower, 26th Floor, Dubai, United Arab Emirates

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

Address for Services:  

( 377)

 Trade Mark No.:24252العالمة التجارية رقم :24252  

In Class: 14في الصنف : 14 

Date: 04/02/2014التاريخ : 04/02/2014 

وقطعها  الوقت  قياس  وادوات  الساعات   : اجل  من 
واجزائها 

In Respect of: Watches and clocks and parts and 
fittings thereof



2014/6/1254العـــدد العاشر 

اولسو  كايشا  كابوشيكي  هولدنغز  ستيزن   : بأسم 
تريدنغ از ستيزن هولدنغز كو., ال تي دي. 

In the name of: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

نيشي- تاناشي-تشو,  6-تشومي,   ,1-12  : العنوان 
طوكيو-شي, طوكيو, اليابان 

Address: 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-
tokyo-shi, Tokyo, Japan

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

Address for Services:  

( 378)

 Trade Mark No.:24254العالمة التجارية رقم :24254  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

In Respect of: MATTRESSمن اجل : فرشات 

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ

 - Address: ramallah , almamteqa alsenaeaالعنوان : رام اهلل املنطقة الصناعية – شارع يافا 
sharea yafa

عنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب 
- 1049 رام الل 

Address for Services:  

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

العالمة 



2014/6/1255العـــدد العاشر 

( 379)

 Trade Mark No.:24255العالمة التجارية رقم :24255  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

In Respect of: MATTRESSمن اجل : فرشات 

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ

Address: ramallah , almamteqa alsenaea - sharea yafaالعنوان : رام اهلل املنطقة الصناعية – شارع يافا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب - 1049 رام الل 

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 380)

 Trade Mark No.:24256العالمة التجارية رقم :24256  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

In Respect of: MATTRESSمن اجل : فرشات 

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ



2014/6/1256العـــدد العاشر 

Address: ramallah , almamteqa alsenaea - sharea yafaالعنوان : رام اهلل املنطقة الصناعية – شارع يافا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب - 1049 رام الل 

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 381)

 Trade Mark No.:24257العالمة التجارية رقم :24257  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

In Respect of: MATTRESSمن اجل : فرشات 

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ

 - Address: ramallah , almamteqa alsenaeaالعنوان : رام اهلل املنطقة الصناعية – شارع يافا 
sharea yafa

عنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب 
- 1049 رام الل 

Address for Services:  

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

( 382)

 Trade Mark No.:24258العالمة التجارية رقم :24258  



2014/6/1257العـــدد العاشر 

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

In Respect of: MATTRESSمن اجل : فرشات 

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ

 - Address: ramallah , almamteqa alsenaeaالعنوان : رام اهلل املنطقة الصناعية – شارع يافا 
sharea yafa

عنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب 
- 1049 رام الل 

Address for Services:  

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

( 383)

 Trade Mark No.:24259العالمة التجارية رقم :24259  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

In Respect of: MATTRESSمن اجل : فرشات 

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ

 Address: ramallah , almamteqa alsenaea - shareaالعنوان : رام اهلل املنطقة الصناعية – شارع يافا 
yafa

عنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب - 1049 
رام الل 

Address for Services:  

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/1258العـــدد العاشر 

( 384)

 Trade Mark No.:24260العالمة التجارية رقم :24260  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

In Respect of: MATTRESSمن اجل : فرشات 

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ

 - Address: ramallah , almamteqa alsenaeaالعنوان : رام اهلل املنطقة الصناعية – شارع يافا 
sharea yafa

عنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب 
- 1049 رام الل 

Address for Services:  

( 385)

 Trade Mark No.:24261العالمة التجارية رقم :24261  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

In Respect of: MATTRESSمن اجل : فرشات 

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ

Address: ramallah , almamteqa alsenaea - sharea yafaالعنوان : رام اهلل املنطقة الصناعية – شارع يافا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب - 1049 رام الل 



2014/6/1259العـــدد العاشر 

املطلق  احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 386)

 Trade Mark No.:24262العالمة التجارية رقم :24262  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

In Respect of: MATTRESSمن اجل : فرشات 

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ

Address: ramallah , almamteqa alsenaea - sharea yafaالعنوان : رام اهلل املنطقة الصناعية – شارع يافا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب - 1049 رام الل 

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 387)

 Trade Mark No.:24263العالمة التجارية رقم :24263  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

In Respect of: MATTRESSمن اجل : فرشات 



2014/6/1260العـــدد العاشر 

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ

Address: ramallah , almamteqa alsenaea - sharea yafaالعنوان : رام اهلل املنطقة الصناعية – شارع يافا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب - 1049 رام الل 

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 388)

 Trade Mark No.:24264العالمة التجارية رقم :24264  

In Class: 36في الصنف : 36 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

من اجل : التأمني ، الشؤون التمويلية ، الشؤون املالية والشؤون 
العقارية 

In Respect of: Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs

 In the name of: SHARIKET AL AKADEMIAH AL DOALIAHبأسم : شركة االكادمية الدوليه لقيادة االعمال 
LEQIADET AL A’AMAL

Address: NABLUS- SHARE’ AL JAM’A - TEL :0598522277العنوان : نابلس - شارع اجلامعه - جوال :0598522277 

 Address for Services :  NABLUS- SHARE’ AL JAM’A - TELعنوان التبليغ : نابلس - شارع اجلامعه - جوال :0598522277 
:0598522277

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 389)

 Trade Mark No.:24265العالمة التجارية رقم :24265  



2014/6/1261العـــدد العاشر 

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

من اجل : خدمات التزويد بالطعام والشراب؛ خدمات املطاعم 
الطعام  التي يقدم فيها  املطاعم  واملقاهي مبا فيها خدمات 
خدمات  اخلارج؛  الى  الطعام  اخذ  وخدمات  اجلالسني  للزبائن 

تأمني الطعام والشراب خملتلف املناسبات. 

In Respect of: Services for providing of food and drink; 
Restaurant and cafe services including sit-down 
service of food and take-out restaurant services; 
Catering services.

In the name of: Shawarmanji Holding SALبأسم : شاورمنجي هولدينغ ش.م.ل. 

العنوان : حي الظريف، شارع برميا فيرا، مبنى ميموزا – الطابق 
األول – املنت – جبل الديب - لبنان 

Address: Al Zarif Street, Prima Vera Street, Mimosa 
Building – 1ST Floor- EL Metn- Jal El Dib-Lebanon

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 390)

 Trade Mark No.:24266العالمة التجارية رقم :24266  

In Class: 20في الصنف : 20 

Date: 05/02/2014التاريخ : 05/02/2014 

 HGTVAHJ : من اجلIn Respect of: MATTRESS

 In the name of: SHAREKAT DOOR AND DOORSبأسم : شركة دور اند دورز للتسويق 
LELTASWEQ

 - Address: ramallah , almamteqa alsenaeaالعنوان : رام اهلل - املنطقة الصناعية - شارع يافا 
sharea yafa

عنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 - ص.ب 
- 1049 رام اهلل

Address for Services:  

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



2014/6/1262العـــدد العاشر 

( 391)

 Trade Mark No.:24267العالمة التجارية رقم :24267  

In Class: 36في الصنف : 36 

Date: 06/02/2014التاريخ : 06/02/2014 

من اجل : التأمني، ابرام سندات التأمني ضد احلوادث، خدمات 
ابرام  التأمني)،   ) املالي  التقييم  التأمني،  استشارات  التأمني، 
سندات التأمني ضد احلرائق، ضمان سندات التأمني الصحي، 
معلومات التأمني، سمسرة التأمني، ابرام سندات التأمني على 

احلياه، ابرام سندات التأمني البحري. 

In Respect of: ) Insurance underwriting , Accident 
insurance underwriting , Actuarial services, 
Consultancy (Insurance—) , Financial evaluation 
[insurance], Fire insurance underwriting, Health 
insurance underwriting Insurance brokerage, 
Insurance consultancy, Insurance information, 
Life insurance underwriting, Marine insurance 
underwriting.

 In the name of: AbdulRahman Khalid AbdulRahmanبأسم : عبد الرحمن خالد عبد الرحمن أبو فخيدة 
Abu Fkheideh

Address: Ramallah Al Tehtaالعنوان : رام اهلل - رام اهلل التحتا 

عنوان التبليغ : مكتب احملامي محمد معطان -رام اهلل – مركز 
االسراء 

Address for Services:  

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 392)

 Trade Mark No.:24270العالمة التجارية رقم :24270  

In Class: 41في الصنف : 41 

Date: 06/02/2014التاريخ : 06/02/2014 



2014/6/1263العـــدد العاشر 

املكتبات  خدمات   ، والتعليم  التربية  خدمات   : اجل  من 
املتجولة ، التدريس ، النشر املكتبي االلكتروني ، تنظيم وإدارة 
احللقات املدرسية ، خدمات التدريس ، خدمات األلعاب املقدمة 
مباشرة من شبكة احلاسوب ، نشر الكتب ، نصائح تعليمية 

او تدريبية ( التوجيه املهني ) 

In Respect of: Educational services , Library Services 
(Mobile) , Teaching , Electronic desktop publishing, 
Arranging & conducting of Seminars , Instruction 
Services , Game services provided on- line from a 
computer network , Publication of Books , Educational 
or training advice (Vocational Guidance).

 In the name of: ALLIMNI LITATWEER ALBARAMEJبأسم : شركة علمني لتطوير البراعم التعليمية ذ.م.م 
ALTAALIMYEH LLC

العنوان : عمان - شارع املدينة املنورة - مجمع خلف واشتي 
- الطابق السادس 

Address: Amman - almdina almonwara street- 
compllex khalf washty - the sixth floor

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

Address for Services:  

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 393)

 Trade Mark No.:24271العالمة التجارية رقم :24271  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 09/02/2014التاريخ : 09/02/2014 

من اجل : املياه املعدنية والغازية , وغيرها من املشروبات 
الفواكه  وعصائر  الفواكه  مشروبات  الكحولية  غير 

شراب و مستحضرات اخرى لصنع املشروبات . 

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

In the name of: PesiCo , Incبأسم : بيبسيكو , .انك 

نيويورك   , بورتشيز   , وورد  اندرسون هيل   700 : العنوان 
10577 الواليات ا ملتحدة االمريكية 

Address: 700Anderson Hill Road , Rurchase , N 
Y 10577 USA

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة ص ب 4472 



2014/6/1264العـــدد العاشر 

( 394)

 Trade Mark No.:24272العالمة التجارية رقم :24272  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 09/02/2014التاريخ : 09/02/2014 

األعمال  وتوجيه  وادارة  اإلعالن  و  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي 

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

In the name of: sharekat milano al tejariahبأسم : شركة ميالنو التجارية 

Address: ramallah - al mahta al markaziahالعنوان : رام اهلل - احملطة املركزية 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهلل - عمارة االسراء - ط5 ص ب 1049 

( 395)

 Trade Mark No.:24275العالمة التجارية رقم :24275  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

االيواء  واملشروبات-  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
املؤقت. 

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

In the name of: Ismail Ahmad Ashour Altaweelبأسم : اسماعيل احمد عاشور الطويل 

Address: Ramallah- Albalou’- Plaza Mallالعنوان : رام اهلل – البالوع- بالزا مول 

 -’Address for Services :  Ramallah- Albalouعنوان التبليغ : رام اهلل – البالوع- بالزا مول 
Plaza Mall



2014/6/1265العـــدد العاشر 

( 396)

 Trade Mark No.:24276العالمة التجارية رقم :24276  

In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 11/02/2014التاريخ : 11/02/2014 

مبسح  اخلاصة  والبحرية  العلمية  والعدد  األجهزة   : اجل  من 
األراضي– األجهزة والعدد الكهربائية (مبا في ذلك الالسلكية) 
(الفوتوغرافية)  الضوئي  بالتصوير  اخلاصة  والعدد  األجهزة 
الوزن  وعمليات  النظارات–  بصناعة  واخلاصة  والسينمائية 
واإلنقاذ  (املراقبة)،  والضبط  اإلشارات–  وإعطاء  والقياس 
بوضع  تعمل  التي  األتوماتيكية  الذاتية  األجهزة  والتعليم– 
للنقود–  الراصدة  الناطقة– اخلزائن  ويرها، اآلالت  قطعة نقود 
اآلالت احلاسبة– جهزة إطفاء احلريق– األجهزة والعدد العلمية 
(بحاث العلمية في املعامل) 0 األجهزة والعدد البحرية (عدا 
ورصد  اإلرسال  بنقل  اخلاصة  األجهزة  أي  نفسها)  السفن 
امليكانيكية  األجهزة  السفينة  برج  في  والقياس  املالحظات 
اللحام  (كاويات  الكهربائية  احلراريات  وجهزة  الكهربائية 
الكهربائية اليدوية– املكواة الكهربائية املسطحة) 0 الوسائد 
املدفأة كهربائياً– األردية املدفأة كهربائياً– األصناف التي تلبس 
قداحات  القدم–  لتدفئة  الكهربائية  األجهزة  اجلسم–  على 

السيجار الكهربائية ويرها– األغطية املدفأة كهربائياً. 

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

 In the name of: Overseas Technology lelanthemahبأسم : أوفرسيز تكنولوجي لألنظمه واحللول التكنولوجيه 
walholol altechnologeah

العنوان : البيره/ سطح مرحبا، مقابل مسجد اخللفاء، مبنى 
السرطاوي،ط4 

Address: AlBireh/ Sateh Marhaba, moqabel masjed 
Alkholfa’, mabna AlSartawi/ altabeq alrabe

عنوان التبليغ : البيره/ سطح مرحبا، مقابل مسجد اخللفاء، 
مبنى السرطاوي،ط4 

Address for Services :  AlBireh/ Sateh Marhaba, moqabel 
masjed Alkholfa’, mabna AlSartawi/ altabeq alrabe

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/1266العـــدد العاشر 

( 397)

 Trade Mark No.:24280العالمة التجارية رقم :24280  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

والقنص، خالصات  والطيور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
اللحم، الفواكه واخلضار اجملففة أو املفرزة أو املطبوخة، 
ومنتجات  احلليب  البيض،  والكومبوت،  واملربى  الهالم 

احلليب، الزيوت والشحوم الصاحلة لالكل. 

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

.In the name of: Taco Bell Corpبأسم : تاكو بل كوربوريشن 

العنوان : شركة من كاليفورنيا، وعنوانها 1 غلن بل واي، 
إيرفني، كاليفورنيا 92618، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a California corporation, located at 1 
Glen Bell Way, Irvine, California 92618, United 
States of America

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

Address for Services: 

( 398)

 Trade Mark No.:24281العالمة التجارية رقم :24281  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو ومماثالت القهوة، االرز، 
املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  والساغو،  التابيوكا 
من احلبوب، اخلبز واملعجنات واحللوى، املثلجات والسكر 
والعسل والدبس، اخلميرة ومسحوق اخلبز، امللح، اخلردل، 

اخلل والصلصة (البهارات)، التوابل، اجلليد. 

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

.In the name of: Taco Bell Corpبأسم : تاكو بل كوربوريشن 



2014/6/1267العـــدد العاشر 

العنوان : شركة من كاليفورنيا، وعنوانها 1 غلن بل واي، 
إيرفني، كاليفورنيا 92618، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a California corporation, located at 1 
Glen Bell Way, Irvine, California 92618, United 
States of America

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

Address for Services:  

( 399)

 Trade Mark No.:24282العالمة التجارية رقم :24282  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

خدمات  والشراب،  الطعام  توفير  خدمات   : اجل  من 
املبيت املؤقت. 

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

.In the name of: Taco Bell Corpبأسم : تاكو بل كوربوريشن 

العنوان : شركة من كاليفورنيا، وعنوانها 1 غلن بل واي، 
إيرفني، كاليفورنيا 92618، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a California corporation, located at 1 
Glen Bell Way, Irvine, California 92618, United 
States of America

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

Address for Services:  

( 400)

 Trade Mark No.:24283العالمة التجارية رقم :24283  

In Class: 5في الصنف : 5 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

لالستخدام  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
البشري. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
human use.



2014/6/1268العـــدد العاشر 

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

( 401)

 Trade Mark No.:24284العالمة التجارية رقم :24284  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

اللحم،  خالصات  والقنص،  والطيور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
واملربى  الهالم  املطبوخة،  أو  املفرزة  أو  اجملففة  واخلضار  الفواكه 
والشحوم  الزيوت  احلليب،  ومنتجات  احلليب  البيض،  والكومبوت، 

الصاحلة لالكل. 

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

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

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

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

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

املطلق  احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 402)

 Trade Mark No.:24285العالمة التجارية رقم :24285  

In Class: 30في الصنف : 30 



2014/6/1269العـــدد العاشر 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

االرز،  القهوة،  ومماثالت  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  والساغو،  التابيوكا 
والعسل  والسكر  املثلجات  واحللوى،  واملعجنات  اخلبز  احلبوب، 
والدبس، اخلميرة ومسحوق اخلبز، امللح، اخلردل، اخلل والصلصة 

(البهارات)، التوابل، اجلليد. 

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

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

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

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

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

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 403)

 Trade Mark No.:24286العالمة التجارية رقم :24286  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

 ;In Respect of: Services for providing food and drinkمن اجل : خدمات توفير الطعام والشراب، خدمات املبيت املؤقت. 
temporary accommodation.

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

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

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

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

املطلق  احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/1270العـــدد العاشر 

( 404)

 Trade Mark No.:24287العالمة التجارية رقم :24287  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص، خالصات اللحم، 
الهالم  املطبوخة،  أو  املفرزة  أو  اجملففة  واخلضار  الفواكه 
واملربى والكومبوت، البيض، احلليب ومنتجات احلليب، الزيوت 

والشحوم الصاحلة لالكل. 

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

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

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

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

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

Address for Services:  

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 405)

 Trade Mark No.:24288العالمة التجارية رقم :24288  

In Class: 30في الصنف : 30 



2014/6/1271العـــدد العاشر 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

االرز،  القهوة،  ومماثالت  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  والساغو،  التابيوكا 
والعسل  والسكر  املثلجات  واحللوى،  واملعجنات  اخلبز  احلبوب، 
والدبس، اخلميرة ومسحوق اخلبز، امللح، اخلردل، اخلل والصلصة 

(البهارات)، التوابل، اجلليد. 

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

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

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

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

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

( 406)

 Trade Mark No.:24289العالمة التجارية رقم :24289  

In Class: 43في الصنف : 43 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

خدمات  والشراب،  الطعام  توفير  خدمات   : اجل  من 
املبيت املؤقت. 

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

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

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

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

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

Address for Services:  



2014/6/1272العـــدد العاشر 

( 407)

 Trade Mark No.:24294العالمة التجارية رقم :24294  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 

االرز،  القهوة،  ومماثالت  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  والساغو،  التابيوكا 
احلبوب، اخلبز واملعجنات واحللوى، املثلجات والسكر والعسل 
والدبس، اخلميرة ومسحوق اخلبز، امللح، اخلردل، اخلل والصلصة 

(البهارات)، التوابل، اجلليد. 

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

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

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

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

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

Address for Services:  

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
املطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 408)

 Trade Mark No.:24297العالمة التجارية رقم :24297  

In Class: 12في الصنف : 12 

Date: 10/02/2014التاريخ : 10/02/2014 



2014/6/1273العـــدد العاشر 

مقطورات  شوكية,  رافعات  ذات  شاحنات   : اجل  من 
شاحنات  كهربائية,  شاحنات  رفع,  عربات  (مركبات), 
للمركبات  مسننات  صناديق  شحن,  ببطاريات  تدار 
للمركبات, مجموعة مسننات  البرية, هياكل سفلية 
البرية  املركبات  الجزاء  مرافق  علب  البرية,  للمركبات 

بخالف اخلاصة باحملركات 

In Respect of: Forklift trucks; Trailers [vehicles]; 
Lifting cars [lift cars]; Electrical trucks; Trucks 
powered by storage batteries; Gear boxes for 
land vehicles; Undercarriages for land vehicles; 
Gearing for land vehicles; Crankcases for land 
vehicles components, other than for engines

 In the name of: ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUPبأسم : انهوي فوركليفت تراك غروب كو., ال تي دي. 
CO, LTD.

انهوي,  هيفي,  رود,  ويست  وانغجيانغ   15  : العنوان 
الصني 

Address: 15 WANGJIANG WEST ROAD, HEFEI, 
ANHUI, CHINA

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

Address for Services:  

( 409)

 Trade Mark No.:24298العالمة التجارية رقم :24298  

In Class: 12في الصنف : 12 

Date: 11/02/2014التاريخ : 11/02/2014 

In Respect of: Land vehicles, parts and .fittings thereofمن اجل : املركبات البرية , قطع ولوازمها. 

 In the name of: Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushikiبأسم : ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا 
Kaisha

 ، ، طوكيو  – كو  ميناتو   ، 5- تشومة  ، شيبا   33-8  : العنوان 
اليابان 

Address: 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص .ب 4472 البيرة - الضفة الغربية 

( 410)

 Trade Mark No.:24299العالمة التجارية رقم :24299  

In Class: 35في الصنف : 35 



2014/6/1274العـــدد العاشر 

Date: 12/02/2014التاريخ : 12/02/2014 

واألعمال  وتوجيه  وإدارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي. 

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

 In the name of: Harbi Hameed Abd Alftah Abuبأسم : حربي حامد عبد الفتاج ابو شمسية. 
Shamsyah.

. Address: Al Quds\ Palestineالعنوان : القدس / فلسطني 

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

Address for Services:  

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 411)

 Trade Mark No.:24300العالمة التجارية رقم :24300  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 12/02/2014التاريخ : 12/02/2014 

من اجل : املالبس واالحذية ، واملالبس الرياضية ، وجميع انواع 
االحذية. 

In Respect of: Clothing and footwear, sportswear, and 
all kinds of shoes.

 In the name of: Harbi Hameed Abd Alftah Abuبأسم : حربي حامد عبد الفتاج ابو شمسية. 
Shamsyah.

. Address: Al Quds\ Palestineالعنوان : القدس / فلسطني 

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

Address for Services:  

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/1275العـــدد العاشر 

( 412)

 Trade Mark No.:24302العالمة التجارية رقم :24302  

In Class: 29في الصنف : 29 

Date: 12/02/2014التاريخ : 12/02/2014 

In Respect of: taheena and sesame oilمن اجل : الطحينة وزيت السمسم 

بأسم : شركة ناجي شاور واوالده للتجارة والصناعات 
الغذائية 

In the name of: sharikat njee shawar wa awlado 
lltiharah wal llsenaat al githaeah

Address: hebronالعنوان : اخلليل املنطقة الصناعية 

Address for Services :  hebronعنوان التبليغ : اخلليل املنطقة الصناعية 

( 413)

 Trade Mark No.:24303العالمة التجارية رقم :24303  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 12/02/2014التاريخ : 12/02/2014 

In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : وسائل االتصال. 

 In the name of: Sharekat AL-etsalat ALKhalawiehبأسم : شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال 
ALfalastenia Jawwal

Address: AL-Berieh ,AL -Balou’ , Jawwal buildingالعنوان : البيرة - البالوع - مقر شركة جوال 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - البالوع - مقر شركة جوال هاتف 2968634 

املطلق  العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية  ان تسجيل هذه 
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة 



2014/6/1276العـــدد العاشر 

( 414)

 Trade Mark No.:24304العالمة التجارية رقم :24304  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 12/02/2014التاريخ : 12/02/2014 

In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : وسائل االتصال. 

 In the name of: Sharekat AL-etsalat ALKhalawiehبأسم : شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال 
ALfalastenia Jawwal

Address: AL-Berieh ,AL -Balou’ , Jawwal buildingالعنوان : البيرة - البالوع - مقر شركة جوال 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - البالوع - مقر شركة جوال هاتف 4368692 

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 415)

 Trade Mark No.:24307العالمة التجارية رقم :24307  

In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 13/02/2014التاريخ : 13/02/2014 

واألعمال  وتوجيه  وإدارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط املكتبي. 

In Respect of: Harbi Hameed Abd Alftah Abu 
Shamsyah.

 In the name of: Harbi Hameed Abd Alftah Abuبأسم : حربي حامد عبد الفتاج ابو شمسية. 
Shamsyah.

. Address: Al Quds\ Palestineالعنوان : القدس / فلسطني. 

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

Address for Services:  



2014/6/1277العـــدد العاشر 

( 416)

 Trade Mark No.:24308العالمة التجارية رقم :24308  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 13/02/2014التاريخ : 13/02/2014 

من اجل : املالبس واالحذية ، واملالبس الرياضية ، وجميع 
انواع االحذية. 

In Respect of: Clothing and footwear, 
sportswear, and all kinds of shoes.

 In the name of: Harbi Hameed Abd Alftah Abuبأسم : حربي حامد عبد الفتاج ابو شمسية. 
Shamsyah.

. Address: Al Quds\ Palestineالعنوان : القدس / فلسطني. 

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

Address for Services:  

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

العالمة 

( 417)

 Trade Mark No.:24309العالمة التجارية رقم :24309  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 13/02/2014التاريخ : 13/02/2014 



2014/6/1278العـــدد العاشر 

خدمات  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  خدمات   : اجل  من 
الفاكس  البريد  خدمات  النقال،  الهاتف  الهاتف،  اإلتصاالت، 
الراديو،  طريق  عن  البيجر  الرسائل،  ونقل  جمع  التلكس،   ،
البريد  وخدمات  اإلستعالمات  دليل  اإللي،  الرد  املكاملات،  حتويل 
الصور،  البيانات،  الصوت،  وإستالم  وتسليم  نقل  اإللكتروني؛ 
اإللكترونية؛  الرسائل  استقبال  خمات  املعلومات؛  و  املوسيقى 
السلكية  باالتصاالت  املتعلقة  اخلط  على  املعلومات  خدمات 
طريق  عن  البيانات  نقل  البيانات؛  خدمات  تبادل  والالسلكية؛ 
الصناعية؛  األقمار  خدمات  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت 
خدمات البث اإلذاعي؛ البث اإلذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز 
نصوص  واإلنترنت؛  الهاتف  طريق  عن  التسوق  وبرامج  واألفالم، 
الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض البيانات؛ البث وإيصال 
محتوى الوسائط املتعددة عبر شبكات االتصاالت اإللكترونية ؛ 
خدمات املراسلة عبر الفيديو؛ خدمات اإلتصال عن طريق الفيديو 
االتصاالت  الفيديو؛  طريق  عن  اإلتصال  خدمات  كونفرنس؛ 
السلكية والالسلكية للمعلومات (مبا في ذلك صفحات الويب)، 
برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصول املستخدم الى 
اإلنترنت؛ وتوفير االتصاالت السلكية والالسلكية أو وصالت إلى 
شبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ وتوفير وصول املستخدم إلى 
املؤمترات  وتشغيل  وتوفير  اخلدمات)،  (مقدمي  االنترنت  شبكة 
امكانية  توفير  الشات؛  وغرف  النقاش  مجموعات  اإللكترونية، 
توفير  النت؛  على  مواقع  على  ثري  بي  اإلم  مواقع  الى  الوصول 
الدخول الى املواقع املوسيقية الرقمية على االنترنت، استقبال 
والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  بواسطة  الرقمية  املوسيقى 
االتصاالت  ملشغلي  التحتية  البنية  إلى  الوصول  سبل  توفير 
السلكية والالسلكية األخرى؛ تشغيل وتوفير محركات البحث؛ 
اإلنتقال  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  وصول  خدمات 
الكومبيوتر؛  عبر  اإلتصال  والصور؛  للرسائل  احلاسوب  مبساعدة 
الشؤون  عن  ومعلومات  األخبار  نقل  األنباء؛  وكالة  خدمات 
واألدوات  لألجهزة  التمويلي  التأجير  و  التأجير  احلالية؛إستئجار، 
املذكورة  اخلدمات  توفير  في  أو مكونات الستخدامها  واملنشآت 
املتعلقة  االستشارية  واخلدمات  واملعلومات  االستشارية  آنفا؛ 

املذكورة آنفا جميعا. 

In Respect of: Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile telephone, 
facsimile, telex, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, 
music and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; transfer 
of data by telecommunication; satellite communication 
services; broadcasting services; broadcasting or 
transmission of radio or television programmes and 
of films, teleshoppping and webshopping programmes; 
videotext, teletext and viewdata services; broadcasting 
and delivery of multimedia content over electronic 
communications networks; video messaging services; 
video conferencing services; video telephone services; 
telecommunication of information (including web pages), 
computer programs and any other data; providing user 
access to the Internet; providing telecommunications 
connections or links to the Internet or databases; 
providing user access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic conferencing, 
discussion groups and chat rooms; providing access 
to digital music websites on the Internet; providing 
access to MP3 websites on the Internet; delivery 
of digital music by telecommunications; providing 
access to telecommunications infrastructures for other 
operators; operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; communication 
by computer; news agency services; transmission 
of news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations 
or components for use in the provision of the 
aforementioned services; advisory, information and 
consultancy services relating to all the aforementioned.

 In the name of: Sharekat AL FAJER lel EAALAM waبأسم : شركة الفجر لالعالم والنشر. 
alnasher.



2014/6/1279العـــدد العاشر 

Address: Ramallah –Palestineالعنوان : رام اهلل / فلسطني 

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

Address for Services:  

( 418)

 Trade Mark No.:24311العالمة التجارية رقم :24311  

In Class: 32في الصنف : 32 

Date: 13/02/2014التاريخ : 13/02/2014 

من اجل : البيرة (اجلعة والبيرة السوداء)- املياه املعدنية 
لعمل  املستحضرات  من  ويره  الشراب  والغازية- 
أساسها  التي  واملشروبات  الفواكه  عصير  املشروبات– 

عصير الفواكه– ماء الورد– ماء الزهر. 

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

In the name of: Arafat jum’a abed aljaleel nofalبأسم : عرفات جمعة عبد اجلليل نوفل 

Address: Ramallah – ras karkarالعنوان : رام اهلل / راس كركر 

Address for Services :  Ramallah – ras karkarعنوان التبليغ : رام اهلل / راس كركر 

( 419)

 Trade Mark No.:24312العالمة التجارية رقم :24312  

In Class: 3في الصنف : 3 

Date: 13/02/2014التاريخ : 13/02/2014 



2014/6/1280العـــدد العاشر 

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

معاجني األسنان واحلالقة- الشامبو. 

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

In the name of: Anton Nicola Dauad Habashبأسم : أنطون نقوال داود حبش سميرة 

Address: Ramallah / Dewar AL-saea / emaret rayanالعنوان : رام اهلل / دوار الساعة / عمارة ريان 

 / Address for Services :  Ramallah / Dewar AL-saeaعنوان التبليغ : رام اهلل / دوار الساعة / عمارة ريان 
emaret rayan

( 420)

 Trade Mark No.:24314العالمة التجارية رقم :24314  

In Class: 21في الصنف : 21 

Date: 16/02/2014التاريخ : 16/02/2014 

املصنوعة  (ير  الصغيرة  املنزلية  واألوعية  األدوات   : اجل  من 
الفرش  واإلسفنج–  األمشاط  واملطالة)–  نفيسة  معادن  من 
(عدا فرش التلوين)– املواد التي تستعمل في صناعة الفرش– 
الفوالذ–  صوف  التنظيف–  في  تستخدم  التي  واملواد  األدوات 
فئات  في  واردة  (ير  والفخار  والصيني  الزجاجية  املصنوعات 
من  املصنوعة  الصغيرة  املنزلية  واألوعية  األدوات  أخرى)- 
من  املصنوعة  املقالي–  اجلرادل–  املطبخ–  (واني  البالستيك 
احلديد واألملنيوم واللدائن (بالستيك)– األجهزة الصغيرة للفرم 
باحملركات  تشغيلها  يتم  التي  (عدا  ويرها  والكبس  والسحق 

والكهرباء). 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not included 
in other classes

In the name of: jawad khat alnar dweikبأسم : جواد خط النار حسان دويك 

Address: alkaleelالعنوان : اخلليل -شارع العدل 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل دوار الصحة ص ب 252 



2014/6/1281العـــدد العاشر 

( 421)

 Trade Mark No.:24315العالمة التجارية رقم :24315  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 16/02/2014التاريخ : 16/02/2014 

In Respect of: clothesمن اجل : املالبس 

 In the name of: sharekat silver ston lel albesah waبأسم : شركة سلفر ستون لاللبسة والتجارة الدولية 
eltejarah al dawliah

Address: alkhalil -jabal alshareefالعنوان : اخلليل جبل الشريف 2217326 

Address for Services :  alkhalil -jabal alshareefعنوان التبليغ : اخلليل جبل الشريف 2217326 

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 422)

 Trade Mark No.:24317العالمة التجارية رقم :24317  

In Class: 38في الصنف : 38 

Date: 17/02/2014التاريخ : 17/02/2014 

: االتصاالت بحميع انواعها مبا فيها االرسال اخلاص  من اجل 
بالبرامج التلفزيونية واالذاعية 

In Respect of: Communications of all kinds including 
emission of T.V. and radio programs

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

__تلفون  فريتخ  عمارة   - فلسطني  نابلس_شارع   : العنوان 
 09/2381304

Address: nablus _palestine street- amaret fratikh _
tel_09/2381304

فريتخ __ - عمارة  نابلس_شارع فلسطني   : التبليغ  عنوان 
تلفون 09/2381304 

Address for Services  :  nablus _palestine street- 
amaret fratikh _tel_09/2381304



2014/6/1282العـــدد العاشر 

( 423)

 Trade Mark No.:24319العالمة التجارية رقم :24319  

In Class: 37في الصنف : 37 

Date: 17/02/2014التاريخ : 17/02/2014 

In Respect of: Building constructionsمن اجل : انشاء املباني 

In the name of: : Manazel investment companyبأسم : شركة منازل االستثمارية 

العلي-  ناجي  شارع   – املاصيون   – اهلل  رام  العالمة   : العنوان 
عمارة سحويل الطابق االول 

Address: Ramallah- Almasyoun- Naji al-Ali Street – 
Sihwail building

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : محمد بسام فاروق عبد الرحيم 

احلماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والرسومات  والعبارات  الكلمات  املطلق باستخدام 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 424)

 Trade Mark No.:24320العالمة التجارية رقم :24320  

In Class: 30في الصنف : 30 

Date: 17/02/2014التاريخ : 17/02/2014 

من اجل : النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا والساغو 
احلبوب  من  املصنوعة  واملستحضرات  ,الدقيق  االصطناعي  والنب 
واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ,عسل النحل والعسل 
 , ,امللح واخلردل ,اخلل ,الصلصات  االسود ,اخلميرة ومسحوق اخلبيز 

(التوابل),البهارات ,الثلج 

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

 In the name of: shariket babel alarabeah leltejara al amahبأسم : شركة بابل العربية للتجارة العامة واخلدمات 
walkhadamat

Address: nablus _maidan al shohada_tel 0599383691العنوان : نابلس _ميدان الشهداء _جوال رقم 0599383691 

Address for Services :  nablus _maidan al shohada_tel 0599383691عنوان التبليغ : نابلس _ميدان الشهداء _جوال رقم 0599383691 
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( 425)

 Trade Mark No.:24328العالمة التجارية رقم :24328  

In Class: 25في الصنف : 25 

Date: 17/02/2014التاريخ : 17/02/2014 

In Respect of: footwear, headgearمن اجل : لباس القدم واغطية الرأس 

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

 Address: nablus mojama baladeyet nablus telالعنوان : نابلس_مجمع بلدية نابلس تفون 0599756665 
0599756665

تفون  نابلس  بلدية  نابلس_مجمع   : التبليغ  عنوان 
 0599756665

Address for Services :  nablus mojama baladeyet 
nablus tel 0599756665

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 426)

\
 Trade Mark No.:24336العالمة التجارية رقم :24336  

In Class: 34في الصنف : 34 

Date: 18/02/2014التاريخ : 18/02/2014 

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

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers’ articles.

.In the name of: British American Tobacco (Brands) Incبأسم : بريتش أميريكان توباكو (براندز) اينك. 

العنوان : 2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، ديالوير 
19808، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74,رام اهلل 
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العالمات التجارية التى مت تغيير عنوان املالك 

رقم عدد
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

العنوان اجلديد العنوان االصلى 

غالكسو ولكوم هاوس , بيركلي افنيو , غرينفورد 31/07/2013 557 1) 
ميدلسكس , يوبي6.ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ولكوم هاوس , بيركلي افنيو , غرينفورد 31/07/2013 561 2) 
ميدلسكس , يوبي6.ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ويلكام هاوس, بيركلي افنيو , غرينفورد , 31/07/2013 562 3) 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ولكوم هاوس , بيركلي افنيو , غرينفورد 31/07/2013 1158 4) 
ميدلسكس , يوبي6.ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ولكوم هاوس , بيركلي افنيو , غرينفورد 31/07/2013 1177 5) 
ميدلسكس , يوبي6.ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ولكوم هاوس , بيركلي افنيو , غرينفورد 31/07/2013 1267 6) 
ميدلسكس , يوبي6.ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جرين فورد ميديلسيكس ، يو.بي.6 اون ، يونايتد 10/09/2013 1647 7) 
كينجدم 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2944 8) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2945 9) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2946 10) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 
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جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2947 11) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2950 12) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2951 13) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2952 14) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2953 15) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2954 16) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2955 17) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2956 18) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2958 19) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 2959 20) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، فرنسا 23/07/2013 4661 21) 
فرنسا. 



2014/6/1286العـــدد العاشر 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 23/07/2013 4662 22) 
فرنسا. 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 31/07/2013 4671 23) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 4673 24) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ولكوم هاوس , بيركلي افنيو , غرينفورد 31/07/2013 4674 25) 
ميدلسكس , يوبي6.ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ولكوم هاوس , بيركلي افنيو , غرينفورد 31/07/2013 4676 26) 
ميدلسكس , يوبي6.ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ولكوم هاوس , بيركلي افنيو , غرينفورد 31/07/2013 4678 27) 
ميدلسكس , يوبي6.ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويلكام هاوس,بيركيلي 10/09/2013 5731 28) 
أفينيو,جرينفورد,ميدليسيكس,يو بي 6 اوه أن 

أن,يونايتيد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 5732 29) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 5733 30) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 5734 31) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 5735 32) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 
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جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 5736 33) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 5737 34) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 5738 35) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ولكوم هاوس , بيركلي افنيو , غرينفورد 10/09/2013 5739 36) 
ميدلسكس , يوبي6.ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكه املتحده 10/09/2013 6163 37) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 23/07/2013 6219 38) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 23/07/2013 6223 39) 
فرنسا. 

جالكسو ويلكم هاوس ، بيركلي افنيو ، جرينفورد ، 10/09/2013 6225 40) 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 6307 41) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 6308 42) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكه املتحده 10/09/2013 6320 43) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 
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 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكه املتحده 10/09/2013 6337 44) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 23/07/2013 6502 45) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 23/07/2013 6503 46) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، 174،افنيو دي فرانس، 75013 باريس، فرانس 23/07/2013 6643 47) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، 174،افنيو دي فرانس، 75013 باريس، فرانس 23/07/2013 6644 48) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، 174، افنيو دي فرانس، 75013 باريس، فرانس 23/07/2013 6649 49) 
فرنسا. 

 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكة املتحدة 10/09/2013 6802 50) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

بريكلي افينيو جرينفورد ميدلسكس يو بي 6 0ان 10/09/2013 6963 51) 
ان اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكه املتحده 10/09/2013 7185 52) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكه املتحده 10/09/2013 7186 53) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكه املتحده 10/09/2013 7190 54) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 
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بريكلي افينيو جرينفورد ميدلسكس يو بي 6 0ان 10/09/2013 7268 55) 
ان اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويلكام هاوس,بيركيلي 10/09/2013 7310 56) 
أفينيو,جرينفورد,ميدليسيكس,يو بي 6 اوه أن 

أن,يونايتيد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ولكوم هاوس , بيركلي افنيو , غرينفورد 31/07/2013 7688 57) 
ميدلسكس , يوبي6.ان ان , اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويلكم هاوس ، بيركلي افنيو ، جرينفورد ، 10/09/2013 7945 58) 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويلكام هاوس,بيركيلي 10/09/2013 8108 59) 
أفينيو,جرينفورد,ميدليسيكس,يو بي 6 اوه أن 

أن,يونايتيد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويلكام هاوس,بيركيلي 10/09/2013 8170 60) 
أفينيو,جرينفورد,ميدليسيكس,يو بي 6 اوه أن 

أن,يونايتيد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويلكام هاوس,بيركيلي 10/09/2013 8494 61) 
أفينيو,جرينفورد,ميدليسيكس,يو بي 6 اوه أن 

أن,يونايتيد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

جالكسو ويللكام هاوس , بريكلي أفينيو , 10/09/2013 8572 62) 
جرينفورد , ميددليسيكس , يو بي 6 أوأن أن , 

يونايتد كينج دوم.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 1الدرمانبوري سقوير لندن اي سي 2 في 7 اس بي 30/10/2013 8990 63) 
اجنالند 

 1باسنج هول افينيو، لندن اي 
سي2في 5دي دي، يونايتيد كنج 

دوم 

 1الدرمانبوري سقوير لندن اي سي 2 في 7 اس بي 30/10/2013 8991 64) 
اجنالند 

 1باسنج هول افينيو، لندن اي 
سي2في 5دي دي، يونايتيد كنج 

دوم 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 23/07/2013 9097 65) 
فرنسا. 



2014/6/1290العـــدد العاشر 

 54روي ال بويت، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 21/07/2013 9100 66) 
فرنسا.  

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 23/07/2013 9562 67) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، فرنسا 23/07/2013 9592 68) 
فرنسا. 

 54روي ال بويت، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 21/07/2013 9621 69) 
فرنسا.  

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 23/07/2013 9623 70) 
فرنسا. 

 54روي ال بويت، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 21/07/2013 10099 71) 
فرنسا.  

 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكة املتحدة 10/09/2013 10502 72) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكة املتحدة 10/09/2013 10503 73) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، ,174افينيودي فرنسا ,75013 باريس,فرنسا 23/07/2013 10567 74) 
فرنسا. 

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دي فرانس، 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 10792 75) 
فرنسا.  

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس، 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 10793 76) 
فرنسا.  



2014/6/1291العـــدد العاشر 

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس، 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 10794 77) 
فرنسا.  

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس، 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 10795 78) 
فرنسا.  

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس، 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 10796 79) 
فرنسا.  

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس، 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 10797 80) 
فرنسا.  

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، 174،افنيو دي فرانس، 75013 باريس، فرانس 23/07/2013 10904 81) 
فرنسا. 

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 21/07/2013 10905 82) 
فرنسا.  

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، 174، افنيو دي فرانس، 75013 باريس، فرانس 23/07/2013 10906 83) 
فرنسا. 

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس، 75013 باريس ، فرنسا 21/07/2013 10907 84) 
فرنسا.  

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس، 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 10908 85) 
فرنسا.  

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس، 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 10909 86) 
فرنسا.  

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس، 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 10912 87) 
فرنسا.  



2014/6/1292العـــدد العاشر 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، 174، افنيو دي فرانس، 75013 باريس، فرانس 23/07/2013 10916 88) 
فرنسا. 

 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكة املتحدة 31/07/2013 10994 89) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 980جريت وست رود، برينت فورد، اململكة املتحدة 10/09/2013 11197 90) 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

أيازاغا ماه. أيازاغا يولو رقم : 3/ايه ايازما يولو رقم 31،كات:1-2-3-4 كاغيثاني - تركيا 21/10/2013 11205 91) 
- بي ماسالك سيسلي اسطنبول 

- تركيا 

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 11358 92) 
فرنسا 

 54روي ال بويت، 75008 باريس، 174، افنيو دو فرانس، 75013 باريس فرنسا 21/07/2013 11359 93) 
فرنسا.  

غالكسو ويلكام هاوس ، بيركلي افنيو ، غرينفورد ، 10/09/2013 12429 94) 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ويلكام هاوس ، بيركلي افنيو ، غرينفورد ، 10/09/2013 12430 95) 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

بريتيش اميريكان توباكو دي بويليالن 32أمستردام1083 ,اتش جيه ,هولندا 08/07/2013 12467 96) 
اكسبورتس بي. في. 
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غالكسو ويلكام هاوس، بيركلي افنيو، غرينفورد، 30/07/2013 12541 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان، اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ويلكام هاوس ، بيركلي افنيو ، غرينفورد ، 30/07/2013 12582 98) 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 



2014/6/1293العـــدد العاشر 

غالكسو ويلكام هاوس، بيركلي افنيو، غرينفورد، 30/07/2013 12718 99) 
ميدلسكس يو بي 0ان ان،، اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 13215 100) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 13595 101) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14034 102) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14117 103) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14118 104) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14119 105) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14120 106) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14121 107) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14122 108) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14172 109) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14173 110) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14174 111) 
فرنسا. 



2014/6/1294العـــدد العاشر 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14175 112) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14176 113) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14177 114) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14178 115) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14179 116) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14180 117) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 14574 118) 
فرنسا. 

غالكسو ويلكام هاوس، بيركلي افنيو، غرينفورد، 30/07/2013 14585 119) 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان، اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ويلكام هاوس، بيركلي افنيو، غرينفورد، 30/07/2013 14587 120) 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان، اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ويلكام هاوس، بيركلي افنيو، غرينفورد، 30/07/2013 15389 121) 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان، اململكة املتحدة 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 15390 122) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 15391 123) 
فرنسا. 

غالكسو ويلكام هاوس، بيركلي افنيو، غرينفورد، 31/07/2013 15638 124) 
ميدلسكس يو بي 0ان ان، اجنلترا 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 



2014/6/1295العـــدد العاشر 

غالكسو ويلكام هاوس، بيركلي افنيو، غرينفورد، 30/07/2013 15639 125) 
ميدلسكس يو بي 6,ان ان، اجنلترا 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  ,174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 15695 126) 
فرنسا. 

غالكسو ويلكام هاوس، بيركلي افنيو، غرينفورد، 30/07/2013 15757 127) 
ميدلسكس يو بي6 0ان ان، اجنلترا 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، باريس، فرنسا 25/07/2013 17559 128) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس، باريس، فرنسا 25/07/2013 17561 129) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19439 130) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19440 131) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19441 132) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19442 133) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19443 134) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19444 135) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19445 136) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19446 137) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19447 138) 
فرنسا. 



2014/6/1296العـــدد العاشر 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19448 139) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19449 140) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19450 141) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19451 142) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19452 143) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19453 144) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19454 145) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19455 146) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19456 147) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19457 148) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19458 149) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19459 150) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19460 151) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19461 152) 
فرنسا. 



2014/6/1297العـــدد العاشر 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174أفنيو دو فرانس، 75013 باريس، فرنسا 25/07/2013 19462 153) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 19614 154) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 19615 155) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 19616 156) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 19617 157) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 23/07/2013 19618 158) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 19619 159) 
فرنسا. 

 54رو ال بويتي، 75008 باريس،  174افنيو دي فرانس, 75013 باريس, فرنسا 25/07/2013 19620 160) 
فرنسا. 

رام اهلل – دوار املنارة – شارع اإلرسال عمارة امية 30/09/2013 19671 161) 
الطابق األول 

البيرة- شارع القدس- مقابل بنك 
االردن 

غالكسو ولكام هاوس، بيركلي أفنيو، غرينفورد، 30/07/2013 21766 162) 
ميدلسكس، يو بي6 0ان ان، اجنلترا 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

غالكسو ولكام هاوس، بيركلي أفنيو، غرينفورد، 30/07/2013 21767 163) 
ميدلسكس، يو بي6 0ان ان، اجنلترا 

 980جريت وست رود، برينت فورد، 
ميديلسيكس، تي دبليو8 9جي 

اس، اجنالند 

العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها 

رقم عدد
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

املالك اجلديد املالك االصلى 

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 3459 1

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 3460 2
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سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 3461 3

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 3462 4

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 3463 5

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 3464 6

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 3475 7

بدجيت رنت ا اكار سيستم ، اي ان سي. بدجيت رنت ا كير كوربوريشن 21/08/2013 3500 8

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. ويث هولدينغ كوربوريشني 22/10/2013 4762 9

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 6486 10

ماستركارد انترناشينال انكوربوريتد سيروس سيستم، ال ال سي 18/07/2013 6620 11

مارس بيلجيم إن.في. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 31/10/2013 7320 12

مارس بيلجيم إن.في. كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 31/10/2013 7321 13

ماستركارد انترناشينال انكوربوريتد سيروس سيستم، ال ال سي 18/07/2013 8054 14

اولكر بيسكوفي سانايي انونيم 11/09/2013 9169 15
سيركتي 

يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 9477 16

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 9598 17

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 10032 18

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 10033 19

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. وييث، ش.م.م 10/10/2013 10034 20

برلني-تشيميه ايه جي جونسون أند جونسون 05/08/2013 10980 21

برلني-تشيميه ايه جي جونسون اند جونسون 05/08/2013 12154 22

بول فرانك اندستريز ال ال سي بول فرانك اندستريز, انك. 30/09/2013 12504 23

بول فرانك اندستريز ال ال سي بول فرانك اندستريز, انك. 30/09/2013 12505 24

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ. واييت هولدينجز كوربوريشني 10/10/2013 12576 25



2014/6/1299العـــدد العاشر 

هانكوك تير كو.، ليمتد. هانكوك تاير ورلدوايد كو.، ليمتد. 21/08/2013 15694 26

شركة برهم وأوالده للمنظفات 06/10/2013 18316 27
والتجارة العامة 

شركة مصنع سنو لصناعة املواد 
الكيماويه 

داينرز كلوب إنترناشيونال ليمتد. ديسكافر فايننشال سيرفيسز 21/08/2013 18837 28

العالمات التجارية التى مت تغيير شكل العالمة # 3 # 

شكل العالمة بعد التعديل تاريخ سند التحويل رقم العالمة 

 3542 01/09/2013

 3543 01/09/2013

 3545 01/09/2013
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عالمات مجددة 101

قم  ر
العالمة

شهادة  تاريخ 
اجتديد

املالكاسم العالمة

شركة سجائر القدس املساهمة العامة احملدودة ذهب 23/07/2013 24 

شركة سجائر القدس املساهمة العامة احملدودة فريد 23/07/2013 26 

شركة سجائر القدس املساهمة العامة احملدودة عالية 14/10/2013 30 

بز كوزونز انترناشيونال ليمتد امبريال ليزر 20/10/2013 487 

شركة اجلنيدي ملنتجات األلبان واملواد الغذائية لنب رايب اصيل 25/08/2013 2191 

ريبوك انترناشينال مليتد ذا بومب 11/07/2013 2358 

سوني ميوزيك انترتينمنت انك ابك 11/07/2013 2360 

سوني ميوزيك انترتينمنت انك صورة 11/07/2013 2361 

سوني ميوزيك انترتينمنت انك كولومبيا 11/07/2013 2362 

ريبوك انترناشونال ليميتد ريبوك 24/10/2013 2376 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية فرش دايز 24/10/2013 11430 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية فريش دايز 24/10/2013 11610 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية طازج 24/10/2013 11611 

شركة اجلنيدي ملنتجات األلبان واملواد الغذائية م . خ . م فروت أب 25/08/2013 12544 

ذا يروبيان كمبيوتر درافينج اليسنس فاونديشن ليمتد اي سي دي ال 06/07/2013 12638 

آند 10/07/2013 12640  كاريلياس  جورج 
صنز إكسلينس 

كاريليا توباكو كومباني إنك. 

وييث، ش.م.م بريلينس 11/07/2013 12641 

وييث، ش.م.م ابريال 11/07/2013 12642 

تايغر فود براندس انتلكتشوال بروبرتي هولدنغ كومباني بيكون 12/07/2013 12648 
(بي تي واي) ليمتد 

لني بريانت بورتشيسنغ كورب. لني بريانت 12/07/2013 12652 



2014/6/1301العـــدد العاشر 

لني بريانت بورتشيسنغ كورب. لني بريانت 12/07/2013 12653 

لني بريانت بورتشيسنغ كورب. كاسيك 12/07/2013 12654 

لني بريانت بورتشيسنغ كورب. كاسيك 12/07/2013 12655 

توم توم انترناشيونال بي.في. توم توم 12/07/2013 12658 

توم توم انترناشيونال بي.في. توم توم 12/07/2013 12659 

توم توم انترناشيونال بي.في. توم توم 12/07/2013 12660 

شركة احلجاز للشوكوالته توستي 13/07/2013 12666 

بيرسدورف أي جي بيرسدورف 20/07/2013 12704 

بيرسدورف أي جي بيرسدورف 20/07/2013 12705 

بيرسدورف أي جي بيرسدورف 20/07/2013 12706 

احملالت الكبرى ش.م.م. احملالت الكبرى 25/07/2013 12711 

فينا كونتشا واي تورو اس.ايه. كونتشا واي تورو 26/07/2013 12716 

(باللغة 26/07/2013 12718  انكورشيا 
العبرية( 

غالكسو غروب مليتد 

كاندي اس.بي.اي. كاندي 26/07/2013 12719 

كاندي اس.بي.اي. كاندي 26/07/2013 12720 

كاندي اس.بي.اي. كاندي 26/07/2013 12721 

جريت وال موتور كومباني ليمتد جريت وال 30/07/2013 12730 

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائيه نودي 30/07/2013 12731 

شركة النور احلديثة للتعليب وتعبئة اللحوم املساهمة النور 06/08/2013 12736 
اخلصوصية احملدودة 

شركة عجالن بن عبد العزيزالعجالن و اخوانة عجالن وأخوانه 07/08/2013 12738 

شركة عجالن بن عبد العزيزالعجالن و اخوانة عجالن و أخوانة 07/08/2013 12740 

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية م. خ.م صفقات 09/08/2013 12742 
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شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية م. خ.م اس ام اس بوكس 09/08/2013 12743 

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية م.خ.م صفقات 09/08/2013 12744 

كانان كوزميتيك ساناي في تيكاريت انونيم سيركيتي ايبك 09/08/2013 12749 

تشينغ شني رابر اند. كو., ال تي دي. ماكسيس 09/08/2013 12750 

ابراهيم أوليفارت 19/08/2013 12752  نبيه  مها  و  فقوسه  أسبيرو  عيسى  جريس 
فقوسه 

شركة اورينت للتجارة والتسويق الرا 14/08/2013 12754 

ستاربكس كوربوريشن فرابتشينو 14/08/2013 12757 

ستاربكس كوربوريشن فرابتشينو 14/08/2013 12758 

ستاربكس كوربوريشن فرابتشينو 14/08/2013 12759 

ستاربكس كوربوريشن تازو 14/08/2013 12760 

ستاربكس كوربوريشن تازو 14/08/2013 12761 

ستاربكس كوربوريشن ستاربكس 14/08/2013 12762 

دفلومبنت سنتر فور تيتشينغ تشاينيز أز أ فوران النغويج كونفيوسيوس 14/08/2013 12763 
أوف ذا مينستري أوف اديوكيشن بي أر سي 

دفلومبنت سنتر فور تيتشينغ تشاينيز أز أ فوران النغويج كونفيوسيوس 14/08/2013 12764 
أوف ذا مينستري أوف اديوكيشن بي أر سي 

ستاربكس كوربوريشن ستاربكس 14/08/2013 12765 

دفلومبنت سنتر فور تيتشينغ تشاينيز أز أ فوران النغويج  )أحرف بالصيني(  14/08/2013 12766 
أوف ذا مينستري أوف اديوكيشن بي أر سي 

ستاربكس كوربوريشن ستاربكس 14/08/2013 12767 

دفلومبنت سنتر فور تيتشينغ تشاينيز أز أ فوران النغويج  )أحرف بالصيني(  14/08/2013 12769 
أوف ذا مينستري أوف اديوكيشن بي أر سي 

ستاربكس كوربوريشن ستاربكس كوفي 14/08/2013 12770 
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ستاربكس كوربوريشن ستاربكس كوفي 14/08/2013 12771 

ستاربكس كوربوريشن ستاربكس كوفي 14/08/2013 12772 

شركة اخلفش التجارية كيه تي سي 16/08/2013 12782 

بريتيش اميريكان توباكو (براندز) مليتد نانوتيك 16/08/2013 12784 

إنتركونتينانتال جريت براندز إل إل سي. فيتا-سي 20/08/2013 12785 

إنتركونتينانتال جريت براندز إل إل سي. شيكليتس 20/08/2013 12786 

إنتركونتينانتال جريت براندز إل إل سي. هولز 20/08/2013 12787 

إنتركونتينانتال جريت براندز إل إل سي. كلوريتس 20/08/2013 12788 

إنتركونتينانتال جريت براندز إل إل سي. دنتني 20/08/2013 12789 

كادبوري يو كيه مليتد تربور 20/08/2013 12790 

كادبوري يو كيه مليتد كادبوري درمي 20/08/2013 12791 

كادبوري يو كيه مليتد كادبوري روزيس 20/08/2013 12792 

كادبوري يو كيه مليتد تويرل 20/08/2013 12793 

كادبوري يو كيه مليتد تامي أوت 20/08/2013 12794 

كادبوري يو كيه مليتد بيكنيك 20/08/2013 12795 

كوب 20/08/2013 12796  صورة   - كادبوري 
ونصف 

كادبوري يو كيه مليتد 

كادبوري يو كيه مليتد مورو 20/08/2013 12797 

كادبوري يو كيه مليتد كادبوري ديري ميلك 20/08/2013 12798 

كادبوري يو كيه مليتد كادبوري اليبس 20/08/2013 12799 

كادبوري يو كيه مليتد كادبوري سناك 20/08/2013 12800 

كادبوري يو كيه مليتد كادبوري - صورة 20/08/2013 12801 

شركة روتانا للصوتيات واملرئيات روتانا املوسيقى 20/08/2013 12803 
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شركة روتانا للصوتيات واملرئيات روتانا كليب 20/08/2013 12804 

شركة روتانا للصوتيات واملرئيات روتانا خليجية 20/08/2013 12806 

شركة روتانا للصوتيات واملرئيات روتانا سينما 20/08/2013 12807 

ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا النسر 20/08/2013 12809 

جمال الدين سعيد طاهر املسلماني نقارش 22/08/2013 12811 

كومباني غيرفي دانونه صورة 22/08/2013 12812 

كومباني غيرفي دانونه صورة 22/08/2013 12813 

كومباني غيرفي دانونه, صورة 22/08/2013 12814 

كومباني غيرفي دانونه, صورة 22/08/2013 12815 

غوغل انك جوجل 27/08/2013 12817 

غوغل انك غوغل 27/08/2013 12818 

بركات أحمد محمد طه كازينو 21/10/2013 12819 

يوروب اراب بنك بي ال سي يوروب اراب بنك 26/08/2013 12820 

مع 26/08/2013 12821  بنك  اراب  يوروب 
رسمة 

يوروب اراب بنك بي ال سي 

ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي تي ام بي اجنتس ملتد (من تاجي دومينز 26/08/2013 12825 
الباهاما( 

ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي تي ام بي اجنتس ملتد (من تاجي دومينز 26/08/2013 12826 
الباهاما( 

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية م. خ.م خط مباشر نت 27/08/2013 12831 

أوسرام جي أم بي أتش دولوكستار 31/08/2013 12835 
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العالمات غير مجددة تنشر للشطب لعدم التجديد 150

قم عدد ر
العالمة

انتهاء  تاريخ 
التجديد

املالكاسم العالمة

سينيور سيرفيس ( أوفرسيز ) ليمتيد سينيور سيرفيس 08/06/1999 164 1

بريتش ـامريكان توباكو كومباني ليميتد وو اف اند اند او ويلز 04/06/1999 2329 2

كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدجنز انك صورة 23/06/1999 2353 3

سوني ميوزيك انترتينمنت انك صورة 11/07/1999 2359 4

سوني ميوزيك انترتينمنت انك ابك 11/07/1999 2360 5

سوني ميوزيك انترتينمنت انك صورة 11/07/1999 2361 6

سوني ميوزيك انترتينمنت انك كولومبيا 11/07/1999 2362 7

تامبراندز انك تامباكس 18/08/1999 2365 8

ذري ستارس سيفتي 14/08/1999 292 9
ماتشس 

سويديش ماتش اندسترايس اكتبلو 

شركة / الصناعة العربية املساهمة احملدودة اي اي سي 26/06/1999 973 10

شركة / الصناعة العربية املساهمة احملدودة ربيع 26/06/1985 974 11

الورقية باندا 17/08/1999 977 12 للصناعات  (تاكو)  اهانسيان  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

الورقية سوفت 17/08/1999 980 13 للصناعات  تاكو)   ) اوهانسينان  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

جمال الدين سعيد طاهر املسلماني نوتي ماكس 28/10/2007 12509 14

شركة احلجاز للشوكوالته بوغاتي 26/07/2010 12522 15

غوثي-رينكر ال ال سي برواكتف سوليوشن 14/05/2008 12526 16

غوثي-رينكر ال ال سي برواكتف سوليوشن 16/10/2011 12527 17



2014/6/1306العـــدد العاشر 

شركة اوراسكوم للبنية التحتية م خ م اوراسكوم 06/05/2008 12528 18

شركة حلويات بنجور الشرقية والغربية املساهمة بنجور 02/12/2007 12535 19
اخلصوصية 

بوست جويس هولدنغز بتي ال تي دي. بوست جويس بارز 14/05/2008 12542 20

موتوروال, انك., ديالوير كوربوريشن او روكر 22/03/2009 12543 21

شركة تعمير القابضة لالستثمار (ش.ذ.م.م(. تعمير مع رسمة 14/05/2008 12548 22

شركة تعمير القابضة لالستثمار (ش.ذ.م.م(. تعمير مع رسمة 14/05/2008 12549 23

رينو شخوسينتروم جي ام بي اتش تيك ون 21/04/2008 12550 24

رينو شخوسينتروم جي ام بي اتش وودستون مع رسمة 22/04/2008 12551 25

كارفيل كروبوريشن كوكي بوس 22/03/2009 12555 26

كارفيل كروبوريشن فالينغ سوسير 22/03/2009 12556 27

كارفيل كروبوريشن فودجي ذا ويل 22/03/2009 12557 28

جمال الدين سعيد طاهر املسلماني نقارش 28/10/2007 12558 29

سينجنتا بارتيسيبيشنز اي جي أليكا 12/09/2007 12562 30

الشركة احلصرية للمأكوالت جافا يو 29/01/2008 12573 31

رينو شخوسينتروم جي ام بي اتش رينو 22/04/2008 12575 32

شركة النصر الصناعية التجارية املساهمة احملدودة فروتو 05/09/1998 2229 33

جونسون اند جونسون كومفايد 02/01/2008 12578 34

محمد هاني توفيق الشحروري الفراشه 24/03/2009 12584 35

امين مازن شريف طويل اكسيالنس 28/11/2007 12585 36

امين مازن شريف طويل هيلني بالس 28/11/2007 12586 37



2014/6/1307العـــدد العاشر 

امين مازن شريف طويل ليدر 28/11/2007 12587 38

امين مازن شريف طويل سينسيتيف 28/11/2007 12588 39

امين مازن شريف طويل تتش 28/11/2007 12589 40

ذا كوكا - كوال كومبني سبينر ديزاين 26/11/2007 12603 41

ذا كوكا - كوال كومبني رسمة بشكل خاص 26/11/2007 12639 42

يونيليفر بي ال سي شكل 16/09/2008 12645 43

شركة التنني للمحروقات رسمة تنني 16/12/2007 12646 44

شركة نور لالستثمار املالي نور مع شعار 29/01/2008 12647 45

مع 13/05/2008 12649 46 ستايل  بيبي 
رسمة 

جلوبال تريد فيشني جي.تي.في. ال تي دي. 

جلوبال تريد فيشني جي.تي.في. ال تي دي. بيور مع رسمة 13/05/2008 12650 47

جلوبال تريد فيشني جي.تي.في. ال تي دي. ستايل مع رسمة 13/05/2008 12651 48

لني بريانت بورتشيسنغ كورب. فنيزيا 13/05/2008 12656 49

لني بريانت بورتشيسنغ كورب. فنيزيا 13/05/2008 12657 50

زهرة جبال فلسطني 09/08/2009 12664 51
بسمله 

نافز راجح حسن قيسي 

شركة البينار ملنتجات االلبان بقلولتي 29/07/2009 12665 52

شركة احلجاز للشوكوالته توستي 16/09/2009 12666 53

شركة ( كويك رستورانتس ) ، و باختصار ( كويك( كويك كوالتي بورجر 16/12/2007 12667 54

شركة ( كويك رستورانتس )، وباختصار ( كويك( كويك كوالتي بورجر 16/12/2007 12668 55

شركة ( كويك رستورانتس ) ، باخنصار ( كويك( كويك كوالتي بورجر 16/12/2007 12669 56

شركة ( كويك رستورانتس ) ، و باختصار ( كويك( كويك كوالتي بورجر 16/12/2007 12670 57
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شركة الشعراوي للتجارة والتسويق العادية العامة رويال 26/09/2007 12671 58

رسمة 02/10/2007 12672 59 مع  نخيل 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة 02/10/2007 12673 60 مع  نخيل 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة 13/12/2007 12674 61 مع  نخيل 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة 24/12/2007 12675 62 مع  نخيل 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة 24/12/2007 12676 63 مع  نخيل 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. نخيل 24/12/2007 12677 64

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. نخيل 24/12/2007 12678 65

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. نخيل 24/12/2007 12679 66

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. نخيل 24/12/2007 12680 67

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. نخيل 24/12/2007 12681 68

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. نخيل 24/12/2007 12682 69

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. نخيل 24/12/2007 12683 70

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. نخيل 24/12/2007 12684 71

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. نخيل 24/12/2007 12685 72

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. نخيل 24/12/2007 12686 73

رسمة 24/12/2007 12687 74 مع  النخلة 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة 24/12/2007 12688 75 مع  النخلة 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 
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رسمة 24/12/2007 12689 76 مع  النخلة 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسم 24/12/2007 12690 77 مع  بالم  ذا 
لنخلة بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة 24/12/2007 12691 78 مع  بالم  ذا 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة 24/12/2007 12692 79 مع  بالم  ذا 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسم لنخلة بشكل 24/12/2007 12693 80
خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة نخلة بشكل 24/12/2007 12694 81
خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

مع 24/12/2007 12695 82 ووترفرونت  دبي 
رسمة بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

مع 22/03/2009 12696 83 ووترفرونت  دبي 
الرسم 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

مع 24/12/2007 12697 84 ووترفرونت  دبي 
الرسم 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة 24/12/2007 12698 85 مع  وورلد  ذا 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة 24/12/2007 12699 86 مع  وورلد  ذا 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسمة 24/12/2007 12700 87 مع  وورلد  ذا 
بشكل خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

رسم لنخلة بشكل 24/12/2007 12701 88
خاص 

شركة نخيل (ش.ذ.م.م(. 

شركة الكترونيات وكهربائيات فلسطني املساهمة بست باي 03/02/2008 12702 89
العامة احملدودة 

كاو كابوشيكي كايشا ايه/تي/ايه كاو كوربوريشن فيرمينغ غلو 13/05/2008 12703 90

الشركة املتحدة للسكر األسرة 22/03/2009 12707 91

الشركة املتحدة للسكر زيادة 22/03/2009 12708 92
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الشركة املتحدة للسكر نواعم 27/03/2011 12709 93

املتحدة 22/03/2009 12710 94 الشركة 
للسكر 

الشركة املتحدة للسكر 

احملالت الكبرى ش.م.م. احملالت الكبرى 22/03/2009 12711 95

جونسون اند جونسون ناتشورالكالم 02/01/2008 12712 96

جونسون اند جونسون ناتشورالكالم 02/01/2008 12713 97

شركة زين للعالقات العامة واالنتاج الفني املساهمة سنتروم كارديو 02/01/2007 12714 98
اخلصوصية احملدودة 

شركة محالت العجاوي للتجارة العامة صحتني 23/09/2007 12715 99

اوراسكوم تيلكوم القابضة (ش.م.م(. اوراسكوم تيلكوم 22/03/2009 12717 100

شركة طارق ابو دهيس وشركاه اكوا تريت 10/04/2008 12722 101

فرانسيس بوزوتيل اند سنز كاليبسو 02/01/2008 12725 102

قم 103 ر
الطلب 

املالك اسم العالمة التاريخ 

موتوروال، انك، ديالوير كوربوريشن واي 4 30/12/2007 11683 104

موتوروال، انك، ديالوير كوربوريشن دبليو آي 4 30/12/2007 11684 105

موتوروال, انك., ديالوير كوربوريشنموتومينغ1061274630/12/2007

املقاوالت ميداس 18/06/2013 12619 107 و  العامة  للتجارة  العاملية  ميداس  شركة 
ذ.م.م 

فرانسيس بوزوتيل اند سنز فوستر كالركس 02/01/2008 12726 108

فرانسيس بوزوتيل اند سنز فوستر كالركس 02/01/2008 12727 109

فرانسيس بوزوتيل اند سنز كاليبسو 02/01/2008 12728 110

آرال فودس امبا بوك +صورة وردة 02/01/2008 12729 111
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شركة سنقرط للمنتوجات الغذائيه نودي 30/07/2013 12731 112

شركة النصر الصناعية التجارية املساهمة احملدودة جولدن شيبس 21/11/2007 12733 113

والنشر الرسالة 21/01/2008 12735 114 واالعالن  للدعاية  الرسالة  قناة  شركة 
والتوزيع واالنتاج الفني 

اللحوم النور 07/02/2008 12736 115 وتعبئة  للتعليب  احلديثة  النور  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

شركة عجالن بن عبد العزيزالعجالن و اخوانة بياجيه 15/07/2009 12737 116

شركة عجالن بن عبد العزيزالعجالن و اخوانة بياجيه 15/07/2009 12739 117

شركة اجواء للصناعات الغذائية صابحه 22/03/2009 12741 118

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية م. خ.م صفقات 13/11/2007 12742 119

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية م. خ.م اس ام اس بوكس 13/11/2007 12743 120

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية م.خ.م صفقات 13/11/2007 12744 121

موتوروال تريدمارك هولدينغز، ال ال سي موتومينغ 30/12/2007 12745 122

كارفيل كروبوريشن كارفل مع رسمة 14/05/2008 12747 123

كارفيل كروبوريشن كارفل مع رسمة 14/05/2008 12748 124

بي 14/05/2008 12751 125 سي  جيه 
فيبروماكس 

جيه.سي.بامفورد اكسكافاتورز ملتد 

شركة اورينت للتجارة والتسويق برو بيوتي 04/06/2009 12753 126

شركة اورينت للتجارة والتسويق الرا 22/08/2007 12754 127

شركة اورينت للتجارة والتسويق كريشن مليس 22/08/2007 12755 128

دافيد كامباري-ميالنو اس.بي.ايه. كامباري 14/05/2008 12777 129

شركة اخلفش التجارية كيه تي سي 09/12/2007 12782 130
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شركة امناء لالستثمار واخلدمات املالية م.خ.م اوفس ديبو 14/01/2008 12783 131

شركة روتانا للصوتيات واملرئيات روتانا طرب 14/11/2007 12805 132

شركة روتانا للصوتيات واملرئيات روتانا زمان 14/11/2007 12808 133

جمال الدين سعيد طاهر املسلماني نقارش 19/11/2007 12811 134

شركة عافية العاملية رياض الزيتون 20/11/2007 12816 135

م 22/03/2009 12823 136 سكو ا ر و ا
كشن  نستر كو

انداستريز 

اوراسكوم لإلنشاء والصناعة (ش.م.م(. 

ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي تي ام بي اجنتس ملتد تاجي دومينز 13/05/2008 12825 137
(من الباهاما( 

ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي تي ام بي اجنتس ملتد تاجي دومينز 13/05/2008 12826 138
(من الباهاما( 

ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي تي ام بي اجنتس ملتد اجيب نيوز اجنسي 13/05/2008 12827 139
(من الباهاما( 

ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي تي ام بي اجنتس ملتد اجيب نيوز اجنسي 13/05/2008 12828 140
(من الباهاما( 

ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي تي ام بي اجنتس ملتد اجيب اي بي رينيوال 13/05/2008 12829 141
(من الباهاما( 

ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي تي ام بي اجنتس ملتد اجيب اي بي رينيوال 13/05/2008 12830 142
(من الباهاما( 

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية م. خ.م خط مباشر نت 13/11/2007 12831 143

شركة درس للتجارة العامة والنقليات ارز العربي 20/10/2009 12833 144

شركة درس للتجارة العامة والنقليات بريل رايس 20/10/2009 12834 145
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بريتيش اميريكان توباكو (براندز) اينك. نانوتك (صورة( 24/08/2011 12836 146

شركة بناة املستقبل لالستيراد والتصدير والتجارة رامياكس 12/09/2007 12837 147
العادية العامة 

فادي نادر عبد الفتاح نصراهللسمارت بيجز1481278120/06/2011

شركة بناة املستقبل لالستيراد والتصدير والتجارة تي إن تي 12/09/2007 12838 149
العادية العامة 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالجاوف سويدن بيرز1501281022/08/2006
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إعالن رقم )2( لسنة 2014

قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنه 1953

وفقا ألحكام قانون امتيازات االختراع والرسوم رقم (22) لسنة 1953، فقد قدمت طلبات لتسجيل رسوم 
صناعية املنشورة في اإلعالن ويحق ألي شخص التقدم بطلب لشطب الرسم إذا ثبت بأن قد مت استخدامه 
قبل تاريخ تسجيله مبوجب احكام املادة (36) من قانون الرسوم والنماذج الصناعية، على أن يقدم طالب 
الشخص الئحة خطية حسب االصول املقررة الى املسجل، يبني فيها اسباب شطب الرسم التي يستند 

اليها في الئحته. 

علي ذوقان        

  مسجل امتيازات االختراع والرسوم
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 567

  30/12/2013 بتاريخ:  طلب رقم :  567   

باسم:  شركة الرمياس لصناعة األحذية     

العنوان: اخلليل – فرش الهوى

لتسجيل تصميم أو منوذج على: نعل أحذية

بالفئة : 2-04 (تصنيف لوكارنو) 

األسبقية:

   ال يوجد

 عنوان التبليغ :
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 568

  30/12/2013 بتاريخ:  طلب رقم :  568   

باسم:  شركة الرمياس لصناعة األحذية     

العنوان: اخلليل – فرش الهوى

لتسجيل تصميم أو منوذج على: نعل أحذية

بالفئة : 2-04 (تصنيف لوكارنو) 

األسبقية:

   ال يوجد
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 عنوان التبليغ :

 569

  30/12/2013 بتاريخ:  طلب رقم :  569   

باسم:  شركة الرمياس لصناعة األحذية     

العنوان: اخلليل – فرش الهوى

لتسجيل تصميم أو منوذج على: نعل أحذية

بالفئة : 2-04 (تصنيف لوكارنو) 

األسبقية:

   ال يوجد

 عنوان التبليغ :



 570

  30/12/2013 بتاريخ:  طلب رقم :  570   

باسم:  شركة الرمياس لصناعة األحذية     

العنوان: اخلليل – فرش الهوى

لتسجيل تصميم أو منوذج على: نعل أحذية

بالفئة : 2-04 (تصنيف لوكارنو) 

األسبقية:

   ال يوجد

 عنوان التبليغ :



رسوم صناعية مت تغيير اسم املالك

اسم املالك اجلديد اسم املالك األصلي تاريخ طلب التغيير رقم الرسم الصناعي

/ ش.م.ح  ريفرشمينتس   راني 
 شركة ذات مسؤولية

 مكتب رقم 1306 ال بي 19 جبل
العربية االمارات   ، دبي   ،  علي 

املتحدة

العوجان  شركة 
شركة  –  الصناعية 
مساهمة  سعودية 

مقفلة
الدمام  ،  990  :  ص.ب 
 31421 – اململكة العربية

السعودية
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