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إعالن رقم )3( لسنة 2012 

بموجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم  33 لسنة 1952 

الساري في محافظات  الضفة 

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

من  أشهر  ثالثة  منها خالل  أَي  على تسجيل  االعتراض  يجوز  َم 
َ
ث ومن  الصناعية  .  الملكية 

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

إجراء  لنا  ليتسنى  إعتراضه   أسباب  فيه  مبينًا  المذكور  األجل  خالل  لألصول  وفقًا  التجارية 

المقتضى القانوني. 

         علي ذوقان

مسجل العالمات التجارية 
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) 1 (

 Trade Mark No.: 14100العالمة التجارية رقم : 14100 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 19/09/2007التاريخ : 2007/09/19 

اخرى  ومواد  التبييض  مستحضرات  اجل:  من 
والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل،  تستعمل 
العطرية  والزيوت  والعطور  الصابون  والكشط،  والفرك 
منظفات  الشعر،  وكريمات  التجميل  ومستحضرات 
ال  وشامبو  لالطفال  التجميل  مستحضرات  االسنان، 
يدمع العيون وزيت لالطفال وصابون بدون رغوة وكريم 
االطفال وصابون استحمام لالطفال وكريم ضد تهيج 

الجلد عند االطفال نتيجة الحفاضات 

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; 
baby cosmetics, tearless shampoo, baby oil, 
soapless soap, baby lotion, baby bath, anti-
rash diaper cream 

)شركة  لميتد.  انتربرايسز  برونوز  سانو  بأسم: 
اسرائيلية( 

In the name of: Sano-Brunos Enterprises 
Ltd., (an Israeli company 

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

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

Address for Services:   

) 2 (

 Trade Mark No.: 15351العالمة التجارية رقم : 15351 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 31/08/2008التاريخ : 2008/08/31 

 In Respect of: SEEDSمن اجل : حبوب 

 In the name of: SHADE REYADبأسم : شادي رياض محمود محمود 
MAHMUD MAHMUD 
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 Address: JENIN - AJJAالعنوان : عجة - جنين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عجة - جنين 

 Freekeh فريكة  كلمة  باستخدام  المطلق  الحماية  اصحابها حق  العالمة اليعطي  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
والرسومات الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 3 (

 Trade Mark No.: 15465العالمة التجارية رقم : 15465 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 07/10/2008التاريخ : 2008/10/07 

والقهوة  القهوة  ومستخلصات  القهوة   : اجل  من 
المصنعة، جميعها مشمولة في الصنف 30. 

In Respect of: Cofee, coffee extracts, 
artificial coffee; all included in class 30 

 In the name of: Khaled Mousa Izhimanبأسم : خالد موسى ازحيمان 

 Address: Main Street, Ramallahالعنوان : الشارع الرئيسي، رام الله 

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

Address for Services:   

) 4 (

 Trade Mark No.: 15903العالمة التجارية رقم : 15903 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 25/02/2009التاريخ : 2009/02/25 
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االذاعي  البث  خدمات  االتصاالت,  خدمات   : اجل  من 
والتلفزيوني وعبر الستاليت واالنترنت, خدمات وكاالت 

االنباء 

In Respect of: Telecommunications; Radio, 
television, satellite and internet broadcasting 
services; News agencies services 

 In the name of: Al-Quds Newspaperبأسم : جريدة القدس 

العنوان : ص ب: 19788 شارع صالح الدين, القدس, 
الضفة الغربية 

Address: P.O. Box: 19788 Salah Al-Din 
Road, Jerusalem, The West Bank 

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

Address for Services:   

) 5 (

 Trade Mark No.: 16136العالمة التجارية رقم : 16136 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 28/04/2009التاريخ : 2009/04/28 

من اجل : االذاعة بالراديو ، البث بالتلفزيون ، البث عبر 
الراديو ، البث عبر التلفزيون 

In Respect of: RADIO AND 
BROADCASTING TV TRANSMISSION 
, TRANSMISSION FROM RADIO , 
TRANSMISSION FROM TV 

 In the name of: SHARIKET RADIOبأسم : شركة راديو وتلفزيون سما جرزيم 
WATELFIZUON SAMA JERZEEM 

 Address: NABLUS SHARE SUFYANالعنوان : نابلس - شارع سفيان 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان 

) 6 (

 Trade Mark No.: 16316العالمة التجارية رقم : 16316 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 14/06/2009التاريخ : 2009/06/14 

 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : االحذية والمالبس 

 In the name of: SHARIKAT NABOLYبأسم : شركة نابولي لتجارة وصناعة االحذية 
LETEJARET WA SENAAET AL AHTHEIA 

العنوان : الخليل- شارع وادي التفاح- بالقرب من عين 
عرب 

Address: AL KHALIL SHAREA WADI AL 
TOFAH BELKORB MN AEN ARAB 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : 

) 7 (

 Trade Mark No.: 16727العالمة التجارية رقم : 16727 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 29/09/2009التاريخ : 2009/09/29 

وكماليات  والمصنع  النيئ  والتبغ  السجائر   : اجل  من 
في  مشمولة  جميعها  والكبريت،  والوالعات  التدخين 

الصنف 34 

In Respect of: Cigarettes, raw and 
manufactured tobacco, smoking 
accessories, lighters amd matches; all 
included in class 34. 

 In the name of: DUBEK LTD., an Israeliبأسم : دوبيك لميتد. 
Company 

 Address: 9 Martin Gahal, Petach Tikvaالعنوان : 9 مارتن غهال، بيتاخ تيكفا 49512، اسرائيل 
49512, ISRAEL 

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

Address for Services:   

) 8 (

 Trade Mark No.: 16728العالمة التجارية رقم : 16728 

 In Class: 34في الصنف : 34 
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 Date: 29/09/2009التاريخ : 2009/09/29 

وكماليات  والمصنع  النيئ  والتبغ  السجائر   : اجل  من 
في  مشمولة  جميعها  والكبريت،  والوالعات  التدخين 

الصنف 34 

In Respect of: Cigarettes, raw and 
manufactured tobacco, smoking 
accessories, lighters amd matches; all 
included in class 34. 

 In the name of: DUBEK LTD., an Israeliبأسم : دوبيك لميتد. 
Company 

 Address: 9 Martin Gahal, Petach Tikvaالعنوان : 9 مارتن غهال، بيتاخ تيكفا 49512، اسرائيل 
49512, ISRAEL 

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

Address for Services:   

) 9 (

 Trade Mark No.: 16730العالمة التجارية رقم : 16730 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 29/09/2009التاريخ : 2009/09/29 

وكماليات  والمصنع  النيئ  والتبغ  السجائر   : اجل  من 
في  مشمولة  جميعها  والكبريت،  والوالعات  التدخين 

الصنف 34 

In Respect of: Cigarettes, raw and 
manufactured tobacco, smoking 
accessories, lighters amd matches; all 
included in class 34. 

 In the name of: DUBEK LTD., an Israeliبأسم : دوبيك لميتد. 
Company 

 Address: 9 Martin Gahal, Petach Tikvaالعنوان : 9 مارتن غهال، بيتاخ تيكفا 49512، اسرائيل 
49512, ISRAEL 

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

Address for Services:   
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) 10 ( 

 Trade Mark No.: 17237العالمة التجارية رقم : 17237 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 22/02/2010التاريخ : 2010/02/22 

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

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

 In the name of: AL Tamimi & Companyبأسم : التميمي ومشاركوه 

العنوان : ص ب 9275 دبي , االمارات العربية المتحدة 
Address: p o box 9275 Dubai United Arab 
Emirates 

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

Address for Services:   

) 11 (

 Trade Mark No.: 17393العالمة التجارية رقم : 17393 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 29/03/2010التاريخ : 2010/03/29 

 In Respect of: Milk and dairy productsمن اجل : الحليب ومنتجات االلبان 

ماركتينغ  ثو  فور  كوأوبريتيف  سنترال  تنوفا   : بأسم 
لميتد.،  اسرائيل  ان  بروديوس  أغريكلتشرال  اوف 

شركة اسرائيلية 

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce 
In Israel Ltd., an Israeli Company 
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 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharonالعنوان : ص.ب 7007، رمات هشارون 47100، اسرائيل 
47100, Israel 

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

Address for Services:   

) 12 (

 Trade Mark No.: 17439العالمة التجارية رقم : 17439 

 In Class: 30في الصنف : 30 

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

واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  البن   : اجل  من 
المتة-  البن،  مقام  يقوم  وما  والساجور،  والتابيوكا 
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب– الخبز 
ومسحوق  الخميرة  والحلويات–  والفطائر  والكعك 
الحالوة  غذائية–  مقبالت  غذائية–  مساحيق  الخبيز– 
عسل  البوظة-  الثلج–  المثلجات–  على  والطحينة- 
النحل والعسل األسود- على الملح– الخردل– الفلفل– 
والمغطسات  الشوكوالته  الصلصة-  الخل–  التوابل– 
السكاكر–  ملبسة-  شوكوالته  حبوب  والبسكويت– 
قضامة  ملبس–  األطفال–  مصاص  الراحة–  العلكة– 

سكرية– فوندان. 

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

 In the name of: Al-Durra Food Productsبأسم : شركة الدّرة للمنتجات الغذائية 
Company 

العنوان : ص ب 92 عربين، شارع عبد المنعم رياض، 
عربين، ريف دمشق، سوريا 

Address: P.O.Box 92 Erbeen, Abdel 
Mouniam Riad Street, Erbeen, Countryside 
Damascus, Syria 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية ص ب )183( بيت 
ساحور - الضفة الغربية 

Address for Services:  Nader J. Qumsieh 
P.O.Box (183) Beit Sahour - West Bank 
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) 13 (

 Trade Mark No.: 17522العالمة التجارية رقم : 17522 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/04/2010التاريخ : 2010/04/27 

التابيوكا،  األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  البن،   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق  اإلصطناعي،  البن  الساجو، 
والحلويات،  الفطائر  الخبز،  الحبوب،  من  المصنوعة 
الخميرة،  األسود،  والعسل  النحل  عسل  المثلجات، 
الخل،  الخردل،  الملح،  باودر(،  )بيكن  الخبز  مسحوق 

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. 

 In the name of: Al Wadi Al Akhdar SALبأسم : الوادي االخضر ش.م.ل 

 ,Address: Amaret Chalhoub, Obegi Buildingالعنوان : عمارة شلهوب، بنايـة عبجــي، بيروت ، لبنان 
Beirut, Lebanon 

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

Address for Services:   

) 14 (

 Trade Mark No.: 17707العالمة التجارية رقم : 17707 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/05/2010التاريخ : 2010/05/27 

التونا,البطاطا,البندورة,المخلالت,الفواكهة  : اجل  من 
والخضروات المجففة والمحفوظة, مربى , جبنة, زبدة, 

مارغرين. 

In Respect of: tuna ; potato;tomato: 
preserved, dried and fruits and vegetables; 
margarine, jams,cheese 

 -In the name of: Sharekt Sinokrot Lelبأسم : شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية 
Mantojat Al-ghetha’iah 
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 Address: Ramallah, Beituniya, industrialالعنوان : رام الله، بيتونيا، المنطقة الصناعية 
zone 

 Muhanad Assaf, Adv . AL- Bireh, : عنوان التبليغ
 AL- Bireh Commercial Tower, 6 Floor

Address for Services:   

) 15 (

 Trade Mark No.: 17807العالمة التجارية رقم : 17807 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 22/06/2010التاريخ : 2010/06/22 

من اجل: كامل منتجات الصنف 30 وخاصة السكاكر 
والنوكا  والراحة  والكراميال  والتوفي  بون  والبون 
والحلويات  والمغطسات  والبسكويت  والشوكوال 

والمعجنات والبن والشاي والعلكة والخل 

In Respect of: All goods in class 30 
namely, sweets (bon bon), toffi , caramel, 
Raha(candy) Nuga, , chocolates, biscuits, 
candies, pastries, confectionery ,coffee, 
tea, chewing gum, vinegar 

بأسم : شركة زهير قطرنجي واوالده )زاهي للصناعة 
والتجارة( 

In the name of: ZOUHAIR KATRANJI & SONS 
CO. (ZAHI FOR INDUSTRY & TRADE) 

الصناعية،  المنطقة   ، السبع  كازية  شمال   : العنوان 
حماه-سوريا 

Address: North Qaziat Al- Saba›a 
Industrial Zoon, Hama- Syria 

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

Address for Services:   

) 16 (

 Trade Mark No.: 17847العالمة التجارية رقم : 17847 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 11/06/2010التاريخ : 2010/06/11 
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 In Respect of: Clothing & shoesمن اجل : البسة و أحذية 

 In the name of: Raed Mohammad Salehبأسم : رائد محمد صالح الزغير 
Zghayer 

 Address: hebron- Ein Sarah - St.abu Gannamالعنوان : الخليل - عين سارة - عين سارة - شارع أبو غنام 

عنوان التبليغ : الخليل - عين سارة - عين سارة - شارع 
أبو غنام 

Address for Services:   hebron- Ein Sarah - 
St.abu Gannam 

) 17 (

 Trade Mark No.: 17876العالمة التجارية رقم : 17876 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 12/07/2010التاريخ : 2010/07/12 

 ;In Respect of: Tobacco; smokers’ articlesمن اجل : التبغ ، أدوات المدخنين ، الكبريت 
matches 

 In the name of: Union Tobacco & Cigaretteبأسم : شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر 
Industries Co. 

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

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

Address for Services:   

) 18 (

 Trade Mark No.: 18062العالمة التجارية رقم : 18062 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 22/08/2010التاريخ : 2010/08/22 
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البث  خدمات  االذاعي,  البث  خدمات   : اجل  من 
والستاليت,  التلفزيوني  االرسال  خدمات  التلفزيوني, 

خدمات البث عبر االنترنت 

In Respect of: Radio broadcasting services; 
television broadcasting services; television 
and satellite transmission services; 
broadcasting services via the Internet 

 In the name of: Middle East Broadcastingبأسم : ميدل ايست برودكاستينغ نيتورك, انك. 
Network, Inc. 

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

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

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

Address for Services:   

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

) 19 (

 Trade Mark No.: 18071العالمة التجارية رقم : 18071 

 In Class: 30في الصنف : 30 

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

الشوكوالتة،  حلويات  منتجات  و  الشوكوالتة   : اجل  من 
سكر، منتجات الحلويات، سكاكر، بسكويت )بكافه أنواعه(، 
نودلز  رقيقة(،  نودلز )معكرونة  الباستا، معكرونة  الكعك، 
رفيعة(، شعيرية،  )معكرونة  التحضير، سباغيتي  سريعة 
خل،  مايونيز،  السلطة،  توابل  الخبيز،  ومسحوق  الخميرة 
]التوابل[،  الصلصات  و  الطماطم[  ]صلصة  الكاتشب 
عجينة  مجمد،  عجين  للتحضير،  الجاهز  العجين  مثلجات، 
البراثا المجمدة، بوظة )أيسكريم(، الحلويات المجمدة غير 
المصنوعة من األلبان، حلويات الفواكه المجمدة، حلويات 
والتابيوكا  واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  البن  مجمدة، 
النحل  عسل  والفطائر،  الخبز  االصطناعي،  والبن  والساغو 
والعسل األسود، المثلجات، الملح، خردل، الدقيق المصنوع 

من الحبوب، بهارات 

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

 ،1 رقم  الصناعية  المنطقة  الوحدة،  شارع   -  : العنوان 
ص.ب 4115، الشارقة، االمارات 

Address: ALWAHDA STREET, 
INDUSTRIAL AREA NO.1 P.O.BOX 4115 , 
SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES 

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

)20(

 Trade Mark No.: 18179العالمة التجارية رقم : 18179 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 28/09/2010التاريخ : 2010/09/28 

 In Respect of: LUBRICANTS AND FUELSمن اجل : مواد التشحيم والتزليق والوقود 

 In the name of: PROFI - TECH GmbHبأسم : بروفي - تك جي ام بي اتش 

 ,Address: Kimmelgassle 1-3, 73333 Gingenالعنوان : كيملغاسل 1-3 , 73333 جينجن المانيا 
Germany 

عنوان التبليغ : عزيز فؤاد ورجا شحادة، محامون ص ب 
74، رام الله 

Address for Services:   

professional-car-عبارة باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اعطاء  عدم  مع  التسجيل  لطلب  مشروط  قبول 
technology الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

) 21 (

 Trade Mark No.: 18208العالمة التجارية رقم : 18208 

 In Class: 32في الصنف : 32 
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 Date: 07/10/2010التاريخ : 2010/10/07 

من اجل : المياه المعدنية والغازية والمشروبات االخرى 
العصائر  الفواكه،  ومشروبات  عصائر   ، الكحولية  غير 

والمستحضرات االخرى لعمل المشروبات . 

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

 & In the name of: Tech Developmentبأسم : التكنولوجيه للتطوير وحمايه البيئه 
Environmental Protection 

 Address: P.O.Box 852334 Amman, 11185 Jordanالعنوان : ص. ب 852334 عمان 11185 األردن 

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

Address for Services:   

قبول مشروط لطلب التسجيل مع عدم اعطاء حق الحماية المطلق باستخدام عبارةB12 ذات االستخدام العام 
بمعزل عن العالمة. 

) 22 (

 Trade Mark No.: 18209العالمة التجارية رقم : 18209 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 07/10/2010التاريخ : 2010/10/07 

من اجل : المشروبات والعصائر الطبية المحتوية على 
فيتامينات ومعادن ومواد طبية اخرى 

In Respect of: Medicinal drinks & syrups 
containing vitamins, minerals and other 
medicinal substances. 

 & In the name of: Tech Developmentبأسم : التكنولوجيه للتطوير وحمايه البيئه 
Environmental Protection 

 Address: P.O.Box 852334 Amman, 11185 Jordanالعنوان : ص. ب 852334 عمان 11185 األردن 

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

Address for Services:   

قبول مشروط لطلب التسجيل مع عدم اعطاء حق الحماية المطلق باستخدام عبارةB12 ذات االستخدام العام 
بمعزل عن العالمة. 
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) 23 (

 Trade Mark No.: 18542العالمة التجارية رقم : 18542 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 19/12/2010التاريخ : 2010/12/19 

من اجل : المالبس الرجالية الخارجية- والمالبس النسائية 
المالبس  والسهرة-  العرائس  مالبس  الخارجية–  البناتية 
الداخلية  المالبس  التريكو(-  عدا  )ا  الداخلية  النسائية 
أطفال  كيلوتات  القطنية،  الداخلية  والنسائية  الرجالية 
التريكو  )ابيات(-  شعبية  بسة  العباءات–   0 بالستيكية 
بكافة أنواعه- األلبسة الوالدية والبناتية بكافة أنواعها )ون 
/10/ سنوات(- الجوارب بكافة أصنافها- األحذية الجلدية 
والبالستيكية بكافة أنواعها والشباشب واألحذية الطبية 

المالبس واألحذية الرياضية. 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear 

 In the name of: moasaset aspire zoneبأسم : مؤسسة اسباير زون 

 Address: 23833 al-doha , qatarالعنوان : الدوحة - قطر - ص . ب 23833 

جاليريا  نابلس-عمارة  االتيرة-  فراس   : التبليغ  عنوان 
سنتر ص.ب. )768( 

Address for Services:   

) 24 (

 Trade Mark No.: 18543العالمة التجارية رقم : 18543 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 19/12/2010التاريخ : 2010/12/19 

من اجل : التعليم والمالهي )كافة أشكال تعليم األشخاص(- 
والوجبات  والغرف  المساكن  لتدبير  تؤدي  التي  الخدمات 

بواسطة الفنادق، المطاعم– صالونات التجميل 

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and 
cultural activities 
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 In the name of: moasaset aspire zoneبأسم : مؤسسة اسباير زون 

 Address: 23833 al-doha , qatarالعنوان : الدوحة - قطر - ص . ب 23833 

جاليريا  نابلس-عمارة  االتيرة-  فراس   : التبليغ  عنوان 
سنتر ص.ب. )768( 

Address for Services:   

) 25 (

 Trade Mark No.: 18544العالمة التجارية رقم : 18544 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 19/12/2010التاريخ : 2010/12/19 

منه–  المصنوعة  واألصناف  الورق  تشمل   : اجل  من 
المصنوعة  واألصناف  )الكرتون(  المقوى  الورق 
مواد  الكتب–  والدوريات–  الجرائد  المطبوعات-  منه- 
الكتابية–  األدوات  الفوتوغرافية–  الصور  التجليد– 
األدوات  الكتابية(  باألدوات  )الخاصة  اللصق  مواد 
الكاتبة  اآلالت  التلوين–  فرش  بالفنانين–  الخاصة 
تستخدم  التي  األدوات  األثاث(–  المكاتب)عدا  ووازم 
اللعب–  والتعليم– )عدا األجهزة(– ورق  التهذيب  في 
المحارم  الطباعة(  )وح  والكليشات  الطباعة  حروف 

الورقية– فوط نسائية– فوط أطفال. 

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

 In the name of: moasaset aspire zoneبأسم : مؤسسة اسباير زون 

 Address: 23833 al-doha , qatarالعنوان : الدوحة - قطر - ص . ب 23833 

جاليريا  نابلس-عمارة  االتيرة-  فراس   : التبليغ  عنوان 
سنتر ص.ب. )768( 

Address for Services:   
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) 26 (

 Trade Mark No.: 18604العالمة التجارية رقم : 18604 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 20/01/2011التاريخ : 2011/01/20 

والتابيوكا  واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  البن   : اجل  من 
الدقيق  المتة-  البن،  مقام  يقوم  وما  والساجور، 
والكعك  الخبز  الحبوب–  من  المصنوعة  والمستحضرات 
والفطائر والحلويات– الخميرة ومسحوق الخبيز– مساحيق 
على  والطحينة-  الحالوة  غذائية–  مقبالت  غذائية– 
والعسل األسود-  النحل  البوظة- عسل  الثلج–  المثلجات– 
الصلصة-  الخل–  التوابل–  الفلفل–  الخردل–  الملح–  على 
شوكوالته  حبوب  والبسكويت–  والمغطسات  الشوكوالته 
األطفال–  مصاص  الراحة–  العلكة–  السكاكر–  ملبسة- 

ملبس– قضامة سكرية– فوندان. 

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

 In the name of: YILDIZ HOLDINGبأسم : يلديز هولدينج انونيم شيركيتي 
ANONIM SIRKETI 

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

/ اسطنبول ، تركيا 

Address: KISIKLI MAH . FERAH CAD . 
KISIKLI CESME SK . NO : 2/4 B. CAMLICA , 
USKUDAR / ISTANBUL , TURKEY 

 NADER J . QUMSIEH P.O . BOX : عنوان التبليغ
 182 BEIT SAHOUR

Address for Services:   

) 27 (

 Trade Mark No.: 18751العالمة التجارية رقم : 18751 

 In Class: 3في الصنف : 3 
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 Date: 23/02/2011التاريخ : 2011/02/23 

مواد  االساس,  زيوت  العطور,  الصابون,   : اجل  من 
العطرية,  المنتجات  الشعر,  غسول  التجميل, 
االسنان,  منظفات  الرائحة,  مزيل  الكولونيا,  الشامبو, 
طويلة  الشعر  ملونات  للشعر,  المأكسدة  الصبغات 
الشعر,  لصبغ  مساحيق  الفورية,  الشعر  ملونات  االمد, 
الدائمة  التموجات  الشعر,  لتبييض  الفوقية  االكاسيد 
رغوات  الشعر,  سبري  الدائمة,  للتموجات  والمحايدات 
التصفيف, كريمات الشعر, جل الشعر, الشمع, الغسول 
للشعر,  التكييف  مجموعات  الشعر,  مكيفات  المثبتة, 

المستخلصات والغسوالت للشعر 

In Respect of: Soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; perfumery 
products, shampoos, eaux de Cologne, 
deodorants; dentifrices; oxidation dyes, 
semi-permanent hair colourants, directly-
applied hair colour, powder for dyeing 
hair, peroxides, permanent waves and 
neutralisers for permanent waving, 
hairspray, styling foams, hair creams, hair 
gels, waxes, setting lotions, conditioners, 
conditioning packs for the hair, extracts and 
lotions for the hair 

 .In the name of: LAKME COSMETICS, S.Lبأسم : الكمي كوسماتيكس, اس.ال. 

العنوان : ناركيس مونتوريول, ان 37, 08960 سانت 
جاست ديسفيرن, برشلونة, اسبانيا 

Address: Narcis Monturiol, n? 37, 08960 
Sant Just Desvern, BARCELONA, Spain 

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

Address for Services:   

) 28 (

 Trade Mark No.: 18850العالمة التجارية رقم : 18850 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 07/03/2011التاريخ : 2011/03/07 

 In Respect of: Clothing, shoesمن اجل : المالبس واالحذية 

 In the name of: MOHAMAD KAMALبأسم : محمد كمال حجازي بدوي الزعتري 
HIJAZI AL ZATARI 

 Address: ALKHALIL TEL 2220202العنوان : الخليل2220202- 

 Address for Services:   ALKHALIL TELعنوان التبليغ : الخليل2220202- 
2220202 
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) 29 (

 Trade Mark No.: 19391العالمة التجارية رقم : 19391 

 In Class: 29في الصنف : 29 

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

 In Respect of: potato chipsمن اجل : اصابع البطاطا 

 In the name of: QASSRAWIبأسم : شركة القصراوي التجارية الصناعية 
INDUSRERIAT&TRADING FOOD CO. 

 Address: Alkhalil / Al - Hawouzالعنوان : الخليل / الحاووز 

برهان  عمارة   - الجورة  رأس   - الخليل   : التبليغ  عنوان 
الجعبري 

Address for Services:   

) 30 (

 Trade Mark No.: 19454العالمة التجارية رقم : 19454 

 In Class: 9في الصنف : 9 

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

بصرية،  وعدسات  نظارات  الصقة،  عدسات   : اجل  من 
أشرطة  بالصحة،  العناية  مجال  في  الحاسوب  برامج 
الذاكرة  وأقراص  السمعية  والكاسيتات  الفيديو 
بالصحة  العناية  مجال  في  المستعملة  المضغوطة 

وبرامج الحاسوب المتعلقة بالتصوير الطبي 

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

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



20 2012/12/12العــــــدد السادس

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

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

Address for Services:   

) 31 (

 Trade Mark No.: 19479العالمة التجارية رقم : 19479 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/07/2011التاريخ : 2011/07/25 

من اجل : معكرونة، شعيرية، رافيولي ) نوع من انواع 
من  المصنوعم  والمستحضرات  طحين  ؛  المعكرونة( 

الحبوب، سكر، أرز، خميرة، مسحوق الخبيز. 

In Respect of: Macaroni, noodles, ravioli, 
flour and preparations made from cereals, 
sugar, rice, yeast, baking powder

 In the name of: .Al Ghurair Foods LLCبأسم : الغرير لألغذية )ش.ذ.م.م( 

العنوان : االمارات العربية المتحدة، دبي، صندوق بريد 
 780

Address: P. O. Box 780, Dubai, United 
Arab Emirates. 

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

Address for Services:   

) 32 (

 Trade Mark No.: 19480العالمة التجارية رقم : 19480 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 25/07/2011التاريخ : 2011/07/25 
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وطيور  الداجنة  الطيور  االسماك،  اللحوم،   : اجل  من 

والفواكة  الخضراوات  اللحوم؛  مسخلصات  الصيد؛ 

المحفوظة، المجففة والمطبوخة؛ جلي، مربيات، صلصة 

الزيوت  الحليب؛  ومنتجات  حليب  بيض،  الفواكة؛ 

والدهون القابلة لألكل. 

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

 In the name of: .Al Ghurair Foods LLCبأسم : الغرير لألغذية )ش.ذ.م.م( 

العنوان : االمارات العربية المتحدة، دبي، صندوق بريد 
 780

Address: P. O. Box 780, Dubai, United 
Arab Emirates. 

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

Address for Services:   

) 33 (

 Trade Mark No.: 19503العالمة التجارية رقم : 19503 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 01/08/2011التاريخ : 2011/08/01 

من  وغيرها  األقمشة  تبييض  مستحضرات   : اجل  من 

المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ، مستحضرات 

الصابون،  األوساخ،  وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف 

التجميل  مستحضرات  العطرية،  الزيوت   ، العطور 

معاجين   ، الشعر  )لوسيون(  غسول  )الكوزمتيك(، 

ومنظفات األسنان. 

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

 In the name of: Make-up Art Cosmeticsبأسم : ميك ـ أب أرت كوزميتيكس إنك. 
Inc. 

العنوان : 767 فيفث أفينيو ، مدينة نيويورك ، والية 
نيويورك 10153 ، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: 767 Fifth Avenue, New York, 
New York 10153, United States of America 
(USA) 

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

Address for Services:   
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) 34 (

 Trade Mark No.: 19519العالمة التجارية رقم : 19519 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 02/08/2011التاريخ : 2011/08/02 

من اجل : البيرة ؛ المياه المعدنية والغازية والمشروبات 
األخرى غير الكحولية ؛ مشروبات الفواكه وعصير الفواكه 
؛ الشراب المركز والمستحضرات األخرى التي تستعمل 

لصنع المشروبات في الفئة 32. 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages in class 32. 

 In the name of: JOUD COMPANYبأسم : شركة جود 

 Address: P.O.Box 219-199 Latakia, Syriaالعنوان : ص . ب 219 – 199 الالذقية ـ سوريا 

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

Address for Services:   

) 35 (

 Trade Mark No.: 19645العالمة التجارية رقم : 19645 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 11/09/2011التاريخ : 2011/09/11 

الهواء،  مكيفات  مبردات،  ثالجات،  برادات،   : اجل  من 
 ، المياه  لتوزيع  أجهزة   ، المياه  مبردات  دفايات، 
لالستخدام  الكهربائية  المراوح   ، المياه  تنقية  أجهزة 
ادوات  ؛  للغسيل  كهربائية  مجففات  الشخصي؛ 
؛  مقاليات  الشواء؛  ادوات  ؛  الطهي  مواقد  الطهي، 
كهربائية  اجهزة  الخبز،  محامص  سخانات؛  األفران؛ 
لصنع القهوة ؛ الغاليات الكهربائية؛ اجهزة كهربائية 

لصنع الساندويشات ؛ اجهزة لصنع الفشار. 

In Respect of: Refrigerators; freezers; 
chillers; air-conditioners; heaters; water 
dispensers; water coolers; water purifiers; 
electrical fans for personal use; electric 
laundry dryers; cookers; cooking ranges; 
grills; fryers; ovens; warmer; toasters; 
electric coffee machines; electric kettles; 
electric sandwich makers; popcorn makers. 
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 In the name of: Super General Companyبأسم : شركة سوبر جنرال 

العنوان : ص.ب 51027 ، دبي ، دولة اإلمارات العربية 
المتحدة 

Address: P.O.Box 51027, Dubai, United 
Arab Emirates 

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

Address for Services:   

) 36 (

 Trade Mark No.: 19810العالمة التجارية رقم : 19810 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 13/10/2011التاريخ : 2011/10/13 

القانونية  القانونية واالستشارات  الخدمات   : من اجل 
المقدمة  والخدمات  االستشارات  القانونية،  واالبحاث 
بصفة كاتب عدل، خدمات التحكيم، معالجة االدعاءات، 
والتشريعات،  بالقوانين  المتعلقة  االستشارات 

الترجمة. 

In Respect of: Legal services, legal 
consultancy, legal research; consultancy 
and services rendered by a notary 
public; arbitration services; dealing with 
complaints; consultancy regarding rules 
and legislation; translation. 

 ,In the name of: A.F. & R. SHEHADEHبأسم : مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
LAW OFFICE 

 ,Address: Main Street, P.O. Box 74العنوان : الشارع الرئيسي، ص.ب 74، رام الله، فلسطين 
Ramallah, Palestine 

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

Address for Services:   

) 37 (

 Trade Mark No.: 19818العالمة التجارية رقم : 19818 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 17/10/2011التاريخ : 2011/10/17 

من اجل : المالبس وأغطية الرأس و ألبسة القدم وكافة 
أنواع األلبسة الداخلية 

In Respect of: Clothing, headgear, footwear 
and all kinds of inner clothing 

 In the name of: Tayseer Al Qaisi bin Abdulبأسم : السيد تيسير القيسي بن عبد القادر 
Qadir 

اوتستراد  الصبورة   – دمشق  ريف   – : سوريا  العنوان 
المتحلق الشمالي اتجاه قدسيا 

Address: Syria - Reef Damascus – Al 
Subora Autstrad Al motahleq Al shamaly 
Etejah Qudsia 

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

Address for Services:   

) 38 (

 Trade Mark No.: 19820العالمة التجارية رقم : 19820 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 18/10/2011التاريخ : 2011/10/18 

واالحزمة  الرأس  أغطية  االحذية،  المالبس،   : اجل  من 
للمالبس. 

In Respect of: Clothing; footwear; 
headgear, belts for clothing. 

 In the name of: Abercrombie & Fitch Europe SAبأسم : أبركرومبي اند فيتش يوروب اس أي 

 ,Address: Via Moree, 6850 Mendrisioالعنوان : فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:   

) 39 (

 Trade Mark No.: 19833العالمة التجارية رقم : 19833 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 19/10/2011التاريخ : 2011/10/19 

الشوكوالته  ومنتجات  الشوكوالته   : اجل  من 
السكاكر،  الحلوانية،  السكر  منتجات  الحلوانية، 
الباستا،  الكعك،  انواعه(،  )بكافة  البسكويت 
المعكرونة  العصائبية،  المعكرونة  المعكرونة، 
العصائبية الفورية، السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، 
الخل،  المايونيز،  السلطة،  توابل  الخبازة،  مسحوق 
المثلجات،  )التوابل(،  والصلصات  اب  الكاتش 
المثلج،  العجين  للطبخ،  الجاهز  العجين  منتجات 
غير  المثلجة  الحلويات  البوظة،  المثلج،  البرثس 
المصنوعة  المثلجة  الحلويات  االلبان،  المصنوعة من 
الشاي،   ، القهوة  المثلجة،  الحلويات  الفواكه،  من 
يقوم  وما  الساجو،  التابيوكا،  األرز،   ، السكر  الكاكاو، 
دبس  العسل،  المعجنات،  الخبز،  القهوة،  مقام 
المصنوع  الطحين  الخردل،  الملح،  المثلجات،  السكر، 
)المعتمدة  االطعمة  مشروبات  التوابل,  الحبوب,  من 
على الحبوب واالعشاب(, الصلصات, العسل, الشاي 

العشبي 

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

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

العربية  االمارات  الشارقة،   ،4115 ص.ب:   : العنوان 
المتحدة 

Address: P.O. Box: 4115, Sharjah, United 
Arab Emirates 

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

Address for Services:   

) 40 (

 Trade Mark No.: 19839العالمة التجارية رقم : 19839 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/10/2011التاريخ : 2011/10/20 
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الشعر,الشامبو,ملونات  ملونات  مزيالت   : اجل  من 
للشعر,كريمات  للشعر,لوشيون  للشعر,اصباغ 
الشعر,مكيفات  مستقيما,جل  وجعله  الشعر  لتقويم 
الشعر,مراهم ألغراض التجميل,طين فعال وحي للشعر 
للشعر,مجعدات  تجميلية  الرأس,معالجات  وفروة 

الشعر . 

In Respect of: hair 
decolorants;shampoos;hair colorants;hair 
dyes;hair lotion;hair straightener 
cream;hair sprayes;hair mousses;hair 
gel;hair conditioner;pomades for cosmetic 
purpose;active mud for hair and scalp;hair 
treatment;hair perming. 

 In the name of: Mr . Seri Somboonsakdikulبأسم : ميستر سيري سومبونساكديكول 

 , راجتيفي   , روود  بيتشبيري   496/21-22  : العنوان 
بانكوك 10400, تايالند 

Address: 496/21-22 Petchburi 
Road,Rajtevi,Bangkok 10400,Thailand 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون /نابلس 

) 41 (

 Trade Mark No.: 19909العالمة التجارية رقم : 19909 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 02/11/2011التاريخ : 2011/11/02 

والطبية،  الصيدلية  والمواد  المستحضرات   : اجل  من 
اللقاح. 

In Respect of: Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: ViiV Healthcare UK Limitedبأسم : فيف هيلثكير يو كيه لميتد 

العنوان : 980 غريت وست رود، برنتفورد، ميدلسكس 
تي دبليو8 9جي اس، المملكة المتحدة 

Address: 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, United Kingdom. 

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

Address for Services:   

) 42 (

 Trade Mark No.: 19910العالمة التجارية رقم : 19910 

 In Class: 5في الصنف : 5 



27 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 02/11/2011التاريخ : 2011/11/02 

والطبية،  الصيدلية  والمواد  المستحضرات   : اجل  من 
اللقاح. 

In Respect of: Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: ViiV Healthcare UKبأسم : فيف هيلثكير يو كيه لميتد 
Limited 

العنوان : 980 غريت وست رود، برنتفورد، ميدلسكس 
تي دبليو8 9جي اس، المملكة المتحدة 

Address: 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, United Kingdom. 

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

Address for Services:   

) 43 (

 Trade Mark No.: 20103العالمة التجارية رقم : 20103 
 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 08/12/2011التاريخ : 2011/12/08 
وعلم  والبستنة  الزراعة  الهداف  االت   : اجل  من 
لصناعة  واالت  الكيماوية  للصناعة  واالت  الحراجة 
واالت  الخشب  لمعالجة  واالت  والطعام  المشروبات 
واالت  المعادن  صنع  واالت  البالستيك  معالجة 
واالت  المركبات  النتاج  واالت  المنسوجات  لصناعة 
)ال  الدفع  واالت  الدهان  لمعالجة  واالت  الورق  لمعالجة 
الهداف  االمتصاص  واالت  الزراعية(  المركبات  تشمل 
واالت  والمضخات  والضاغطات  والحفارات  تجارية 
واالت  التغليف  واالت  الطحن  واالت  البترول  تكرير 
للمركبات  المحركات  )تشمل  المحركات  االدوات، 
الزراعية(، القابضات وادوات لنقل القوة )ال تشمل تلك 
غير  الزراعية  االدوات  الزراعية(،  للمركبات  المستعملة 

اليدوية، الحاضنات للبيض. 

In Respect of: Machines for agricultural, 
horticultural and forestry purposes, machines 
for the chemical industry, machines for the 
beverage and food industry, machines for wood 
processing, machines for plastics processing, 
machines for metal working, machines for 
the textile industry, machines for automobile 
production, machines for paper processing, 
machines for paint processing, propulsion 
machines (excluding agricultural vehicles), 
suction machines for commercial purposes, 
compressors, presses, pumps, petroleum refining 
machines, grinding machines, packaging 
machines, machine tools; engines (excluding 
engines for agricultural vehicles); clutches and 
devices for transmission of force (excluding 
those for agricultural vehicles); agricultural 
equipment not operated by hand; incubating 
apparatus for eggs. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف اس اي 
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ام  لودفيغسهافن   ،38 كارل-بوش-شتراس   : العنوان 
راين، المانيا 

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, Germany 

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

Address for Services:   

) 44 ( 

 Trade Mark No.: 20277العالمة التجارية رقم : 20277 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 03/01/2012التاريخ : 2012/01/03 
من اجل : زجاحات فراغية 2.حاويات معزولة حراريا 4.زجاجات 
أو  الباردة  لدرجة حرارة محتوياتها  )زجاجات حافظة  الترمس 
الحارة ( 5. أواني مطلية بالمينا لالستعمال اليومي 6. أواني 
قوالب   .8 التبريد  علب   .7 اليومي  لإلستخدام  البالستيك 
 .11 لألغذية  مدورة  سالل   .10 الثلج  علب   .9 الثلج  مكعبات 

علب الطعام أو أطباق المائدة الكبيرة . 

In Respect of: Vacuum bottles 
2.Refrigerating bottles 3.Heat-insulated 
containers 4. Thermos bottles 5. 
Enamelwares for daily use 6.plastic vessels 
for daily use 7.Refrigerating boxes 8. Ice 
cube molds[moulds] 9. Ice buckets 10.food 
skeps 11. Mess- tins 

كو  مانيوفاكتشرينغ  هاوسويرز  شيميزو  شانغهاي  بأسم: 
قوانين  بموجب  وقائمة  منظمة  محدودة  شركة  ليمتد/   ,.

جمهورية الصين الشعبية / غرضها : الصناعة والتجارة 

In the name of: Shanghai Shimizu Housewares 
Manufacturing Co., Ltd. / a Chinese Limited 
Company organized and incorporated under the 
laws of china / objectives; 

العنوان : 555 شوانغدان روود , مالتو تاون , جيادينغ 
ديستكريكت , شانغهاي - الصين . 

Address: 555 Shuangdan Road, Malu 
Town, Jiading District, Shanghai, China 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

) 45 (

 Trade Mark No.: 20286العالمة التجارية رقم : 20286 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 05/01/2012التاريخ : 2012/01/05 

من اجل : مالبس ، أحذية وأغطية للرأس المشمولة في 
الصنف رقم 25 . 

In Respect of: Clothing, footwear and 
headgear included in class 25. 

 .In the name of: CRAISER LTDبأسم : شركة كرايزر م.ض. 

العنوان : ص .ب 3564 المنطقة الصناعية ، بواسطة 
مالكها يوسف أحمد إبراهيم حيادرة ، سخنين 

Address: P.O.Box 3564 industrial zone, 
Sekhneen 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - المنارة - ص . ب. 693 رام الله 

المطلق باستخدام عبارة jeans wearذات  الحماية  العالمة اليعطي اصحابها حق  : ان تسجيل هذه  مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة مالحظة : العالمة تشتمل على األلوان األسود واألحمر . 

) 46 (

 Trade Mark No.: 20290العالمة التجارية رقم : 20290 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 08/01/2012التاريخ : 2012/01/08 

 In Respect of: MATTRESSمن اجل : الفرشات 

االسفنج  لصناعة  تك  والسعيد  زلوم  شركة   : بأسم 
والفرشات 

In the name of: sharikat zalloum wa alasaeed 
tech lisinaat al isfang wa alrfarshat 

 Address: Al khalil tarqumia tel 2584478العنوان : الخليل ترقوميا ت 2584478 

 Address for Services:   Al khalil tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا ت 2584478 
tel 2584478 

) 47 ( 

 Trade Mark No.: 20291العالمة التجارية رقم : 20291 

 In Class: 20في الصنف : 20 
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 Date: 08/01/2012التاريخ : 2012/01/08 

 In Respect of: MATTRESSمن اجل : الفرشات 

االسفنج  لصناعة  تك  والسعيد  زلوم  شركة   : بأسم 
والفرشات 

In the name of: sharikat zalloum wa 
alasaeed tech lisinaat al isfang wa alrfarshat 

 Address: Al khalil tarqumia tel 2584478العنوان : الخليل ترقوميا ت 2584478 

 Address for Services:   Al khalil tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا ت 2584478 
tel 2584478 

) 48 (

 Trade Mark No.: 20324العالمة التجارية رقم : 20324 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 10/01/2012التاريخ : 2012/01/10 

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

الشامبو. 

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

 In the name of: SHARIKAT AL-ASHORبأسم : شركة العاشور للمنظفات الكيماوية م . خ . م 
LEL MUNAZEFAT ALKEMAWIA M.K.M 

 : ت   / البلدية  اسكان  ضاحية   - الخليل   : العنوان 
 2230660

Address: AL-KHALIL / DAHIAT ESKAN 
AL-BALADIAH / Tel. 2230660 

البلدية / ت:  : الخليل - ضاحية اسكان  عنوان التبليغ 
 2230660

Address for Services:   AL-KHALIL / 
DAHIAT ESKAN AL-BALADIAH / Tel. 
2230660 
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) 49 (

 Trade Mark No.: 20328العالمة التجارية رقم : 20328 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/12/2011التاريخ : 2011/12/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and products 
made from these materials and not included 
in other classes, printed matter bookbinding 
materials, photographs, stationery, materials 
used in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, brushes or paint 
colors, typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials (other 
than devices ) of plastic packaging materials (not 
included in other categories) character printing 
metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 50 (

 Trade Mark No.: 20329العالمة التجارية رقم : 20329 

 In Class: 16في الصنف : 16 
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 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: In: Respect of: Paper 
and cardboard and products made from 
these materials and not included in other 
classes, printed matter bookbinding 
materials, photographs, stationery, 
materials used in adhesives for stationery 
or household objectives, the materials 
of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching 
materials (other than devices ) of plastic 
packaging materials (not included in 
other categories) character printing metal 
plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي م.خ.م 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله-المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

 hand مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة ورق مناشف
towelsوالرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 51 (

 Trade Mark No.: 20330العالمة التجارية رقم : 20330 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/12/2012التاريخ : 2012/12/15 
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من اجل : الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة 
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات 
، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة  اللصق  مواد 
التلوين،  او  الدهان  فراشي   ، الفنانين  ومواد  منزلية، 
مواد  األثاث(،  )عدا  المكتبية  واللوازم  الكاتبة  اآلالت 
التغليف  مواد  األجهزة(  )عدا  والتدريس  التوجيه 
حروف  أخرى(  فئات  في  الواردة  )غير  البالستيكية 

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and products 
made from these materials and not included in 
other classes, printed matter bookbinding materials, 
photographs, stationery, materials used in adhesives 
for stationery or household objectives, the materials 
of artists, brushes or paint colors, typewriters 
and office supplies (except furniture), guidance 
and teaching materials (other than devices ) of 
plastic packaging materials (not included in other 
categories) character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 52 (

 Trade Mark No.: 20331العالمة التجارية رقم : 20331 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and products 
made from these materials and not included in 
other classes, printed matter bookbinding materials, 
photographs, stationery, materials used in adhesives 
for stationery or household objectives, the materials 
of artists, brushes or paint colors, typewriters 
and office supplies (except furniture), guidance 
and teaching materials (other than devices ) of 
plastic packaging materials (not included in other 
categories) character printing metal plates (Tracers). 
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 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله/المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 53 (

 Trade Mark No.: 20332العالمة التجارية رقم : 20332 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 54 (

 Trade Mark No.: 20333العالمة التجارية رقم : 20333 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 55 ( 

 Trade Mark No.: 20334العالمة التجارية رقم : 20334 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 
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من اجل : الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة 
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى ، المطبوعات 
، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة  اللصق  مواد 
التلوين،  او  الدهان  فراشي   ، الفنانين  ومواد  منزلية، 
مواد  األثاث(،  )عدا  المكتبية  واللوازم  الكاتبة  اآلالت 
التغليف  مواد  األجهزة(  )عدا  والتدريس  التوجيه 
حروف  أخرى(  فئات  في  الواردة  )غير  البالستيكية 

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 56 (

 Trade Mark No.: 20335العالمة التجارية رقم : 20335 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 
من اجل : الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة 
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى ، المطبوعات 
، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة  اللصق  مواد 
التلوين،  او  الدهان  فراشي   ، الفنانين  ومواد  منزلية، 
مواد  األثاث(،  )عدا  المكتبية  واللوازم  الكاتبة  اآلالت 
التغليف  مواد  األجهزة(  )عدا  والتدريس  التوجيه 
حروف  أخرى(  فئات  في  الواردة  )غير  البالستيكية 

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 
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 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 57 (

 Trade Mark No.: 20336العالمة التجارية رقم : 20336 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 58 (

 Trade Mark No.: 20337العالمة التجارية رقم : 20337 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 59 (

 Trade Mark No.: 20338العالمة التجارية رقم : 20338 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 
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من اجل : الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة 
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى ، المطبوعات 
، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة  اللصق  مواد 
التلوين،  او  الدهان  فراشي   ، الفنانين  ومواد  منزلية، 
مواد  األثاث(،  )عدا  المكتبية  واللوازم  الكاتبة  اآلالت 
التغليف  مواد  األجهزة(  )عدا  والتدريس  التوجيه 
حروف  أخرى(  فئات  في  الواردة  )غير  البالستيكية 

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 60 (

 Trade Mark No.: 20339العالمة التجارية رقم : 20339 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 
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 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 61 (

 Trade Mark No.: 20340العالمة التجارية رقم : 20340 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 62 (

 Trade Mark No.: 20341العالمة التجارية رقم : 20341 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 
من اجل : الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة 
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى ، المطبوعات 
، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة  اللصق  مواد 
التلوين،  او  الدهان  فراشي   ، الفنانين  ومواد  منزلية، 
مواد  األثاث(،  )عدا  المكتبية  واللوازم  الكاتبة  اآلالت 
التغليف  مواد  األجهزة(  )عدا  والتدريس  التوجيه 
حروف  أخرى(  فئات  في  الواردة  )غير  البالستيكية 

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 63 (

 Trade Mark No.: 20342العالمة التجارية رقم : 20342 
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 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials 
and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, 
photographs, stationery, materials used 
in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, 
brushes or paint colors, typewriters 
and office supplies (except furniture), 
guidance and teaching materials (other 
than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other 
categories) character printing metal plates 
(Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 64 (

 Trade Mark No.: 20343العالمة التجارية رقم : 20343 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 
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من اجل : الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة 
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى ، المطبوعات 
، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة  اللصق  مواد 
التلوين،  او  الدهان  فراشي   ، الفنانين  ومواد  منزلية، 
مواد  األثاث(،  )عدا  المكتبية  واللوازم  الكاتبة  اآلالت 
التغليف  مواد  األجهزة(  )عدا  والتدريس  التوجيه 
حروف  أخرى(  فئات  في  الواردة  )غير  البالستيكية 

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 65 (

 Trade Mark No.: 20344العالمة التجارية رقم : 20344 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 
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 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 66 (

 Trade Mark No.: 20345العالمة التجارية رقم : 20345 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials 
and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, 
photographs, stationery, materials used 
in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, 
brushes or paint colors, typewriters 
and office supplies (except furniture), 
guidance and teaching materials (other 
than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other 
categories) character printing metal plates 
(Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 67 (

 Trade Mark No.: 20346العالمة التجارية رقم : 20346 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

) 68 (

 Trade Mark No.: 20347العالمة التجارية رقم : 20347 
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 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials 
and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, 
photographs, stationery, materials used 
in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, 
brushes or paint colors, typewriters 
and office supplies (except furniture), 
guidance and teaching materials (other 
than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other 
categories) character printing metal plates 
(Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

soft compact عبارة  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 69 (

 Trade Mark No.: 20348العالمة التجارية رقم : 20348 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 
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من اجل : الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة 
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى ، المطبوعات 
، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة  اللصق  مواد 
التلوين،  او  الدهان  فراشي   ، الفنانين  ومواد  منزلية، 
مواد  األثاث(،  )عدا  المكتبية  واللوازم  الكاتبة  اآلالت 
التغليف  مواد  األجهزة(  )عدا  والتدريس  التوجيه 
حروف  أخرى(  فئات  في  الواردة  )غير  البالستيكية 

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

) 70 (

 Trade Mark No.: 20349العالمة التجارية رقم : 20349 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 
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 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 71 (

 Trade Mark No.: 20350العالمة التجارية رقم : 20350 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

مضغوط  عبارةسوفت  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 72 (

 Trade Mark No.: 20351العالمة التجارية رقم : 20351 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: In: Respect of: Paper and 
cardboard and products made from these 
materials and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, 
photographs, stationery, materials used in 
adhesives for stationery or household objectives, 
the materials of artists, brushes or paint 
colors, typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي م.خ.م 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله-المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 73 (

 Trade Mark No.: 20352العالمة التجارية رقم : 20352 
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 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

) 74 (

 Trade Mark No.: 20353العالمة التجارية رقم : 20353 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

والمنتجات  المقوى  والورق  الورق  اجل:  من   : اجل  من 
المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى ، 
المطبوعات ، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، 
القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو 

لغايات منزلية، ومواد الفنانين ،

In Respect of: In: Respect of: Paper and 
cardboard and products made from these 
materials and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, 
photographs, stationery, materials used 
in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists,
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واللوازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين،  او  الدهان  فراشي 
)عدا  والتدريس  التوجيه  مواد  األثاث(،  )عدا  المكتبية 
األجهزة( مواد التغليف البالستيكية )غير الواردة في 
فئات أخرى( حروف الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

brushes or paint colors, typewriters and 
office supplies (except furniture), guidance 
and teaching materials (other than devices ) 
of plastic packaging materials (not included 
in other categories) character printing metal 
plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله-المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 75 (

 Trade Mark No.: 20354العالمة التجارية رقم : 20354 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paper co.LTDبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
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 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 76 (

 Trade Mark No.: 20355العالمة التجارية رقم : 20355 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials 
and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, 
photographs, stationery, materials used 
in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, 
brushes or paint colors, typewriters 
and office supplies (except furniture), 
guidance and teaching materials (other 
than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other 
categories) character printing metal 
plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 
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) 77 (

 Trade Mark No.: 20356العالمة التجارية رقم : 20356 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 15/01/2012التاريخ : 2012/01/15 

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

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

In Respect of: Paper and cardboard and 
products made from these materials and 
not included in other classes, printed matter 
bookbinding materials, photographs, 
stationery, materials used in adhesives for 
stationery or household objectives, the 
materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except 
furniture), guidance and teaching materials 
(other than devices ) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) 
character printing metal plates (Tracers). 

 In the name of: Reema Hygienic Paperبأسم : شركة ريما للورق الصحي 
co.LTD 

 Address: Ramallah-Ind Zoneالعنوان : رام الله – المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص.ب : 1039 

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

) 78 (

 Trade Mark No.: 20362العالمة التجارية رقم : 20362 

 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 17/01/2012التاريخ : 2012/01/17 

 In Respect of: Diagnostic agents andمن اجل : العوامل التشخيصية وعقاقير كابحة الكظر 
adrenostatic drugs 

 ,In the name of: Laboratoire HRA Pharmaبأسم : البوراتوار اتش ار أي فارما، )شركة فرنسية( 
(a French company) 

 ,Address: 15 rue Béranger, 75003 Parisالعنوان : 15 رو بيرونجي، 75003 باريس، فرنسا 
France 

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

Address for Services:   

) 79 (

 Trade Mark No.: 20439العالمة التجارية رقم : 20439 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 30/01/2012التاريخ : 2012/01/30 

من اجل : قطع وأجزاء السيارات والمركبات )المدرجة ضمن 
للغازات  واالنفالت  االنبعاث  أجهزة  وبخاصة  الفئة(  هذه 
بوصفها  المنبعثة  الغازات  معالجة  وأجهزة  المستهلكة 
تنظيم  أجهزة  العوادم،  ومركبات،  سيارات  وأجزاء  قطع 
االنبعاث والتحكم به، القطع والتراكيب التي تتكون منها 
أجهزة وأنظمة تنظيم االنبعاث والتحكم به مثل المحوالت 
الكهربائية المحفزة ومرشحات لغازات العوادم ومرشحات 
المتقدم  األجهزة  لواحق  وكذلك  الديزل  وقود  لجسيمات 
ذكرها )المدرجة ضمن هذه الفئة(، ومن ضمنها الحماالت 
الترشيح  وأجهزة  ذكرها  المتقدم  لألجهزة  والمثبتات 
قيادة  ألنظمة  تجهيزات  بوصفها  للمحركات  المعدة 
التجهيزات  من  المكربنات وسواها   ، والمركبات  السيارات 
المعدة لتنظيم امتزاج الوقود الكربوني بالهواء والتحكم به 
المخصصة لمحركات االحتراق للمركبات والسيارات، أجهزة 
وأنابيب انفالت الغازات المستهلكة للسيارات والمركبات،

In Respect of: Parts of motor vehicles 
included in this class, in particular emission 
systems; emission treatment systems as part 
of the drive of motor vehicles; mufflers; 
emission control systems, individual 
components of emission control systems 
such as catalytic converters, exhaust gas 
filters, diesel particulate filters as well as 
accessories to the above goods, included 
in this class, including the required holders 
and fasteners; filter equipment for engines 
as part of the drive system of motor 
vehicles; carburetors and other equipment 
for controlling the mixture composition 
of Fuel-air mixtures all for combustion 
engines for land vehicles; exhaust systems; 
control units for engines; machine parts; 
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وحدات التنظيم والتحكم المخصصة للمحركات والموتورات، 
التي توضع  التوهج  واآلالت، شمعات  المكائن  وأجزاء  قطع 
داخل اسطوانات المحركات العاملة بوقود الديزل، مرشحات 

الهواء المصممة لمحركات السيارات والمركبات. 

glow plugs for diesel engines; air filters for 
motor vehicle engines. 

 In the name of: Daimler Parts Brand GmbHبأسم : ديملر بارتس براند جي أم بي أتش 

 ، شتوتغارت   70567  ،  225 إيبليشتراسة   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Epplestrasse 225 , 70567 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services:   

) 80 (

 Trade Mark No.: 20440العالمة التجارية رقم : 20440 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 30/01/2012التاريخ : 2012/01/30 

)المدرجة  والمركبات  السيارات  وأجزاء  قطع   : اجل  من 
ضمن هذه الفئة(، وبخاصة العدد واألدوات الكهربائية 
السيارات  وتوجيه  لقيادة  المصممة  االلكترونية  و/أو 
اإلشارات  وتوجيهها،  بقيادتها  والتحكم  والمركبات 
السجائر  والعات  بالخطر،  لإلنذار  مثلثات  بشكل 
المصممة للسيارات، أجهزة اإلنذار والتنبيه، الحاشدات 
والبطاريات، الخاليا والبطاريات العاملة بالوقود، األجهزة 
الشاحنة والحاشدة للبطاريات ، أجهزة اإلنذار والتحذير 
الكهربائية للتحذير من أعمال السرقة، أدوات وشاشات 
العرض المصممة للسيارات، عدادات السرعة، عدادات 
ومسجالت الدورات، مصابيح التحذير للمركبات، إشارات 
اإلشعال  صمامات  مثلثات،  بشكل  بالخطر  اإلنذار 
الكهربائية، المرحالت الكهربائية، منظمات الفلطية أو 

الجهد الكهربائي المصممة للسيارات، البوصالت، 

In Respect of: Parts of motor vehicles 
(included in this class), in particular 
electrical and/or electronic devices and 
instruments for steering and controlling 
vehicles: hazard warning triangles for 
vehicles; cigarette lighters for vehicles, 
alarm equipment; accumulators and 
batteries, fuel cells; battery chargers, 
electrical anti-theft alarm systems, display 
instruments for vehicles; speedometers; 
tachometers, warning lamps for vehicles; 
hazard warning triangles for vehicles; 
electric fuses, electric relays; voltage 
regulators for vehicles; compasses, 
navigation instruments, instruments for 
recording transmission and playback of 
sound and images, including antennae, 
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عدد وأجهزة المالحة، عدد وأجهزة التسجيل واإلرسال 
والصور  لألصوات  واإلرسال  التسجيل  واستعادة 
والتلفزيونات  المذياع  وأجهزة  الهوائيات  متضمنة 
والتلفونات، المسجالت المغنطيسية ووحدات معالجة 
ووحدات  الحرائق،  وإطفاء  إخماد  وأجهزة  البيانات 
لتشغيل  المعدة  االلكترونية  والتنظيم  التحكم 
المصممة  والعدد  األدوات  من  وسواها  المكربنات 
به  والتحكم  بالهواء  الكربوني  الوقود  امتزاج  لتنظيم 

لمحركات االحتراق للمركبات والسيارات. 

radios, TVs, telephones, magnetic 
recorders, data processing units; fire 
extinguishers; electronic control units 
for the operation of carburetors and other 
devices for the regulation of the mixture 
composition of a fuel-air mixture for 
combustion engines. 

 In the name of: Daimler Parts Brand GmbHبأسم : ديملر بارتس براند جي أم بي أتش 

 ، شتوتغارت   70567  ،  225 إيبليشتراسة   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Epplestrasse 225 , 70567 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services:   

) 81 (

 Trade Mark No.: 20441العالمة التجارية رقم : 20441 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 30/01/2012التاريخ : 2012/01/30 

من اجل : أجهزة إذابة التجمد وإزالة الصقيع المصممة 
للسيارات، أجهزة تسخين زجاج نوافذ السيارات، أجهزة 
تكييف الهواء والتدفئة للسيارات، المصابيح األمامية 
المصابيح  للسيارات،  المصممة  وقطعها  العلوية 

واألضواء العاكسة للسيارات. 

In Respect of: Defrosters for vehicles, 
window heaters for vehicles; air 
conditioning and heating systems for 
vehicles; vehicle headlamps and their parts; 
vehicle reflectors. 

 In the name of: Daimler Parts Brand GmbHبأسم : ديملر بارتس براند جي أم بي أتش 

 ، شتوتغارت   70567  ،  225 إيبليشتراسة   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Epplestrasse 225 , 70567 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services:   
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) 82 (

 Trade Mark No.: 20442العالمة التجارية رقم : 20442 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 30/01/2012التاريخ : 2012/01/30 

)المدرجة  والمركبات  السيارات  وأجزاء  قطع   : اجل  من 
والحاجبة  الواقية  األلواح  وبخاصة  الفئة(،  هذه  ضمن 
العجالت  وعلب محاور  والمركبات  للسيارات  المخصصة 
ومحاور  والمركبات  للسيارات  المخصصة  الدواليب  أو 
والمركبات  السيارات  لمقاود  المفصلية  التوجيه 
السيارات  بها  تجهز  التي  بالهواء  المعبأة  واألكياس 
شد  ووصالت  الحوادث  من  والوقاية  لالمان  كوسائل 
التدوير  والمركبات وسالسل  السيارات  الى  المقطورات 
للسيارات والمركبات وعواميد التدوير أو اإلدارة للسيارات 
المخصصة  الحركة  العامة  والوصالت  والمركبات 
للسيارات والمركبات وعجالت السيارات ومضادات البهر 
للسيارات وأجهزة الفرملة والمكابح للسيارات والمركبات 
وبطانات  والمركبات  للسيارات  المكابح  او  الفرامل  ولقم 
المكابح وحشوات المكابح للسيارات والمركبات والمكابح 
القياس  وادوات  والمركبات  السيارات  لمكابح  المعززة 
المقوسة ذات الفكين لقياس سماكة الفرامل وأقراص 
المخصصة  المكابح  وطبالت  المكابح  وخراطيم  المكابح 
وأنظمة  وأجهزة  والمركبات  السيارات  لمكابح  جميعها 
والهياكل  والمركبات  السيارات  لمحركات  الوقود  ضخ 
التي  اآللية  واإلقفال  والمركبات  للسيارات  المعدنية 
سرقتها  من  منعًا  والمركبات  السيارات  بها  تجهز 
السيارات  بها  تجهز  التي  والتحذير  اإلنذار  وأجهزة 
الدوران  عزم  ومحوالت  سرقتها  من  منعًا  والمركبات 
الصغيرة  والمحركات  والمركبات  للسيارات  المخصصة 
وإشارات  والمركبات  للسيارات  المصممة  الكهربائية 
االنعطاف المخصصة للسيارات والمركبات وقطع وأجزاء 

الهياكل المعدنية للسيارات والمركبات

In Respect of: Parts of motor vehicles 
included in this class, in particular cover 
panels for vehicles; axle boots for motor 
vehicles; steering knuckles; air bags (safety 
devices for vehicles); trailer hitches for 
vehicles; drive chains for motor vehicles; 
drive shafts for motor vehicles; cardan 
joints for motor vehicles; car tires; anti-
glare devices for vehicles; braking systems 
for motor vehicles; brake shoes for motor 
vehicles, brake linings for motor vehicles; 
brake pads for motor vehicles; brake 
boosters for motor vehicles; brake calipers 
for motor vehicles; brake disks for motor 
vehicles, brake hoses for motor vehicles; 
brake drums for motor vehicles; fuel 
systems for motor vehicles: chassis for 
motor vehicles, anti-theft locks for motor 
vehicles (mechanical); anti-theft alarm units 
for motor vehicles, torque converters for 
motor vehicles; electric motors for motor 
vehicles; turn signal indicators for motor 
vehicles; chassis parts; vehicle windows; 
vehicle bodies; vehicle wheels; vehicle 
tires, vehicle seats; vehicle doors; vehicle 
soft. tops; rims for vehicle wheels; repair 
kit for tire hoses; freewheeling wheels for 
land vehicles; front spoilers; front spoiler 
lips; foot pedals for vehicles; housings for 
parts of land vehicles (with the exception of 
engines); luggage nets for motor vehicles;
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الهيكلية  واألبدان  والمركبات  السيارات  نوافذ  وزجاج 
السيارات  وعجالت  والمركبات  للسيارات  المعدنية 
ومقاعد  والمركبات  السيارات  وإطارات  والمركبات 
والمركبات  السيارات  وأبواب  والمركبات  السيارات 
للقيادة  المصممة  للسيارات  للطي  القابلة  واألغطية 
عدد  السيارات،  لعجالت  المعدنية  الحتارات  مكشوفة، 
السيارات  إلطارات  الداخلية  األنابيب  وترميم  تصليح 
الحركة  المطلقة  الصغيرة  والدواليب  والعجالت 
والرفاريف  والمركبات  السيارات  لتجهيزات  المصممة 
خارج  السيارة  دفع  من  الريح  لمنع  المصممة  األمامية 
الحافات  عالية،  بسرعة  منطلقة  تكون  عندما  الطريق 
الريح،  لسرعة  العاكسة  األمامية  للرفاريف  المصممة 
والمركبات،  للسيارات  المصممة  القدمين  دواسات 
مبيتات وأغلفة قطع وأجزاء السيارات والمركبات البرية 
والمركبات(  للسيارات  المحركات  مبيتات  )باستثناء 
وشباك تحميل األمتعة والحموالت المصممة للسيارات 
األمتعة  لتحميل  المتداخلة  والرفوف  والمركبات 
وعلب  والمركبات  للسيارات  المصممة  والحموالت 
المركبات  او  للسيارات  المصممة  التروس  أو  المسننات 
ومماسك فرامل اليد واألغطية المعدنية لوقاية األجزاء 
اإلشارة  إعطاء  ووسائل  السيارات  مكائن  من  الخلفية 
األنظمة  للسيارات،  المصممة  األبواق  من  وسواها 
والدوائر الهيدروليكية للسيارات، مواد التنجيد لألجزاء 
الداخلية من هياكل السيارات ، األجزاء الخارجية وأبدان 
السيارات، سالسل التدوير وغيرها المصممة لماكينات 
السيارات ، معيقات حركة الرأس التي تثبت على الجزء 
األعلى من مقاعد السيارات ، الرفاريف الواقية التي تثبت 
في مقدم العجالت او الدواليب ، أجهزة تعشيق التروس 
المنصات  البرية،  والمركبات  السيارات  في  )القوابض( 
السيارات  ومكائن  أجزاء  وخفض  لرفع  الهيدروليكية 
وأبدان  العلوية  الخارجية  الهياكل   ، البرية  والمركبات 
الشاحنات )سيارات الشحن الكبيرة( ، األغطية الخارجية 
األغطية  وقطعها،  اآللية  العربات  محركات  لإلطارات، 
الخارجية لمحركات ومكائن السيارات والمركبات ، اذرع 
التوصيل المصممة للسيارات )باستثناء اذرع التوصيل 

المصممة ألجزاء محركات المحركات( ، 

integrated luggage racks for motor vehicles; 
gearboxes for motor vehicles: hand brake 
levers; rear aprons; signaling and other 
horns for vehicles; hydraulic circuits for 
vehicles; internal upholstery for vehicles; 
bodies for motor vehicles; chains for motor 
vehicles; head restraints for vehicle seats; 
fenders; clutches (connections) for land 
vehicles; hydraulic platforms (parts of land 
vehicles); truck superstructures; outer tire 
covers; engines for motor vehicles and their 
parts; hoods for motor vehicles; connecting 
rods for motor vehicles (with the exception 
of engine parts); wheel axles; hub drives 
for motor vehicles; hubcaps; wheel 
bearings for motor vehicles; reduction 
gears for motor vehicles; tires; tires for 
vehicle wheels; backup warning systems 
for vehicles; rearview mirrors; shift lever 
knobs; drive clutches; windshield wipers; 
hoses for tires; mud flaps; snow/anti-skid 
chains; covers for vehicle seats: safety 
belts for vehicle seats; safety child seats 
for vehicles; safety combination belts 
for vehicle seats; ski racks for motor 
vehicles; sun visors for vehicles; studs for 
tires; sports suspensions; timing gears; 
shock absorbers; shock absorber springs: 
bumpers; petrol cap covers for vehicles; 
lowering springs; torsion springs; support 
springs; running boards; valves for 
vehicle tires; radiators for motor vehicles; 
windshields; wiper blades (windshield 
wipers); seat belts.
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العجالت  صرر  محاور  سواقات  العجالت،  دوران  محاور 
العجالت،  صرر  وأغطية  طاسات  للسيارات،  المصممة 
تروس تخفيف   ، للسيارات  المصممة  العجالت  محامل 
اإلطارات   ، اإلطارات  للسيارات،  المصممة  السرعة 
المطاطية للعجالت المعدنية  للسيارات، أجهزة التحذير 
والتنبيه بالرجوع إلى الخلف المصممة للسيارات، المرايا 
أذرع  مماسك  السيارات،  في  الخلفية  للرؤيا  المصممة 
قيادة  تروس  تعشيق  أجهزة  الحركة،  او  السرعة  نقل 
للريح  الحاجب  الزجاج  مساحات   ، )القوابض(  السيارات 
للدواليب  الواقية  المطاطية  الرفاريف  السيارات،  في 
اإلطارات  التي تثبت على  السالسل  والوحل،  الطين  من 
الخارجية لمنع انزالقها على الطرقات المكسوة بالجليد 
والثلج، أغطية مقاعد السيارات، أحزمة األمان المصممة 
لجلوس  المصممة  األمان  مقاعد  السيارات،  لمقاعد 
األمان  وسيور  أحزمة  السيارات،  في  والصغار  األطفال 
بأنواعها المصممة لمقاعد السيارات، المحامل والرفوف 
السيارات،  ظهر  على  التزلج  أدوات  عليها  تثبت  التي 
السيارات،  نوافذ  لزجاج  المصممة  الشمس  واقيات 
المسامير والبراغي المصممة خصيصًا لإلطارات منعًا من 
انزالقها على الطرقات الجليدية أو المكسوة بالثلج، آالت 
وأدوات التعليق المصممة للسيارات الرياضية، مسننات 
واليات التوقيت المصممة للسيارات، ممتصات االرتجاج 
للسيارات، زنبركات مخمدات االرتجاج للسيارات، واقيات 
زنبركات  للسيارات،  الوقود  خزانات  أغطية  الصدمات، 
للسيارات،  االلتوائية  الزنبركات   ، االرتفاع  خفض 
األلواح  للسيارات،  الداعمة  أو  الساندة  الزنبركات 
إطارات  نفخ  صمامات  للسيارات،  والدوارة  المتحركة 
السيارات، رادياتورات السيارات، واقيات الريح الزجاجية 
لمساحات  المطاطية  الشفرات  السيارات،  في  األمامية 

زجاج نوافذ السيارات، أحزمة األمان للسيارات.

 In the name of: Daimler Parts Brand GmbHبأسم : ديملر بارتس براند جي أم بي أتش 

 ، شتوتغارت   70567  ،  225 إيبليشتراسة   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Epplestrasse 225 , 70567 
Stuttgart, Germany 

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

Address for Services:   
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 Trade Mark No.: 20462العالمة التجارية رقم : 20462 

 In Class: 5في الصنف : 5 

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

 In Respect of: Pharmaceutical compoundsمن اجل : المركبات الصيدالنية لمعالجة القوباء 
for the treatment of herpes 

 In the name of: BIOALLIANCE PHARMAبأسم : بيواليانس فارما 

 – فالين  مارتيال  جنيرال  دو  بوليفارد   49  : العنوان 
75015 باريس, فرنسا 

Address: 49 boulevard du Général Martial 
Valin – 75015 Paris - FRANCE 

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

Address for Services:   

) 84 (

 Trade Mark No.: 20463العالمة التجارية رقم : 20463 

 In Class: 5في الصنف : 5 

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

 In Respect of: Pharmaceutical compoundsمن اجل : المركبات الصيدالنية لمعالجة القوباء 
for the treatment of herpes 

 In the name of: BIOALLIANCE PHARMAبأسم : بيواليانس فارما 

 – فالين  مارتيال  جنيرال  دو  بوليفارد   49  : العنوان 
75015 باريس, فرنسا 

Address: 49 boulevard du Général Martial 
Valin – 75015 Paris - FRANCE 

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

Address for Services:   
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 Trade Mark No.: 20464العالمة التجارية رقم : 20464 

 In Class: 5في الصنف : 5 

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

 In Respect of: Pharmaceutical compoundsمن اجل : المركبات الصيدالنية لمعالجة القوباء 
for the treatment of herpes 

 In the name of: BIOALLIANCE PHARMAبأسم : بيواليانس فارما 

 – فالين  مارتيال  جنيرال  دو  بوليفارد   49  : العنوان 
75015 باريس, فرنسا 

Address: 49 boulevard du Général Martial 
Valin – 75015 Paris - FRANCE 

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

Address for Services:   

) 86 (

 Trade Mark No.: 20506العالمة التجارية رقم : 20506 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 09/02/2012التاريخ : 2012/02/09 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 

 In the name of: H & M Hennes & Mauritzبأسم : اتش & ام هانيس & ماوريتز ايه بي 
AB 

 Address: SE-106 38 Stockholm, Swedenالعنوان : اس اي- 38 106 ستوكهولم, السويد 

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

Address for Services:   
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 Trade Mark No.: 20507العالمة التجارية رقم : 20507 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 09/02/2012التاريخ : 2012/02/09 

تنظيم  التجارية,  واالعالنات  االعالنات   : اجل  من 
المعلومات  المكتبية,  ادارة االعمال, االنشطة  االعمال, 
بالتجزئة  البيع  خدمات  المباشرة,  االستهالكية 
مواد  االساس,  الزيوت  العطور,  الصابون,  بخصوص 
النظارات,  علب  المعطرات,  الشعر,  غسول  التجميل, 
النظارات,  اطارات  الشمسية,  النظارات  العوينات, 
الثمينة  المعادن  العوينات,  سالسل  العوينات,  علبة 
ومقلداتها, والبضائع من المعادن الثمينة او المطلية 
المجوهرات,  اخرى,  اصناف  في  المصنفة  غير  بها, 
الورق  الورق,  الوقت,  قياس  ادوات  الثمينة,  االحجار 
المقوى والبضائع المصنوعة منهما, غير المصنفة في 
الكتب,  مستلزمات  المطبوعة,  المواد  اخرى,  اصناف 
الغراض  اللواصق  القرطاسية,  الفوتوغرافية,  الصور 
القرطاسية او لالغراض المنزلية, مواد الفنانين, فراشي 
االثاث(,  )عدا  المكاتب  ومستلزمات  الطابعات  الرسم, 
المواد  االجهزة(,  )عدا  والتدريسية  التعليمية  المواد 
اصناف  في  المصنفة  )غير  للتغليف  البالستيكية 
المنشورات  االكالشيهات,  الطباعة,  حروف  اخرى(, 
المدبوغة  الجلود  والكتب,  الحشوات  المطبوعة, 
غير  المواد  هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  وتقليدها 
المصنفة ضمن اصناف أخرى, الجلود, صناديق الثياب 
المشي,  وعصي  المظالت  الشماسي,  السفر,  وحقائب 
ألبسة  الملبوسات,  والسروج,  الخيل  وأطقم  السياط 

القدم وأغطية الرأس 

In Respect of: Advertising and business 
advertising; business management; 
business administration; office functions; 
online consumer information; retailer 
services regarding soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, eyewear cases, spectacles, 
sunglasses, eye-glass frames, glasses 
cases, spectacle chains, precious metals 
and their alloys, and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in 
other classes, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, 
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, printed publications, 
loaders and books, leather and imitations 
of leather, and all goods made of these 
materials and not included in other classes, 
skins, hides, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery, clothing 
articles, footwear, headwear 
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 In the name of: H & M Hennes & Mauritzبأسم : اتش & ام هانيس & ماوريتز ايه بي 
AB 

 Address: SE-106 38 Stockholm, Swedenالعنوان : اس اي- 38 106 ستوكهولم, السويد 

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

Address for Services:   

) 88(

 Trade Mark No.: 20508العالمة التجارية رقم : 20508 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 09/02/2012التاريخ : 2012/02/09 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 

 In the name of: H & M Hennes & Mauritzبأسم : اتش & ام هانيس & ماوريتز ايه بي 
AB 

 Address: SE-106 38 Stockholm, Swedenالعنوان : اس اي- 38 106 ستوكهولم, السويد 

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

Address for Services:   

) 89 (

 Trade Mark No.: 20509العالمة التجارية رقم : 20509 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 09/02/2012التاريخ : 2012/02/09 
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تنظيم  التجارية,  واالعالنات  االعالنات   : اجل  من 
المعلومات  المكتبية,  ادارة االعمال, االنشطة  االعمال, 
بالتجزئة  البيع  خدمات  المباشرة,  االستهالكية 
مواد  االساس,  الزيوت  العطور,  الصابون,  بخصوص 
النظارات,  علب  المعطرات,  الشعر,  غسول  التجميل, 
النظارات,  اطارات  الشمسية,  النظارات  العوينات, 
الثمينة  المعادن  العوينات,  سالسل  العوينات,  علبة 
ومقلداتها, والبضائع من المعادن الثمينة او المطلية 
المجوهرات,  اخرى,  اصناف  في  المصنفة  غير  بها, 
الورق  الورق,  الوقت,  قياس  ادوات  الثمينة,  االحجار 
المقوى والبضائع المصنوعة منهما, غير المصنفة في 
الكتب,  مستلزمات  المطبوعة,  المواد  اخرى,  اصناف 
الغراض  اللواصق  القرطاسية,  الفوتوغرافية,  الصور 
القرطاسية او لالغراض المنزلية, مواد الفنانين, فراشي 
االثاث(,  )عدا  المكاتب  ومستلزمات  الطابعات  الرسم, 
المواد  االجهزة(,  )عدا  والتدريسية  التعليمية  المواد 
اصناف  في  المصنفة  )غير  للتغليف  البالستيكية 
المنشورات  االكالشيهات,  الطباعة,  حروف  اخرى(, 
المدبوغة  الجلود  والكتب,  الحشوات  المطبوعة, 
غير  المواد  هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  وتقليدها 
المصنفة ضمن اصناف أخرى, الجلود, صناديق الثياب 
المشي,  وعصي  المظالت  الشماسي,  السفر,  وحقائب 
ألبسة  الملبوسات,  والسروج,  الخيل  وأطقم  السياط 

القدم وأغطية الرأس 

In Respect of: Advertising and business 
advertising; business management; 
business administration; office functions; 
online consumer information; retailer 
services regarding soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, eyewear cases, spectacles, 
sunglasses, eye-glass frames, glasses 
cases, spectacle chains, precious metals 
and their alloys, and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in 
other classes, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, 
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, printed publications, loaders and 
books, leather and imitations of leather, 
and all goods made of these materials and 
not included in other classes, skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, clothing articles, footwear, 
headwear 

 In the name of: H & M Hennes & Mauritzبأسم : اتش & ام هانيس & ماوريتز ايه بي 
AB 

 Address: SE-106 38 Stockholm, Swedenالعنوان : اس اي- 38 106 ستوكهولم, السويد 

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

Address for Services:   
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 Trade Mark No.: 20510العالمة التجارية رقم : 20510 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 09/02/2012التاريخ : 2012/02/09 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 

 In the name of: Weekday Brands ABبأسم : ويكدي براندس ايه بي 

 Address: Box 336, SE-573 24 Tran?s, Swedenالعنوان : بوكس 336, اس اي- 24 573 تراناس, السويد 

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

Address for Services:   

) 91 (

 Trade Mark No.: 20511العالمة التجارية رقم : 20511 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 09/02/2012التاريخ : 2012/02/09 

من اجل : االعالنات واالعالنات التجارية, تنظيم االعمال, 
ادارة االعمال, االنشطة المكتبية, المعلومات االستهالكية 
الصابون,  بخصوص  بالتجزئة  البيع  خدمات  المباشرة, 
الشعر,  التجميل, غسول  مواد  االساس,  الزيوت  العطور, 
المعطرات, علب النظارات, العوينات, النظارات الشمسية, 
العوينات,  سالسل  العوينات,  علبة  النظارات,  اطارات 
المعادن  من  والبضائع  ومقلداتها,  الثمينة  المعادن 
الثمينة او المطلية بها, غير المصنفة في اصناف اخرى, 

المجوهرات, االحجار الثمينة, ادوات قياس الوقت, 

In Respect of: Advertising and business 
advertising; business management; 
business administration; office functions; 
online consumer information; retailer 
services regarding soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, eyewear cases, spectacles, 
sunglasses, eye-glass frames, glasses cases, 
spectacle chains, precious metals and their 
alloys,
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منهما,  المصنوعة  والبضائع  المقوى  الورق  الورق, 
المطبوعة,  المواد  اخرى,  اصناف  في  المصنفة  غير 
القرطاسية,  الفوتوغرافية,  الصور  الكتب,  مستلزمات 
المنزلية,  لالغراض  او  القرطاسية  الغراض  اللواصق 
ومستلزمات  الطابعات  الرسم,  فراشي  الفنانين,  مواد 
والتدريسية  التعليمية  المواد  االثاث(,  )عدا  المكاتب 
)غير  للتغليف  البالستيكية  المواد  االجهزة(,  )عدا 
الطباعة,  حروف  اخرى(,  اصناف  في  المصنفة 
الحشوات  المطبوعة,  المنشورات  االكالشيهات, 
والمنتجات  وتقليدها  المدبوغة  الجلود  والكتب, 
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن اصناف 
السفر,  وحقائب  الثياب  صناديق  الجلود,  أخرى, 
وأطقم  السياط  المشي,  وعصي  المظالت  الشماسي, 
وأغطية  القدم  ألبسة  الملبوسات,  والسروج,  الخيل 

الرأس 

and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes, 
jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, 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, printed publications, loaders and 
books, leather and imitations of leather, and 
all goods made of these materials and not 
included in other classes, skins, hides, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery, 
clothing articles, footwear, headwear 

 In the name of: Weekday Brands ABبأسم : ويكدي براندس ايه بي 

تراناس,   573  24 اي-  اس   ,336 بوكس   : العنوان 
السويد 

Address: Box 336, SE-573 24 Tran?s, 
Sweden 

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

Address for Services:   

) 92 (

 Trade Mark No.: 20535العالمة التجارية رقم : 20535 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 20/02/2012التاريخ : 2012/02/20 
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 In Respect of: Alcoholic beverages (exceptمن اجل : المشروبات الروحية )ما عدا البيرة( 
beers) 

بأسم : في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج )بي يو 
بي ال( 

In the name of: V&S Vin & Sprit 
Aktiebolag (publ) 

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

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

Address for Services:   

) 93 (

 Trade Mark No.: 20538العالمة التجارية رقم : 20538 

 In Class: 30في الصنف : 30 

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

مثلجات  الشربات،  المياه،  مثلجات  البوظة،   : اجل  من 
المجمد،  الكعك  المثلجة،  ،الحلويات  المصاص 
المثلجات المرطبة، الحلويات المثلجة، األلبان المثلجة، 
المساحيق وعوامل المزج والتماسك لعمل البوظة و/أو 
مثلجات الماء و/أو المثلجات المصاص و/أو الشربات و/
أو الحلويات المثلجة و/أو الكعك المثلج، و/أو المثلجات 

المرطبة، و/أو الحلويات المثلجة، و/أو األلبان المثلجة. 

In Respect of: Ice cream, water ices, 
sherbets, ice lollies, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices; frozen desserts; 
frozen yoghurts, binding agents and mixes 
for making ice cream and/or water ices and/
or ice lollies and/or sherbets and/or frozen 
confections and/or frozen cakes and/or soft 
ices and/or frozen desserts and/or frozen 
yoghurts. 

 In the name of: Société Des Produits Nestléبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 
S.A. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

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

Address for Services:   
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) 94 (

 Trade Mark No.: 20546العالمة التجارية رقم : 20546 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 22/02/2012التاريخ : 2012/02/22 

 In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : وسائل االتصال. 

 In the name of: maan news ageryبأسم : شركة معا لال نتاج الفني و الدعاية واال عالم 

 Address: betlahemالعنوان : بيت لحم - شارع الكركفة

 Address for Services:   betlahemعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 95 (

 Trade Mark No.: 20563العالمة التجارية رقم : 20563 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 26/02/2012التاريخ : 2012/02/26 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
والكشط ، الصابون ، المواد العطرية والزيوت العطرية 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 In the name of: Sharikat Helenبأسم : شركة هيلين للكيماويات العادية العامة 
Lilkimawiya Aladiya Alamma 

 Address: P.O. Box: 396 Nablus, The West Bankالعنوان : ص ب: 396 نابلس , الضفة الغربية 

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

Address for Services:   
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) 96 (

 Trade Mark No.: 20627العالمة التجارية رقم : 20627 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/03/2012التاريخ : 2012/03/12 

والتابيوكا  انواعه  بكافة  واألرز  والسكر   : اجل  من 

المصنوعة  والمستحضرات  والساجووالدقيق 

أنواعه  بكافة  والبسكويت  والخبز  الحبوب  من 

والشكوالته بأنواعها والمحشية بالفواكه المجففة 

والنودل والمعكرونه والكعك والفطائر والحلويات 

والمثلجات وعسل النحل والعسل األسود والدبس 

والخردل  والملح  الخميرة  ومسحوق  والخميرة 

كتشاب  وصلصة  والصلصة  والخل  والفلفل 

والثلج  والتوابل  والبهارات  طماطم  وصلصة 

والمكسرات والمعجنات الطازجة ومنتفخات الذرة 

البطاطس،  بأنواعه، شرائح  والشيبس  والسناكس 

الواردة بالفئة 30. 

In Respect of: , sugar, tapioca, sago, flour 
and preparations made from cereals, bread, 
biscuits, cakes, pastry and confectionery, 
pastes, ices, honey, treacle, yeast, baking 
powder, salt, mustard, pepper, vinegar, 
sauces, spices and condiments, rice and ice, 
tomato sauces, ketchup sauces, roasted corn 
and popcorn included in class 30. 

بأسم : شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق 
المحدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi 
Marketing Co. Ltd 

بالزا،  العيسائي  مركز  السادس-  الدور   : العنوان 

البغدادية الغربية- طريق المدينة النازل، ص.ب 8680، 

جدة -21492 المملكة العربية السعودية 

Address: 6th Floor Alesayi Plaza, 
Baghdadiya, Medina Road, P.O. Box 8680, 
Jeddah 21492, Saudi Arabia 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 
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) 97 (

 Trade Mark No.: 20629العالمة التجارية رقم : 20629 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 12/03/2012التاريخ : 2012/03/12 

والمالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة  والمساحية 
وأدوات  البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي 
واإلنقاذ  )اإلشراف(  المراقبة  واإلشارة  والقياس  الوزن 
أو  تحويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات  أجهزة  والتعليم، 
الكهربائية،  الطاقة  في  التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف 
الصور،  أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة 
تسجيل،  أقراص   ، مغناطيسية  بيانات  حامالت 
ماكينات بيع آلية لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت 
تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات وأجهزة الحواسيب 

لمعالجة البيانات، أجهزة إطفاء الحرائق 

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

 In the name of: Dynavision Trading (L.LC)بأسم : داينافيجين للتجارة 

حسين  سالم  يوسف  ملك   2 رقم  محل   : العنوان 
الجزيري – ديرة – نايف، صندوق البريد 63790، دبي – 

اإلمارات العربية المتحدة 

Address: Shop no. 2 Property of Yusuf 
Salim Hussein Aljazeeri – Deira - Naif, 
P.O. Box: 63790, Dubai – United Arab of 
Emirates 

- نابلس  : حمزة علي بني عودة- طمون  التبليغ  عنوان 
-هاتف 0597332712 

Address for Services:   
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) 98 (

 Trade Mark No.: 20630العالمة التجارية رقم : 20630 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 12/03/2012التاريخ : 2012/03/12 

مركبات  مزلقات،  صناعية،  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، ,وقود )بما في ذلك 
وقود المحركات(، مواد إضاءة، شموع وفتائل لإلضاءة. 

In Respect of: Industrial oils and greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels ( including 
motor spirit) and illuminants; candles and 
wick for lighting 

 .In the name of: ENI S.p.Aبأسم : ايني اس. بي. ايه 

روما،   00144  ,1 ماتي  أنريكو  بيازالي،   ،1  : العنوان 
ايطاليا 

Address: 1, Piazzale, Enrico Mattei 1, 
00144 Rome – Italy. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 

) 99 (

 Trade Mark No.: 20634العالمة التجارية رقم : 20634 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 13/03/2012التاريخ : 2012/03/13 

البسكويت  البسكويت،  مزيج  البسكويت،   : اجل  من 
المدعم، بسكويت األطفال، الشوكوالته، كيك، الكعك، 
القهوة،  والحلويات،  المعجنات  المحالة،  الفطائر 
البن  الساغو،  التابيوكا،  األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي، 
من  المصنوعة  المستحضرات  و  الدقيق  االصطناعي؛  

الحبوب، وجبة الصويا، الخبز،

In Respect of: Biscuit, biscuit mixes, 
Fortified biscuits, baby Biscuits, chocolate 
, cakes, cookies, pancakes, pastry and 
confectionery, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 
and preparation made from cereals,
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 الثلج الصالح لألكل؛ العسل ، العسل األسود؛ الخميرة، 
باكينج باودر؛ ملح، الخردل؛ الخل، الصلصات )البهارات(؛ 
البقسماط،  البيتزا،  المرطبات،  لتناول  الثلج  التوابل؛ 
المشروبات المصنوعة من الكاكاو، القهوة، الشوكوالته أو 
الشاي، الوجبات المجهزه من المنتجات المذكورة أعاله. 

soya meal, bread, edible ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment, pizzas, rusks, beverages based 
on cocoa, coffee, chocolate or tee, prepared 
meals based on the above products. 

 In the name of: Sharekat Pure Nature lelبأسم : شركة بيور نيتشر للتسويق و اإلستثمار 
tasweq w Alestethmar 

 Address: Nablus, Almakhfiyaالعنوان : نابلس، المخفية. 

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

Address for Services:   

) 100 (

 Trade Mark No.: 20640العالمة التجارية رقم : 20640 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 14/03/2012التاريخ : 2012/03/14 

من اجل : سائل الفرملة من نوع دوت3 وسائل الفرملة من 
الديزل  وقود  ومهيئ  المحرك  نوع دوت4 وسائل شطف 
ومنظف محقنة الوقود ومنظف الكربوريتور ومنظف أجزاء 
للبناشر  سريع  ومصلح  المحرك  تشحيم  ومزيل  الفرامل 
وزيت  االوتوماتيكي  النقل  وسائل  االلي  المقود  وسائل 
المعالجة ومعزز غاز االوكتان ومعالج الغاز وشحوم من نوع 

الليثيوم االبيض وسائل التشغيل وزيت مخترف. 

In Respect of: DOT3 Brake Fluid, DOT4 Brake 
Fluid, Engine Flush, Diesel Fuel Conditioner, 
Fuel Injector Cleaner, Carburetor Cleaner, 
Brake Parts Cleaner, Engine Degreaser, Quick 
Flat Fix, Power Steering Fluid, Automatic 
Transmission Fluid, Oil Treatment, Octane 
Booster, Gas Treatment, White Lithium Grease, 
Starting Fluid, Penetrating Oil. 

 In the name of: Technical Chemical Companyبأسم : تكنيكال كميكال كومباني 

العنوان : شركة من تكساس وعنوانها 3327 بايبالين 
الواليات   ،76033 139، كليبورن، تكساس  رود، ص.ب 

المتحدة االمريكية 

Address: a Texas Corporation, of 3327 
Pipeline Road, P.O. Box 139, Cleburne, 
Texas 76033, United States of America 

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

Address for Services:   
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) 101 (

 Trade Mark No.: 20642العالمة التجارية رقم : 20642 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/03/2012التاريخ : 2012/03/14 

 In Respect of: MAIZA flakesمن اجل : رقائق الذرة 

 In the name of: sharyket max llsenat alبأسم : شركة ماكس للصناعات الغذائية 
ghezaia 

 Address: nablus _sharee alqudsالعنوان : نابلس_شارع القدس 

 Address for Services:   nablus _shareeعنوان التبليغ : نابلس_شارع القدس 
alquds 

والرسومات   chipsباستخدام كلمة المطلق  الحماية  العالمة اليعطي اصحابها حق  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
العبارات الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 102 (

 Trade Mark No.: 20662العالمة التجارية رقم : 20662 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 22/03/2012التاريخ : 2012/03/22 
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من اجل : اللحوم، االسماك، الدواجن، لحوم الصيد ، خالصات 
ومجففة  ومجمدة  محفوظة  وخضروات  فواكه  اللحوم، 
ومطبوخة، هالم ، ومربيات، وفواكه مطبوخة بالسكر، بيض، 
لالكل.،  صالحة  ودهون  زيوت  االلبان،  ومنتجات  وحليب، 
البندورة  عصير  )المعلبة(،  المعالجة  البذور  معلبة،  فواكة 
لالكل  الصالحة  الزيوت  معلب،  فطر  معلب،  للطبخ، خضار 
الذرة(،  زيت  السمسم،  زيت  النخيل،  زيت  الزيتون،  )زيت 
الفاصوليا والفول المعلب، الحمص المعلب، بازيالء معلبة، 

وخضار وبقوليات معلبة؛ رب البندورة )معجون الطماطم( 

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; canned fruits, processed 
seeds (canned), tomato juice for cooking, 
canned vegetables, mushroom preserved, 
edible oils (olive oil, palm oil, sesame oil, 
corn oil); preserved beans and bean, canned 
chick peas, canned peas, canned legumes 
and vegetables; tomato paste 

 .In the name of: Balkan Industries LTDبأسم : شركة البلقان الصناعية ذ.م.م. 

العنوان : االردن - عمان- الدوار السابع - مجمع الحسيني 
- الطابق الثاني - مكتب 211 

Address: Jordan - Amman- 7th Circle - Al 
Husaine Complex - 2nd Floor- office 211 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة Agricultural وعبارة 
Quality foods ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 103 (

 Trade Mark No.: 20663العالمة التجارية رقم : 20663 

 In Class: 30في الصنف : 30 

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

والقهوة  واالرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  البن   : اجل  من 
الدقيق  الساجو،  ونشا  التابيوكا  ونشا  الصناعية 
والخبز  الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات 
والمعجنات والحلويات والمثلجات، عسل النحل والعسل 
االسود، الخميرة، ومسحوق الخبيز، الملح والخردل، الخل 
والصلصات )التوابل(، البهارات؛ الثلج؛ أعشاب الحديقة 

المحفوظة )توابل(؛ بذور الحبوب المعالجة؛  

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rise and artificial coffee; 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; garden herbs, preserved
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الذرة   ، ذرة  وجبات  الذرة،  دقيق  البندورة؛  صلصة 
او  المشوية  الذرة  )بوشار(،  المنفوشة  الذرة  المطحونة، 

المحمصة 

[seasonings]; cereal seeds, processed; 
tomato sauce; corn flour, corn meal, corn 
milled, popcorn, corn roasted 

 .In the name of: Balkan Industries LTDبأسم : شركة البلقان الصناعية ذ.م.م. 

العنوان : االردن - عمان- الدوار السابع - مجمع الحسيني 
- الطابق الثاني - مكتب 211 

Address: Jordan - Amman- 7th Circle - 
Al Husaine Complex - 2nd Floor- office 
211 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة Agricultural وعبارة 
Quality foods ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 104 (

 Trade Mark No.: 20671العالمة التجارية رقم : 20671 

 In Class: 30في الصنف : 30 

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

 ، المعجنات   ، الكيك   ، البوظة   ، الحلويات   : اجل  من 
الوجبات الخفيفة ، الحلوى ، الشكوالته ، السكاكر 

In Respect of: confectionery , ice cream , 
pastries , snacks , cakes , dessrts , chocolate 
,sweets 

 In the name of: rashad mohammed Rashadبأسم : رشاد محمد رشاد صدر 
sedr 

العنوان : المملكة االردنية - عمان - ام السماق الشمالي 
- شارع زين بنت الحسين 

Address: almamlaka alordonia alhashimiya 
- ammn - om alsomaq alshmale - 

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

Address for Services:   

مالحظة : تم قبول الطلب بعد ان تم التنازل عن كلمة cake الظاهرة بالعالمة . 
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) 105 (

 Trade Mark No.: 20738العالمة التجارية رقم : 20738 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/03/2012التاريخ : 2012/03/29 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 

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

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 

 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 106 ( 

 Trade Mark No.: 20755العالمة التجارية رقم : 20755 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 02/04/2012التاريخ : 2012/04/02 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيـور 

الصيد ؛ مستخرجات اللحوم ؛ الفواكه والخضروات المحفوظة 

والمجففة والمطهية؛ الهالميات ، المربيات ، فاكهة مطبوخة 

 ، الحليب  ومنتجات  والحليب  البيض  )الكومبوت(؛  بالسكر 

الزيوت والشحوم الصالحة لألكل في الفئة 29. 

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. 

المحدودة  والتجارة  للصناعة  الرباعيات  شركة   : بأسم 
)الرباعيات( 

In the name of: Al Rubaiyat Co. for 
Industry & Trade Ltd. 
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 21432 البريدي  الرمز   ، جدة   5967 ص.ب   : العنوان 
المملكة العربية السعودية ، شارع األمير محمد بن عبد 

العزيز – مركز الخياط التجاري – برج 3 

Address: P.O. Box 5967 Jeddah 21432, 
Saudi Arabia, Khayyat Center – Prince 
Mohamed Bin Abdulaziz Street 

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

Address for Services:   

) 107 (

 Trade Mark No.: 20756العالمة التجارية رقم : 20756 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 02/04/2012التاريخ : 2012/04/02 

من اجل : البن ، الشاي ، الكاكاو ، السكر ، األرز ، التابيوكا 
والمستحضرات  الدقيق  ؛  اإلصطناعي  البن   ، الساجو   ،
 ، والحلويات  الفطائر   ، الخبز  الحبوب،  من  المصنوعة 
المثلجات ؛ عسل النحل والعسل األسود ؛ الخميرة ، مسحوق 
الخبز ؛ الملـح ، الخردل، الخل ، الصلصات ، 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. 

المحدودة  والتجارة  للصناعة  الرباعيات  شركة   : بأسم 
)الرباعيات( 

In the name of: Al Rubaiyat Co. for 
Industry & Trade Ltd. 

 21432 البريدي  الرمز   ، جدة   5967 ص.ب   : العنوان 
المملكة العربية السعودية ، شارع األمير محمد بن عبد 

العزيز – مركز الخياط التجاري – برج 3 

Address: P.O. Box 5967 Jeddah 21432, 
Saudi Arabia, Khayyat Center – Prince 
Mohamed Bin Abdulaziz Street 

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

Address for Services:   

) 108 (

 Trade Mark No.: 20759العالمة التجارية رقم : 20759 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 
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البيطرية؛ خدمات  الخدمات  الطبية؛  الخدمات   : من اجل 
والحيوانات؛  البشرية  الكائنات  وجمال  بصحة  العناية 
خدمات الزراعة والبستنة والغابات؛ تقديم خدمات الطبية 
بالجمال؛  والعناية  والتجميلية  والصحية  والبيطرية 
خدمات اللياقة البدنية والتدليك وتسمير البشرة بأشعة 
صالونات  )سونا(؛  البخار  وحمام  والصالونات  الشمس 
التجميل؛ صالونات تصفيف الشعر؛ خدمات المعلومات 
الصحية  والرعاية  بالجمال  المتعلقة  ونصح  والمساعدة 
االستشارات  والتخسيس؛  والتجميل  الجمال  ورعاية 
المهنية في مجال المعدات واألجهزة وإدوات والوسائل 
الطبي  والعالج  الطبية  والرعاية  والجراحية  الطبية 
لالسمدة  االرض  سطح  وعلى  الجوي  النثر  والجراحي؛ 
تنظيف  المواشي؛  تربية  االخرى؛  الكيماوية  المواد  و 
الحيوانات والرعاية بها؛ الخدمات الزراعة المائية؛ خدمات 
العالج بالعطور؛ خدمات التلقيح الصناعي؛ خدمات بنك 
طب  النقاهة؛  دور  لألعصاب؛  اليدوية  المعالجة  الدم؛ 
زراعة  الزهور؛  تنسيق  الزراعة؛  معدات  تأجير  االسنان؛ 
وتنسيق الحدائق؛ زراعة الشعر؛ الرعاية الصحية؛ المراكز 
دور  البستنة؛  الصحية؛  المنتجعات  خدمات  الصحية؛ 
األخصاب  خدمات  المستشفيات؛  والمقعدين؛  العجزة 
زراعة  األرضية؛  المسطحات  تصميم  الجسم؛  خارج 
بأظافر  العناية  بالمروج؛  العناية  األرضية؛  المسطحات 
الطبية؛  العيادات  خدمات  الطبية؛  المساعدة  اليدين؛ 
تاجير المعدات الطبية؛ خدمات القابالت؛ دور التمريض؛ 
البصريات؛  فنيي  خدمات  طبية؛  التمريض  خدمات 
العداد  صيدلية  خدمات  األليفة؛  بالحيوانات  العناية 
الوصفات؛ النصائح الصيدالنية؛ العالج الفزيائي؛ العالج 
الطبيعي؛ المشاتل؛ الجراحة التقويمة؛ الحمامات العامة 
الجسدي؛  اإليداء  مرضى  تاهيل  اعادة  صحية؛  ألغراض 
تأجير المرافق الصحية؛ دور الراحة؛ المصحات؛ خدمات 
خدمات  بعد؛  عن  التطبيب  خدمات  الوشم؛  التشميس؛ 
عالجية؛ غرص االشجار ألغراض تعويض الكربون؛ جراحة 
والحيوانات  الحشرات  ابادة  التركية؛  الحمامات  االشجار؛ 
المساعدة  والغابات؛  والبستنة  الزراعة  لغايات  الضارة 
االعشاب  إبادة  بالجمال؛  العناية  خدمات  البيطرية؛ 

الضارة؛ صناعة اكاليل الزهور 

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services; providing of medical, 
veterinary, hygienic, cosmetic and beauty care 
services; fitness, massage, sun tanning, salon 
and sauna services; beauty salon; hairdressing 
salons; information, assistance and advisory 
services relating to beauty, health, beauty 
care and cosmetics, slimming; Professional 
consultation in the field of medical and 
surgical equipment, apparatus, appliances and 
instruments, medical care, medical therapy 
and surgery; Aerial and surface spreading of 
fertilizers and other agricultural chemicals; 
Animal breeding; Animal grooming; 
Aquaculture services; Aromatherapy services; 
Artificial insemination services; Blood bank 
services; Chiropractics; Convalescent homes; 
Dentistry; Farming equipment rental; Flower 
arranging; Gardening; Hair implantation; 
Health care; Health centers; Health spa 
services; Horticulture; Hospices; Hospitals; 
In vitro fertilization services; Landscape 
design; Landscape gardening; Lawn care; 
Manicuring; Massage; Medical assistance; 
Medical clinic services; Medical equipment 
rental; Midwife services; Nursing homes; 
Nursing, medical; Opticians› services; Pet 
grooming; Pharmacists› services to make 
up prescriptions; Pharmacy advice; Physical 
therapy; Physiotherapy; Plant nurseries; 
Plastic surgery; Public baths for hygiene 
purposes; Rehabilitation for substance abuse 
patients; Rental of sanitation facilities; Rest 
homes; Sanatoriums; Solarium services; 
Tattooing; Telemedicine services; Therapy 
services; Tree planting for carbon offsetting 
purposes; Tree surgery; Turkish baths; Vermin 
exterminating for agriculture, horticulture 
and forestry; Veterinary assistance; Visagists› 
services; Weed killing; Wreath making. 
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 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 ,Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyoالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:   

) 109 (

 Trade Mark No.: 20760العالمة التجارية رقم : 20760 

 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

لحماية  امنية  خدمات  القانونية؛  الخدمات   : اجل  من 
يقدمه  واجتماعية  شخصية  خدمات  الممتلكات؛ 
الشبكات  خدمات  اي  االجتماعي  المداخل  لآلخرين؛ 
االجتماعية والمواعيد؛ تزويد بمعلومات تتعلق باالمور 
فية  للبحث  قابل  فهرس  من  والسياسية  االجتماعية 
النصوص  تتضمن  المعلومات  لهذه  بيانات  قاعدة  و 
والرسومات  بيانات  وقواعد  اإللكترونية  والوثائق 
وشبكاِت  الكمبيوتر  على  بصرية  سمعية  ومعلومات 
لغرِض  اإلنترنِت  على  الكتروني  موقع  تزويد  اإلتصال؛ 
الكمبيوتر  لبرامج  تراخيص  اإلجتماعِي؛  الشبكات  ربِط 
ربِط  الفكرية؛  الملكية  استشارات  قانونية(؛  )خدمات 
شبكات  خدماَت  االنترنت؛  على  اإلجتماعِي  للشبكات 
وكاالت  خدمات  االنترتت؛  على  واإلجتماعيِة  التعارف 
النزاعات؛ خدمات  لفض  البديل  الحل  التبني؛ خدمات 
الغراض  الحقائب  تفتيش  االطفال؛  رعاية  التحكيم؛ 
امنية؛ الوصافة بالحفالت االجتماعية؛ تاجير المالبس 
جثث  حرق  خدمات  والنشر؛  الطبع  حقوق  ادارة  ؛ 
المرافقة  التحقيق؛  وكاالت  المواعيد؛  الموتى؛ خدمات 

االجتماعية )الوصافة( ؛ تاجير مالبس السهرة؛ 

In Respect of: Legal services; security 
services for the protection of property; 
personal and social services rendered by 
others; social introduction, networking 
and dating services; providing information 
regarding social and political matters 
from searchable indexes and databases 
of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio 
visual information, on computer and 
communication networks; providing a 
website on the internet for the purpose of 
social networking; licensing of computer 
software [legal services]; intellectual property 
consultancy; online social networking 
services; Internet based introduction and 
social networking services; Adoption agency 
services; Alternative dispute resolution 
services; Arbitration services; Baby sitting; 
Baggage inspection for security purposes; 
Chaperoning; Clothing rental; Copyright 
management; Crematorium services; Dating 
services; Detective agencies; Escorting in 
society [chaperoning]; Evening dress rental;
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النسب؛  بحث  الجنازات؛  تجهيز  الحرائق؛  اطفاء 
خدمات  المنزلية؛  الرعاية  خدمات  التنجيم؛  الحراسة؛ 
فحص المعامل لغايات امنية؛ خدمات الرقابة في مجال 
الثروة  اعادة  المرافاعات؛  خدمات  الفكرية؛  الملكية 
المفقودة؛ وكاالت الزواج؛ خدمات الوساطة؛ البحث عن 
االنذار  و  االمان  اجهزة  مراقية  المفقودين؛  االشخاص 
الحماية؛  اقفال  فتح  الليليين؛  الحراس  السرقة؛  ضد 
الخلفيات  استقصاء  الدينية؛  االجتماعات  تنظيم 
الحيوانات  رعاية  الشخصية؛  الحراسة  الشخصية؛ 
االليفه؛ تخطيط وتنظيم احتفاالت االعراس؛ تسجيل 
اسماء المجال )خدمات قانونية(؛ تاجير اجهزة االنذار 
تاجير  الحريق؛  اخماد  اجهزة  تاجير  الحريق؛  من 

الخزنات؛ استشارات امنية؛ دفن الموتى 

Fire-fighting; Funerals; Genealogical 
research; Guards; Horoscope casting; House 
sitting; Inspection of factories for safety 
purposes; Intellectual property watching 
services; Legal research; Licensing of 
intellectual property; Litigation services; 
Lost property return; Marriage agencies; 
Mediation; Missing person investigations; 
Monitoring of burglar and security alarms; 
Night guards; Opening of security locks; 
Organization of religious meetings; Personal 
background investigations; Personal body 
guarding; Pet sitting; Planning and arranging 
of wedding ceremonies; Registration of 
domain names [legal services]; Rental of fire 
alarms; Rental of fire extinguishers; Rental 
of safes; Security consultancy; Undertaking. 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 ,Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyoالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:   

) 110 (

 Trade Mark No.: 20762العالمة التجارية رقم : 20762 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

من اجل : خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات 
السكن  المؤقت؛ توفير مساكن مؤقتة؛ مكاتب  اإليواء 
)سمسرة حجز الفنادق ومنازل األيواء أو ما شابه ذلك(؛ 
توفير أودون و/أو سوبا انواع الشعرية اليابانية؛ توفير 

الثعابين المطبوخة؛ توفير السوشي؛

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation; providing 
temporary accommodation; accommodation 
bureaux [brokering reservations for hotels, 
boarding houses or the like]; providing udon 
and/or soba, Japanese noodles; providing 
cooked eels; providing sushi;
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توفير  الخنزير؛  لحم  ضلوع  تقديم  التمبورا؛  توفير   
او  المطبخ  توفير  اإليطالية؛  المأكوالت  او  المطبخ 
المأكوالت  او  المطبخ  توفير  االسبانية؛  المأكوالت 
الروسية؛  المأكوالت  او  المطبخ  توفير  الفرنسية؛ 
توفير المطبخ او المأكوالت الهندية؛ توفير المطبخ او 
المأكوالت الصيني باسلوب كوانتونغ؛ توفير المطبخ او 
المأكوالت الصيني باسلوب سيتسوان؛ توفير المطبخ 
او المأكوالت الصيني باسلوب شنغهاي؛ توفير المطبخ 
او المأكوالت الصيني باسلوب بكين؛ تقديم المشروبات 
الكحولية؛ تقديم الشاي والقهوة والكاكاو والمشروبات 
الغازية و / أو مشروبات عصير الفاكهة؛ إيواء الحيوانات؛ 
في  المدرسة  مرحلة  قبل  ما  واالطفال  الرضع  الرعاية 
مراكز الرعاية النهارية؛ تأجير غرف االجتماعات؛ توفير 
التسهيالت إلقامة المعارض؛ تأجير الحصائر اليابانية 
واللحف؛ تأجير معدات الطبخ ألغراض صناعية؛ تأجير 
سخانات الطبخ غير الكهربائية، تأجير أسطح المطبخ؛ 
األثاث؛ تأجير  الستائر؛ تأجير  المغاسل؛ تأجير  تأجير 
ستائر الحائط؛ تأجير أغطية ومفارش األرض؛ خدمات 
الحانات؛ حجوزات النزل؛ النزل؛ المقاهي؛ الكافتيريات؛ 
النهارية؛  الحضانة  دور  )الكانتينات(؛  المقاصف 
في  حجز  اقامة(؛  )أماكن  العطالت  مخيمات  خدمات 
توفير  )الموتيالت(؛  فنادق صغيرة  الفنادق؛  الفنادق؛ 
الموائد  و  الكراسي  تاجير  المخيم؛  ارض  تسهيالت 
معدات  تأجير  الزجاجية؛  واألواني  الموائد  وبياضات 
الطبخ؛ تأجير موزعات مياه الشرب؛ تأجير أماكن السكن 
المستقلة؛  المباني  تاجير  الخيم؛  تاجير  المؤقت؛ 
المطاعم؛ بيوت التقاعد؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ مطاعم 

الوجبات الخفيفية؛ بيوت السياح 

providing tempura; providing pork cutlets; 
providing Italian cuisine; providing 
Spanish cuisine; providing French cuisine; 
providing Russian cuisine; providing 
Indian cuisine; providing Kwangtung 
style Chinese cuisine; providing Sichuan 
style Chinese cuisine; providing Shanghai 
style Chinese cuisine; providing Beijing 
style Chinese cuisine; providing alcoholic 
beverages; providing tea, coffee, cocoa, 
carbonated drinks and/or fruit juice 
beverages; boarding for animals; pre-
schooler and infant care at day-care 
centers; rental of meeting rooms; providing 
facilities for exhibitions; rental of futon 
and quilts; rental of cooking equipment 
for industrial purposes; rental of non-
electric cooking heaters; rental of kitchen 
worktops; rental of sinks; rental of curtains; 
rental of furniture; rental of wall hangings; 
rental of floor coverings; Bar services; 
Boarding house bookings; Boarding 
houses; Cafes; Cafeterias; Canteens; Day-
nurseries [creches]; Holiday camp services 
[lodging]; Hotel reservations; Hotels; 
Motels; Providing campground facilities; 
Rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; Rental of cooking apparatus; 
Rental of drinking water dispensers; Rental 
of temporary accommodation; Rental of 
tents; Rental of transportable buildings; 
Restaurants; Retirement homes; Self-
service restaurants; Snack-bars; Tourist 
homes. 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 ,Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyoالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:   
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) 111 (

 Trade Mark No.: 20763العالمة التجارية رقم : 20763 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  الخدمات   : اجل  من 
واألبحاث  التحاليل  خدمات  بها،  المتعلقة  والتصميم 
وبرامج  أجهزة  وتطوير  تصميم  خدمات  الصناعية، 
الحاسب اآللي؛ تقديم برامج الكمبيوتر؛ تقديم برامج من 
خالل شبكة األنترنت غير قابلة للتحميل من أجل نقل 
النصية،  الفيديو،  الصوتية،  للملفات  السلكيًا  مزامنة  و 
المتعددة الوسائط، األفالم، ملفات األغاني و النقل من و 
إلى جهاز الكمبيوتر، جهاز تلفزيون يعمل مع الكمبيوتر، 
و أجهزة أخرى لعرض الفيديو و الصوت قابلة للعمل على 
الكمبيوتر، األجهزة الخلوية، الكمبيوتر النقال، أو أجهزة 
)أيه أس  التطبيقات  تزويد خدمة  أخرى؛ خدمات  نقالة 
بي( و التي تحتوي برامج الكمبيوتر؛ خدمات تزويد خدمة 
التطبيقات )أيه أس بي( و التي تحتوي برامج من أجل 
التأليف، التحميل عبر األنترنت، نقل، استقبال، تحرير، 
تخزين  العرض،  التشفير،  فك  الترميز،  االستخراج، 
المنشورات  الصور،  الرسومات،  النصوص،  وتنظيم 
أس  )أيه  التطبيقات  تزويد خدمة  االلكترونية؛ خدمات 
بي(، بالتحديد، استضافة برامج الكمبيوتر لجهات أخرى 
في مجال التجارة االلكترونية على جهاز كمبيوتر خادم 
مشاركة  خدمات  االخرين؛  قبل  من  إليه  الخول  ليتم 
الصور بطريقة المستخدم-الى-المتصفح؛ تقديم موقع 
انترنت به ميزة تقنية تتيح للمستخدمين رفع، تخزين، 
الفيديو؛  ملفات  و  الديجيتال  صور  تنزيل  و  عرض، 
بالتحديد، خدمات تزويد استضافة  الكمبيوتر،  خدمات 
السحابات  حوسبة  )كالود(؛  االلكترونية  السحابة  على 
عبر  االجتماعية  التواصل  شبكات  خدمات  االلكترونية؛ 

االنترنت، بالتحديد، 

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; providing 
computer programs; providing on-line 
non-downloadable software for wireless 
transmission and synchronization of 
audio, video, text, multimedia, movie, and 
music files and streams to and between a 
computer, computer-enabled television, 
other computer-enabled audio and video 
display device, cell phone, mobile computer, 
or other mobile device; application service 
provider (ASP) services featuring computer 
software; application service provider (ASP) 
services featuring software for authoring, 
downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, 
storing and organizing text, graphics, images, 
and electronic publications; application 
service provider (ASP) services, namely, 
hosting the computer software programs of 
others in the field of electronic commerce on 
a computer server for others to access; peer-
to-browser photo sharing services; providing 
a website featuring technology enabling users 
to upload, store, view, and download digital 
photo and video files; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; 
cloud computing; online social networking 
services, namely,
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التقديم  األفراد،  بين  االجتماعي  التفاعل  تسهيل 
هوايات،  ذوي  األشخاص  على  العثور  و  االجتماعي، 
المعلومات  تشفير  محددة؛  خلفيات  و  اهتمامات 
المتاحة على جهاز كمبيوتر؛ تخطيط وانتاج و صيانة 
على  المتاحة  البيانات  أمن  أجل  من  الكمبيوتر  برامج 
الكمبيوتر  جهاز  في  البيانات  تشفير  كمبيوتر؛  جهاز 
المتعلقة باالتصاالت االلكترونية؛ التحقق من والبرهنة 
عبر  االلكترونية  التجارة  مجال  في  المستخدمين  على 
الكمبيوتر؛  رسومات  خالل  من  التصميم  االنترنت؛ 
تصميم وإنتاج برامج رسومات الكمبيوتر؛ إنشاء وإدارة 
المواقع على شبكة اإلنترنت في النطاق الخاص؛ إنشاء 
اإلنترنت؛  عبر  االتصال  في  الويب  صفحات  وصيانة 
إلى  المادي  الشكل  من  الوثائق  أو  البيانات  تحويل 
برامج  من  البيانات  تحويل  اإللكترونية؛  الوسائط 
الكمبيوتر والبيانات )ليس التحويل المادي الملموس(؛ 
الكمبيوتر؛  بنظم  يتعلق  فيما  المهنية  االستشارات 
أنظمة  بتصميم  يتعلق  فيما  المهنية  االستشارات 
البرامج  تطوير  الكمبيوتر؛  أنظمة  تطوير  الكمبيوتر؛ 
البريد  من  لالخرين  التحقق  الفيديو؛  ألعاب  ألجهزة 
من  لالخرين  التحقق  األنترنت؛  خالل  من  االلكتروني 
االلكترونية؛  بالتجارة  يتعلق  بما  الويب  صفحات 
تلفزيون  مع  الفيديو  ألعاب  ألجهزة  برامج  تصميم 
برامج  حول  المعلومات  توفير  الشخصي؛  لالستخدام 
الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر؛ إعداد الكتيبات التقنية 
االستشارات  الكمبيوتر؛  وأجهزة  الكمبيوتر  لبرامج 
البيانات  المهنية فيما يتعلق بصنع، تجهيز، وتوفير 
نظم  وصيانة  تصميم  كمبيوتر؛  جهاز  طريق  عن 
صنع،  كمبيوتر؛  جهاز  بواسطة  المعلومات  معالجة 
شبكات  تصميم  الكمبيوتر؛  برامج  وتحرير  تجهيز، 
الكمبيوتر؛ االستشارات المهنية فيما يتعلق بتصميم 
ودراسة شبكات الكمبيوتر؛ واستئجار وتأجير األشرطة 
نظام  ألمن  الكمبيوتر  برامج  مع  المرمزة  و  الممغنطة 
الخادمة  األجهزة  من  ذاكرة  استئجار  الكمبيوتر؛ 
الكمبيوتر  أجهزة  وتأجير  واستئجار  الويب؛  لصفحات 
ألجهزة  بالساعة  تأجير  و  استئجار  الكمبيوتر؛  وبرامج 

الكمبيوتر من خالل الشبكات المتصلة باالنترنت؛ 

facilitating social interaction among 
individuals, social introductions, and for 
finding persons with particular hobbies, 
interests and backgrounds; encryption of 
information available on a computer; planning, 
producing, and maintaining computer system 
programs for data security available on 
a computer; encryption of computer data 
in relation to electronic communication; 
online verification and attestation of users in 
relation to electronic commerce; designing by 
computer graphics; designing and producing 
computer graphics programs; establishing and 
managing internet web sites in own domain; 
establishing and maintaining a web page in 
internet communication; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
data conversion of computer programmes and 
data (not physical conversion); professional 
consultancy regarding computer systems; 
professional consultancy regarding designing 
computer systems; developing computer 
systems; developing software for video game 
machines; online verification for others of 
electronic mail; online verification for others 
of web page users in relation to electronic 
commerce; designing programs for video 
game machines with television for personal 
use; providing information about computer 
programs and computers; preparing technical 
manuals for computer programs and computers; 
professional consultancy regarding making, 
processing, and providing data by a computer; 
designing and maintaining information 
processing systems by a computer; making, 
processing, and editing computer programs; 
designing computer networks; professional 
consultancy regarding designing and studying 
computer networks; rental and leasing of 
magnetic tapes encoded with programs for 
computer for computer system security; rental 
of memory of servers for web pages;
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اتصاالت  خالل  من  الخاصة  األصالة  اثبات  خدمات 
تقديم  االلكتروني؛  البريد  خدمة  مراكز  إدارة  اإلنترنت؛ 
محركات بحث للحصول على بيانات من شبكة كمبيوتر 
إلى جهاز كمبيوتر؛ تطوير  الوصول  شاملة؛ تأجير وقت 
العاب  آالت  مجال  في  لآلخرين  التعليمات  كتيبات 
استضافة  الشخصي؛  لالستخدام  تلفزيون  مع  الفيديو 
للمستخدمين  االنترنت  عبر  المجتمعات  مواقع 
المسجلين لتبادل المعلومات، الصور، الملفات الصوتية 
ومحتويات الفيديو واالنخراط في الشبكات االجتماعية؛ 
تحليل الستغالل حقول النفط؛ االستشارات المعمارية؛ 
البحوث  الفنية؛  األعمال  توثيق  المعمارية؛  الهندسة 
[القياس]؛  التكييل  البيولوجية؛  البحوث  الجراثيمية؛ 
الخدمات  الكيميائية؛  البحوث  الكيميائي؛  التحليل 
الكيميائية؛ تغذية السحب االلكترونية )كالود(؛ برمجة 
الكمبيوتر؛ تأجير الكمبيوتر؛ استشارات برامج الكمبيوتر؛ 
تصميم برامج الكمبيوتر؛ تحليل نظم الكمبيوتر؛ تصميم 
نظم الكمبيوتر؛ خدمات حماية الكمبيوتر من الفيروسات؛ 
صياغة االنشاءات؛ استشارات في مجال تصميم وتطوير 
الطاقة؛  توفير  مجال  في  استشارات  الكمبيوتر؛  أجهزة 
بحوث في مستحضرات التجميل؛ إنشاء وصيانة المواقع 
الداخلي؛  الديكور  تصميم  اآلخرين؛  أجل  من  اإلنترنت 
الضوئي]؛  [المسح  رقمية  وثائق  الى  الوثائق  تحويل 
الهندسة؛  الكمبيوتر؛  برامج  نسخ  المالبس؛  تصميم 
التنقيب الجيولوجي؛ البحوث الجيولوجية؛ االستطالعات 
خط  تحليل  التصويرية؛  الفنون  تصميم  الجيولوجية؛ 
اليد [علم الخطوط]؛ تستضيف مواقع الكمبيوتر [مواقع 
الكمبيوتر؛  برامج  تنصيب  صناعي؛  االنترنت]؛تصميم 
الكمبيوتر؛  برامج  صيانة  الميدانية؛  االستطالعات 
األرصاد  معلومات  الميكانيكية؛  البحوث  المواد؛  اختبار 
عن  التنقيب  بعد؛  عن  الكمبيوتر  نظم  مراقبة  الجوية؛ 
النفط؛ استطالعات حول حقول النفط؛ اختبار آبار النفط؛ 
تصميم التعبئة و التغليف؛ الفيزياء [البحوث]؛ تقديم 
العلمية؛  المعلومات  توفير  لإلنترنت؛  البحث  محركات 
الكربون؛  موازنة  يتعلق  ما  في  واالستشارات  النصيحة 
ضبط الجودة؛ استعادة بيانات الكمبيوتر؛ استئجار برامج 

الكمبيوتر؛ استئجار أجهزة خوادم االنترنت؛

rental and leasing of computers and computer 
programs; hourly rental and leasing of 
computers via on-line network; private 
authentication services through internet 
communication; managing electronic 
mail servers; providing search engines 
for obtaining data on a global computer 
network; leasing access time to a computer; 
developing instruction manuals for others 
in the field of video game machines with 
television for personal use; hosting an 
online website community for registered 
users to share information, photos, audio 
and video content and to engage in social 
networking; Analysis for oil-field exploitation; 
Architectural consultation; Architecture; 
Authenticating works of art; Bacteriological 
research; Biological research; Calibration 
[measuring]; Chemical analysis; Chemical 
research; Chemistry services; Cloud seeding; 
Computer programming; Computer rental; 
Computer software consultancy; Computer 
software design; Computer system analysis; 
Computer system design; Computer virus 
protection services; Construction drafting; 
Consultancy in the design and development of 
computer hardware; Consultancy in the field 
of energy-saving; Cosmetic research; Creating 
and maintaining web sites for others; Design 
of interior decor; Digitization of documents 
[scanning]; Dress designing; Duplication of 
computer programs; Engineering; Geological 
prospecting; Geological research; Geological 
surveys; Graphic arts designing; Handwriting 
analysis [graphology]; Hosting computer sites 
[web sites]; Industrial design; Installation 
of computer software; Land surveying; 
Maintenance of computer software; Material 
testing; Mechanical research; Meteorological 
information; Monitoring of computer systems 
by remote access; Oil prospecting; Oil-field 
surveys; Oil-well testing; Packaging design; 
Physics [research]; Providing search engines 
for the internet;
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في  البحوث  اآلخرين؛  أجل  من  والتطوير  البحث   
الصناعي[؛  ]التصميم  التصميم  البيئة؛  حماية  مجال 
النسيج؛  اختبار  التقنية؛  البحوث  الرأي؛  استطالعات 
اختبار  الحضري؛  التخطيط  الماء؛  تحت  استكشاف 
تنبؤات  المياه؛  تحليل  للمركبات؛  السير  صالحية 

الطقس 

Provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting; 
Quality control; Recovery of computer data; 
Rental of computer software; Rental of 
web servers; Research and development for 
others; Research in the field of environmental 
protection; Styling [industrial design]; 
Surveying; Technical research; Textile 
testing; Underwater exploration; Urban 
planning; Vehicle roadworthiness testing; 
Water analysis; Weather forecasting. 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 ,Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyoالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:   

) 112 ( 

 Trade Mark No.: 20764العالمة التجارية رقم : 20764 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

من اجل : خدمات التعليم والتهذيب؛ توفير التدريب؛ 
خدمات ترفيه واألنشطة الرياضية والثقافية؛ الخدمات 
غير  التلفزيونية  والبرامج  األفالم  توفير  التعليمية؛ 
توفير  الطلب؛  عند  الفيديو  خدمة  عبر  للتنزيل  القابلة 
الفوري للموسيقى المسجلة مسبقا عبر شبكة الكمبيوتر 
تدريب  المالهي؛  واللهو؛  التسلية  متنزهات  العالمية؛ 
ترتيب  الندوات؛  من  وتنظيم  ترتيب  الحيوانات؛ 
األجتماعات؛  وتنظيم  ترتيب  المؤتمرات؛  وتنظيم 

ترتيب وتنظيم حلقات دراسية؛ 

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural 
activities; educational services; providing 
non-downloadable films and television 
programs via a video-on-demand service; 
providing pre-recorded music on-line via a 
global computer network; amusement parks; 
amusements; animal training; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging 
and conducting of conferences; arranging 
and conducting of congresses; arranging 
and conducting of seminars; arranging and 
conducting of symposiums; 
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الجمال؛  لمسابقات  ترتيب  المناقشات؛  وتنظيم  ترتيب 
المدارس الداخلية؛ حجز مقاعد للمعارض؛ خدمات المكتبة 
المرقص؛  خدمات  المراسلة؛  دورات  السيرك؛  المتجولة؛ 
التعليمية؛  األمتحانات  التعليم؛  معلومات  الدوبالج؛ 
خدمات المضيف للترفيه والتسلية؛ المعلومات الترفيه؛ 
على  فورا  المقدمة  اللعب  الخدمات  السينمائي؛  اإلنتاج 
تعليم  األلعاب؛  تنظيم  كمبيوتر؛  شبكة  من  االنترنت 
النوادي  خدمات  الصحية؛  النوادي  خدمات  الجمباز؛ 
خدمات  اإلقراض؛  مكتبات  التعاليم؛  خدمات  الرياضية؛ 
استوديوهات  للفنانين؛  نماذج  وضع  المتنقلة؛  المكتبة 
تشغيب  الحضانة؛  مدارس  الموسيقى؛  األفالم؛لقاعات 
الكرات؛  تنظيم  األوركسترا؛  الخدمات  اليانصيب؛ 
تنظيم  تعليمية؛  أو  ثقافية  ألغراض  المعارض  تنظيم 
برامج  إنتاج  البدنية؛  التربية  الرياضية؛  المسابقات 
إذاعية وتلفزيونية، إنتاج العروض؛ توفير خدمات ممرات 
نشر  الكتب؛  نشر  الرياضية؛  المرافق  توفير  تسلية؛ 
شبكة  من  االنترنت  على  االلكترونية  والمجالت  الكتب 
كمبيوتر؛ الترفيه عبر الراديو؛ خدمات تسجيل االستوديو؛ 
المعدات  تأجير  الديني؛  التعليم  الترفيهية؛  المعلومات 
السمعية؛ تأجير مسجالت الفيديو النقالة؛ تأجير األفالم 
مسرحية  لمجموعات  اإلضاءة  أجهزة  تأجير  السينمائية؛ 
المتحركة؛  الصور  تأجير  التلفزيون؛  استوديوهات  أو 
تأجير أجهزة عرض الفيلم واكسسواراتها؛ تأجير أجهزة 
الراديو والتلفزيون؛ تأجير مرافق مشهدة المناظر؛ تأجير 
الصوتية؛  التسجيالت  تأجير  الجلدي؛  الغوص  معدات 
منصات  تأجير  المالعب؛  او  االستاذات  مرافق  تأجير 
كاميرات  تأجير  للتنس؛  مالعب  تأجير  المناظر؛  مشهدة 
تأجير  الفيديو؛  كاسيتات  مسجالت  تأجير  الفيديو؛ 
أشرطة الفيديو؛ خدمات كتابة السيناريو؛ خدمات مخيم 
الرياضة؛ التدريس؛ الخدمات الترفيه تلفزيونية؛ العروض 
الدراسة؛  رسوم  الرياضية؛  األحداث  توقيت  المسرحية؛ 
حدائق  فيديو؛  شريط  أفالم  إنتاج  فيديو؛  شريط  تحرير 
ألعاب  حول  االنترنت  على  المعلومات  تقديم  الحيوان؛ 
الكمبيوتر و برنامج ألعاب الكمبيوتر توصف في المجالت 
والكتيبات والمطبوعات؛ نشر كتيبات لبرامج آلالت ألعاب 

الفيديو مع تلفزيون لالستخدام الشخصي؛

arranging of beauty contests; boarding schools; 
booking of seats for shows; bookmobile 
services; circuses; correspondence courses; 
discotheque services; dubbing; education 
information; educational examination; 
entertainer services; entertainment information; 
film production; game services provided 
on-line from a computer network; gaming; 
gymnastic instruction; health club services; 
instruction services; lending libraries; mobile 
library services; modelling for artists; movie 
studios; music-halls; nursery schools; operating 
lotteries; orchestra services; organization of 
balls; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; organization of sports 
competitions; physical education; production 
of radio and television programs; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing sports facilities; publication of 
books; publication of electronic books and 
journals on-line from a computer network; 
radio entertainment; recording studio services; 
recreational information; religious education; 
rental of audio equipment; rental of camcorders; 
rental of cine-films; rental of lighting apparatus 
for theatrical sets or television studios; rental 
of motion pictures; rental of movie projectors 
and accessories; rental of radio and television 
sets; rental of show scenery; rental of skin 
diving equipment; rental of sound recordings; 
rental of stadium facilities; rental of stage 
scenery; rental of tennis courts; rental of video 
cameras; rental of video cassette recorders; 
rental of videotapes; scriptwriting services; 
sport camp services; teaching; television 
entertainment; theatre productions; timing 
of sports events; tuition; videotape editing; 
videotape film production; zoological gardens; 
providing online information about computer 
games and computer game program described 
in magazines, manuals and publications; 
publication of manuals for programs for video 
games machines with television for personal 
use;
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آلالت  برامج  مع  مشفرة  الممغنطة  األشرطة  تأجير   
نظام  الكمبيوتر  لجهاز  تلفزيون  مع  فيديو  لعبة 
التسهيالت  توفير  الرقمي؛  التصوير  خدمات  األمن؛ 
من  المستخدمين  لتمكين  االنترنت  خط  على  فورية 
ومحتوى  الفيديو  وملفات  الرقمية  الصورة  برمجة 
)التعليم(؛  أكاديميات  األخرى؛  المتعددة  الوسائط 
ترتيب وتنظيم الحفالت الموسيقية؛ ترتيب وتنظيم 
حلقات العمل )تدريب(؛ خدمات الخط اليدوي؛ عروض 
التعليم(؛  أو  )الترفيه  النوادي  خدمات  السينما؛ 
الترفيه  المكتبي؛  االلكترونية  النشر  )تدريب(؛  التلقن 
شبكة  عبر  تلعب  التفاعلية  األلعاب  طبيعة  في 
توفير  األلعاب؛  المعدات  تأجير  العالمية؛  االتصاالت 
التعليم  )نصائح  المهني  التوجيه  الغولف؛  مرافق 
خدمات  )الترفيه(؛  مخيم  عطلة  خدمات  تدريب(؛  أو 
هو  ما  عن  مختلف  التخطيط  خدمات  اللغة؛  مترجم 
الميكروفيلم؛  على  تصوير  الدعاية؛  أغراض  أجل  من 
العروض  تقديم  وملحقاتها؛  االفالم  عارضات  تأجير 
الخدمات  الموسيقي؛  التأليف  الخدمات  السينمائية؛ 
مسابقات  تنظيم  الليلية؛  النوادي  للصحفيين؛  أخبار 
)خدمات  العروض  تنظيم  الترفيه(؛  أو  )التعليم 
)تدريبات  الشخصية  المدرب  خدمات  الفرقة(؛  مدير 
التصوير  الفوتوغرافية؛  التقارير  البدنية(؛  اللياقة 
إنتاج  الشرح(،  )علمية  العملي  التدريب  الفوتوغرافي؛ 
فوري  توفير  الكاريوكية؛  الخدمات  توفير  الموسيقى؛ 
ليست  اإللكترونية  المنشورات  االنترنت  خط  على 
االلكترونية  والمجالت  الكتب  نشر  للتحميل؛  قابلة 
عن  مختلفة  النصوص  نشر  االنترنت؛  على  الفوري 
النصوص الدعاية؛ تأجير المعدات الرياضية باستثناء 
السيارات؛ تأجير األراضي الرياضية؛ ترجمة او تفسير 
التدريس؛ كالة خدمات  األفالم؛  اإلشارات؛ ترجمة  لغة 
تأجير  الرياضية؛  األحداث  توقيت  )الترفيه(؛  التذاكر 
الفيديو؛  أشرطة  تأجير  تلفزيونية؛  خدمات  اللعب؛ 
)نصيحة  المهني  االرشاد  الفيديو؛  شرائط  تسجيل 
ترتيب  المهني؛  التدريب  إعادة  التدريب(؛  أو  التعليم 
النصوص  كتابة  )تدريب(؛  عمل  ورشات  وتنظيم 
مختلفة عن النصوص الدعائية؛ خدمات حديقة حيوان. 

rental and leasing of magnetic tapes encoded 
with programs for video game machines with 
television for computer system security; digital 
imaging services; providing on-line facilities to 
enable users to program digital photo and video 
files and other multimedia content; Academies 
[education]; Arranging and conducting 
of concerts; Arranging and conducting of 
workshops [training]; Calligraphy services; 
Cinema presentations; Club services 
[entertainment or education]; Coaching 
[training]; Electronic desktop publishing; 
entertainment in the nature of interactive games 
played over a global communications network.; 
Gambling; Games equipment rental; Golf 
facilities (Providing -); Guidance (Vocational 
-) [education or training advice]; Holiday 
camp services [entertainment]; Language 
interpreter services; Layout services, other 
than for advertising purposes; Microfilming; 
Movie projectors and accessories (Rental 
of -); Movie theatre presentations; Music 
composition services; News reporters services; 
Night clubs; Organization of competitions 
[education or entertainment]; Organization of 
shows [impresario services]; Personal trainer 
services [fitness training]; Photographic 
reporting; Photography; Practical training 
[demonstration]; Production of music; 
Providing karaoke services; Providing on-line 
electronic publications, not downloadable; 
Publication of electronic books and journals 
on-line; Publication of texts, other than 
publicity texts; Rental of sports equipment, 
except vehicles; Rental of sports grounds; Sign 
language interpretation; Subtitling; Teaching; 
Ticket agency services [entertainment]; Timing 
of sports events; Toy rental; Translation; 
Videotapes (Rental of -); Videotaping; 
Vocational guidance [education or training 
advice]; Vocational retraining; Workshops 
(Arranging and conducting of -) [training]; 
Writing of texts, other than publicity texts; 
Zoological garden services. 
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 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyo, JAPANالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 

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

Address for Services:   

) 113 (

 Trade Mark No.: 20765العالمة التجارية رقم : 20765 

 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

وطباعة  ومعالجة  تطوير  المواد؛  معالجة   : اجل  من 
ونقش  تحجيم  واعادة  المطابق  والنسخ  واستنساخ 
واستكمال  الصور  تكوين  وإعداد  واستعادة  وتنقيح 
تسجيل  الفيديو؛  وملفات  الرقمية  للصور  الصور 
توسيع  والرقمية؛  الفوتوغرافية  للصور  إلكتروني 
للمطبوعات الفوتوغرافية؛ تطوير األفالم الفوتوغرافية؛ 
وطباعة  معالجة  الفوتوغرافية؛  األفالم  طباعة 
الفوتوغرافية  الصور  االنتاج  اعادة  او  واستنساخ 
الرقمية  والصور  الفوتوغرافية  الصور  نقل  والرقمية؛ 
نقل  االلكترونية؛  الوسائط  من  غيرها  أو  أقراص  على 
الصور الفوتوغرافية والصور الرقمية من نجتف )الصور 
السلبية( الصور الفوتوغرافية والصور الرقمية المحملة 
الى األسطح القابلة للطباعة وتعديل والتنقيح للصور 
وتطوير  طبع  واعادة  الصورة  وتوسيع  الفوتوغرافية 
االنترنت  على  فورا  ومعالجة  تطوير  الصور؛  وتعديل 
للصور  االنترنت  على  فورا  الطباعة  الرقمية؛  للصور 
فوتوغرافية  الكتب  أو  فوتوغرافي  الورق  على  الرقمية 
واالستشارات  االستشارية  الخدمات  البضائع؛  أو 
الفوتوغرافي  الفيلم  بمعالجة  المتعلقة  والمعلومات 
الروائح  ازالة  خدمات  التاكل؛  خدمات  الصور؛  ولطباعة 

الكريهة من الهواء، خدمات انعاش وتلطيف الهواء؛ 

In Respect of: Treatment of materials; 
development, processing, printing, 
reproduction, duplication, resizing, etching, 
retouching, restoration, photocomposing and 
photofinishing of digital photo and video 
files; electronic recording of photographic 
and digital images; enlarging of photographic 
prints; photographic film developing; 
photographic film printing; photographic 
and digital image processing, printing, and 
reproduction; transfer of photographs and 
digital images onto discs or other electronic 
media; transfer of photographic and digital 
images from photographic negatives and 
uploaded digital images to printable surfaces, 
alteration and retouching of photographic 
images, photo enlarging, reprinting, developing 
and modifying images; on-line processing 
and developing of digital images; on-line 
printing of digital images onto photographic 
paper, photographic books or merchandise; 
advisory, consultancy and information services 
relating to the processing of photographic film 
and to the printing of photos; Abrasion; Air 
deodorising; Air freshening;
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خدمات تنقية الهواء؛ تطبيق الزخارف على المنسوجات؛ 
)الغاليات(؛ تجليد  البويالرات  الحدادة؛ تصنيع  خدمات 
بالكادميوم؛  الطلي  الكشط؛  بواسطة  الصقل  الكتب؛ 
القماش؛ تصنيع  القماش؛ صباغة  بالكروم، قطع  الطلي 
القماش ضد الحريق؛ تصنيع القماش المنكمش مسبقا؛ 
معالجة القماش؛ تصنيع القماش مقاومة للماء؛ تغيير 
)الطلي  التنحيس  االلوان؛  فصل  خدمات  المالبس؛ 
خدمات  للمالبس؛  التجعيد  مقاومة  معالجة  بالنحاس(؛ 
الحفظ بالتبريد؛ تجميع للمواد المصنعة خصيصا ألجل 
من  التلوث  إزالة  للفراء؛  المخصص  األخرين؛التصميم 
التطريز؛  الكهربائي؛  الطلب  الخياطة؛  الخطرة؛  المواد 
معالجة  نسيج؛  او  القماش  تبييض  النقش؛  او  الحفر 
للماء؛  مقاومة  أقمشة  معالجة  الحريق؛  ضد  أقمشة 
الحبوب؛ حفظ  او  الدقيق  بالنار؛ مطاحن  الفخار  معالجة 
األعمال  صياغة  األغذية؛  تدخين  والمشروبات؛  األغذية 
القماش  مليء  الفواكة؛  األطعمة؛ سحق  الفنية؛ تجميد 
تلميع  او  تبريق  الفراء؛  صبغ  الفراء؛  تكييف  للتعقيم؛ 
تلطيخ  او  تبقيع  العثة؛  مقاومة  الفراء  اكتساب  الفراء؛ 
بالذهب؛  الطالء  الزجاج؛  نفخ  التذهيب؛  الكلفنة؛  الفراء؛ 
أعمال  الجلد؛  تلطيخ  او  تبقيع  بالليزر؛  الخدش  الطحن؛ 
الجلد؛ الطباعة الحجرية او المعدنية؛ المغنطة؛ معلومات 
معالجة المواد؛ صب او سكب المعادن؛ طالء المعادن ؛ 
المعدنية؛  األعمال  المعادن؛  معالجة  المعادن؛  تقسية 
بصري؛  الزجاج  طحن  أوفست؛  طباعة  بالنيكل؛  الطلي 
النموذجية؛  الطباعة  الورق؛  معالجة  الورق؛  تشطيب 
المواد  إعداد  لألقمشة؛ خدمات  الدائم  الضغظ  معالجة 
المكتوبة للطباعة؛ تطوير االفالم الفوتوغرافية؛ الطباعة 
النقش(،  )الطباعة  الضوئية  الطباعة  الفوتوغرافية؛ 
التلويح اي عمل اللواح الخشب )مصانع النشر(؛ تصنيع 
إنتاج  النفط؛  معالجة  الطباعة؛  الخرف؛  او  للفخار  بالنار 
الطاقة؛ خياطة اللحف؛ إعادة تدوير النفايات والقمامة؛ 
تأجير  الهواء؛  تكييف  أجهزة  تأجير  التكرير؛  خدمات 
المساحات؛  تدفئة  جهاز  تأجير  الكهربائية؛  المولدات 
أعمال السروجية؛ الخدمات السفع الرملي؛ النشر )مصانع 
بالشاشة  الطباعة  الحذاء؛  تلطيخ  او  تبقيع  النشر(؛ 

الحريرية؛ الطلي بالفضة؛ تصنيع المالبس الجلدية؛ 

Air purification; Applying finishes to 
textiles; Blacksmithing; Boiler-making; 
Bookbinding; Burnishing by abrasion; 
Cadmium plating; Chromium plating; 
Cloth cutting; Cloth dyeing; Cloth edging; 
Cloth fireproofing; Cloth pre-shrinking; 
Cloth treating; Cloth waterproofing; 
Clothing alteration; Colour separation 
services; Coppersmithing; Crease-resistant 
treatment for clothing; Cryopreservation 
services; Custom assembling of materials 
for others; Custom fashioning of fur; 
Decontamination of hazardous materials; 
Dressmaking; Electroplating; Embroidery; 
Engraving; Fabric bleaching; Fabric 
fireproofing; Fabric waterproofing; Firing 
pottery; Flour milling; Food and drink 
preservation; Food smoking; Framing 
of works of art; Freezing of foods; 
Fruit crushing; Fulling of cloth; Fur 
conditioning; Fur dyeing; Fur glossing; Fur 
mothproofing; Fur satining; Galvanization; 
Gilding; Glass-blowing; Gold-plating; 
Grinding; Laser scribing; Leather staining; 
Leather working; Lithographic printing; 
Magnetization; Material treatment 
information; Metal casting; Metal 
plating; Metal tempering; Metal treating; 
Millworking; Nickel plating; Offset 
printing; Optical glass grinding; Paper 
finishing; Paper treating; Pattern printing; 
Permanent-press treatment of fabrics; 
Photocomposing services; Photographic 
film development; Photographic printing; 
Photogravure; Planing [saw mill]; 
Pottery firing; Printing; Processing of oil; 
Production of energy; Quilting; Recycling 
of waste and trash; Refining services; 
Rental of air conditioning apparatus; Rental 
of generators; Rental of space heating 
apparatus; Saddlery working; Sandblasting 
services; Sawing [saw mill]; Shoe staining; 
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القابلة  والمواد  النفايات  فرز  الحيوانات؛اللحام؛  ذبح 
إلعادة التدوير )التحول(؛ التشطيبات التعرية؛ الخياطة؛ 
الدباغة؛ التحنيط؛ تصنيع النسيج ضد الحريق؛ اكساب 
مقاومة العثة للمنسوجات؛ معالجة المنسوجات؛ قطع 
وتجهيز األخشاب؛ الطلي بالقصدير؛ الفلكنة )معالجة 
المواد(؛  )معالجة  بالكبريت  المطاط  تقسية  المواد(؛ 
تلوين  معالجة  المياه؛  معالجة  )تمويج(؛  التشوية 

النوافذ؛ طالء السطح؛ النجارة؛ معالجة الصوف 

Silkscreen printing; Silver-plating; Skin 
dressing; Slaughtering of animals; Soldering; 
Sorting of waste and recyclable material 
[transformation];  Stripping finishes; 
Tailoring; Tanning; Taxidermy; Textile 
fireproofing; Textile mothproofing; Textile 
treating; Timber felling and processing; Tin-
plating; Vulcanization [material treatment]; 
Warping [looms]; Water treating; Window 
tinting treatment, being surface coating; 
Woodworking; Wool treating. 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 ,Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyoالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:   

) 114 (

 Trade Mark No.: 20766العالمة التجارية رقم : 20766 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

من اجل : خدمات نقل وتعبئة وتغليف وتخزين السلع؛ 
تنظيم الرحالت والسفر؛ النقل الجوي؛ تأجير الطائرات؛ 
النقل بسيارات إسعاف؛ النقل بسيارات مدرعة؛ تنظيم 
بالبارجات؛  النقل  الجوالت؛  تنظيم  البحرية؛  الرحالت 
بالقوارب؛  النقل  بالقوارب؛  تخزين  القوارب؛  تأجير 
النقل  الزجاجات؛  تعبئة  خدمات  للسفر؛  المقاعد  حجز 
النقل  السيارات؛  تأجير  السيارات؛  مواقف  بالحافالت؛ 
خدمات  السائق؛  خدمات  بالعربات؛  نقل  بالسيارات؛ 
عن  البضائع  تسليم  بضائع(؛  أو  )رسائل  السريع  البريد 
الطاقة؛  توزيع  الصحف؛  تسليم  البريد؛  طلبات  طريق 

توزيع الكهرباء؛ خدمات مرافقة المسافرين؛

In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; 
Air transport; Aircraft rental; Ambulance 
transport; Armored-car transport; Arranging 
of cruises; Arranging of tours; Barge 
transport; Boat rental; Boat storage; Boat 
transport; Booking of seats for travel; 
Bottling services; Bus transport; Car 
parking; Car rental; Car transport; Carting; 
Chauffeur services; Courier services 
[messages or merchandise]; Delivery 
of goods by mail order; Delivery of 
newspapers; Distribution of energy; 
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البريد؛  التخليص  الورود؛  تسليم  العبور؛  بزوارق  النقل   
الشحنات؛  ارسال  وإجرائه(؛  )االرسال  الشحن  عمولة 
تأجير  الشحن؛  للبضائع(؛  بالسفن  )الشحن  الشحن 
خزانات األغذية المجمدة؛ تأجير المرآب؛ النقل بحراسة 
الحصان؛  تأجير  بالجر؛  النقل  الثمينة؛  لألشياء  مشددة 
أجل  من  الصناعية  األقمار  إطالق  الجليد؛  كسرات 
البحري؛  النقل  السفن؛  بين  النقل  خدمات  اآلخرين؛ 
تسليم الرسائل؛  تسليم الصحف؛ تشغيل أقفال قناة؛ 
اماكن وقوف  الطرود؛ تأجير  البضائع؛ تسليم  تغليف 
السيارات؛ نقل الركاب؛ قيادة الطائرات؛ نقل بالقوارب 
معلومات  خدمات  توفير  والتحميل؛  العتالة  الممتعة؛ 
السفر من خالل شبكة كمبيوتر عالمية؛ توفير خدمات 
بخصوص  معلومات  بها  والمعنى  المعلومات  المالحة 
للسكك  النقل  المرور؛  حركة  وازدحامات  المرور  حركة 
خدمات  الثالجات؛  تأجير  السفن؛  تعويم  الحديدية؛ 
بدالت  تأجير  الغوص؛  أجراس  تأجير  االنتقال؛ 
سباقات  حلبات  تأجير  المجمدات؛  تأجير  للغوص؛ 
رفوف  تأجير  التخزين؛  الحاويات  تأجير  السيارات؛ 
سقف المركبات؛ تأجير المستودعات؛ تأجير الكراسي 
النهري؛  النقل  )النقل(؛  االنقاذ  عمليات  المتحركة؛ 
مشاهدة  السفن؛  سمسرة  اإلنقاذ؛  السفن؛  إنقاذ 
التخزين؛  والتفريغ؛  شحن  والمناظر)السياحة(؛  معالم 
بحافالت  النقل  البضائع؛  تخزين  تخزين؛  معلومات 
معلومات  القطر؛  خدمات  بالتاكسي؛  النقل  الركاب؛ 
وتخزين  نقل  النقل؛  الترام؛  بعربات  النقل  المرور؛ 
سمسرة  المبددة؛  النفايات  وتخزين  النقل  القمامة؛ 
المسافرين؛  نقل  أنابيب؛  خط  بواسطة  النقل  النقل؛ 
النقل  خدمات  النقل؛  معلومات  النقل؛  حجوزات 
وكاالت  السفر؛ خدمات  األثاث؛ حجز  نقل  اللوجستية؛ 
السفر والمعنى بها عمل حجوزات وحجز مسبق الجل 
وسائل النقل او المواصالت؛ االنقاذ تحت الماء؛ تفريغ 
تأجير  )القطر(؛  مركبة  الشحن؛ مساعدة تعطل  حمولة 
السيارات؛ خدمات مستودعات التخزين؛ توزيع المياه؛ 
مطار؛  الخدمات  السلع؛  وتغطية  لف  المياه؛  توريد 
السفن؛  تأجير  أو  الشراء  أو  البيع  أو  التأجير  سمسرة 

تفريغ البضائع؛ خدمات تسليم المراسالت؛ 

Electricity distribution; Escorting of 
travellers; Ferry-boat transport; Flower 
delivery; Franking of mail; Freight 
brokerage [forwarding (Am.)]; Freight 
forwarding; Freight [shipping of goods]; 
Freighting; Frozen-food locker rental; 
Garage rental; Guarded transport of 
valuables; Hauling; Horse rental; Ice-
breaking; Launching of satellites for others; 
Lighterage services; Marine transport; 
Message delivery; Newspaper delivery; 
Operating canal locks; Packaging of goods; 
Parcel delivery; Parking place rental; 
Passenger transport; Piloting; Pleasure 
boat transport; Porterage; Providing 
travel information services through a 
global computer network; Providing 
navigation and information services, 
namely, information regarding traffic and 
traffic congestion; Railway transport; 
Refloating of ships; Refrigerator rental; 
Removal services; Rental of diving bells; 
Rental of diving suits; Rental of freezers; 
Rental of motor racing cars; Rental of 
storage containers; Rental of vehicle roof 
racks; Rental of warehouses; Rental of 
wheelchairs; Rescue operations [transport]; 
River transport; Salvage of ships; 
Salvaging; Shipbrokerage; Sightseeing 
[tourism]; Stevedoring; Storage; Storage 
information; Storage of goods; Streetcar 
transport; Taxi transport; Towing; Traffic 
information; Tram transport; Transport; 
Transport and storage of trash; Transport 
and storage of waste; Transport brokerage; 
Transport by pipeline; Transport of 
travellers; Transport reservation; 
Transportation information; Transportation 
logistics; Transporting furniture; Travel 
reservation; travel agency services, namely 
making reservations and bookings for 
transportation;
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)توزيع(؛  الحرارة  توريد  الحرارة  )توزيع(؛  الغاز  توريد 
إدارة أماكن وقوف السيارات؛ خدمات وقوف السيارات؛ 
الطرق  توفير  المرور؛  وحركة  الطرق  معلومات  توفير 
تأجير  السفينة؛  رسو  مرافق  توفير  الرسوم؛  ذات 
الطائرات، تأجير الدراجات، تأجير المجمدات لألغراض 
آالت  تأجير  التجميد؛  وأجهزة  آالت  تأجير  المنزلية؛ 
وقوف  أنظمة  تأجير  والتفريغ؛  التحميل  وأجهزة 
السيارات الميكانيكية؛ تأجير آالت وأجهزة التعبئة أو 
التغليف أو تغطية؛ تأجير ثالجات-التجميد لألغراض 
المستودعات؛  اماكن  تأجير  السفن؛  تأجير  المنزلية، 
الشخصية؛  للممتلكات  المؤقت  الحفظ  السفن؛  قيادة 
وتولى  إجراء  التوصيل؛  لطلبات  المؤقت  التخزين 
أو  السفر  وكاالت  الجوالت؛  مرافقة  أو  إجراء  الجوالت؛ 
السيارات؛  قيادة  خدمات  المتبادلة؛  العالقات  خدمات 

خدمات مستودعات التخزين؛ توريد المياه )التوزيع( 

Underwater salvage; Unloading cargo; 
Vehicle breakdown assistance [towing]; 
Vehicle rental; Warehousing; Water 
distribution; Water supplying; Wrapping 
of goods; Airport services; Brokerage 
for rental, selling, purchasing or 
chartering of vessels; Cargo unloading; 
Correspondence delivery services; Gas 
supplying [distribution]; Heat supplying 
[distribution]; Management of parking 
places; Parking services; Providing 
road and traffic information; Providing 
toll roads; Providing vessel mooring 
facilities; Rental of aircraft; Rental of 
bicycles; Rental of freezers for household 
purposes; Rental of freezing machines 
and apparatus; Rental of Loading-
unloading machines and apparatus; Rental 
of mechanical parking systems; Rental 
of packaging or wrapping machines 
and apparatus; Rental of refrigerator-
freezers for household purposes; Rental 
of vessels; Rental of warehouse space; 
Ship piloting; Temporary safekeeping of 
personal belongings; Temporary storage 
of deliveries; Tour conducting; Tour 
conducting or escorting; Travel agencies 
or liaison services; Vehicle-driving 
services; Warehousing services; Water 
supplying [distribution] 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 
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 Trade Mark No.: 20767العالمة التجارية رقم : 20767 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  خدمات   : اجل  من 
النقل  البث(؛  )غير  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
المتدفقة  والفيديو  الصوت  لملفات  اإللكتروني 
وشبكات  الكمبيوتر  طريق  عن  للتحميل  والقابلة 
العنكبوتية  الصفحات  األخرى؛ خدمات بث  االتصاالت 
والوصول  الربط  خدمات  توفير  اإلنترنت؛  شبكة  عبر 
إلى شبكات االتصاالت اإللكترونية إلرسال أو استقبال 
المتعددة؛  الوسائط  محتويات  أو  الفيديو  أو  الصوت 
إلى شبكات االتصاالت  الربط والوصول  توفير خدمات 
االلكترونية إلرسال أو استقبال الصور الرقمية أو ملفات 
الفيديو أو غيرها من الوسائط المتعددة؛ خدمات البث 
إلى  والالسلكية  السلكية  باالتصاالت  الوصول  وتوفير 
الفيديو  خدمة  عبر  المقدمة  الفيديو  وبرامج  األفالم 
عند الطلب؛ خدمات االتصاالت في هذه الفئة بما في 
ذلك توفير موقع أجتماعية فورية على االنترنت التي 
وتحرير  وعرض  بإنشاء  يقوموا  المستخدمين  فيها 
الرقمية  الصور  وتنزيل  وتحميل  وتخزين  ومشاركة 
المتعددة األخرى؛  الوسائط  الفيديو ومحتوى  وملفات 
الهواتف  اتصاالت  الكيبل؛  عبر  التلفزيوني  البث 
الخلوية؛ االتصاالت بواسطة طرفيات أجهزة الكمبيوتر؛ 
طريق  عن  االتصاالت  البرقيات؛  بواسطة  االتصاالت 
الهاتف؛ النقل بمساعدات الكمبيوتر للرسائل والصور؛ 
البريد اإللكتروني؛ خدمات لوحة اإلعالنات اإللكترونية؛ 
االتصاالت  حول  معلومات  الفاكس؛  رسائل  إرسال 
األنباء؛  كاالت  الرسائل؛  إرسال  والالسلكية؛  السلكية 
إلى  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  اتصال  توفير 

شبكة كمبيوتر عالمية؛

In Respect of: Telecommunications; 
telecommunication (other than 
broadcasting); electronic transmission 
of streamed and downloadable audio 
and video files via computer and 
other communications networks; 
web casting services; provision of 
connectivity services and access to 
electronic communications networks, 
for transmission or reception of audio, 
video or multimedia content; provision 
of connectivity services and access to 
electronic communications networks for 
transmission or reception of digital photo 
and video files and other multimedia 
content; broadcasting services and 
provision of telecommunication access to 
films and video programs provided via a 
video-on-demand service; communication 
services in this class including provision 
of online communities in which users 
create, view, edit, share, store, upload 
and download digital photo and video 
files and other multimedia content; cable 
television broadcasting; cellular telephone 
communication; communications by 
computer terminals; communications by 
telegrams; communications by telephone; 
computer aided transmission of messages 
and images; electronic mail; electronic 
bulletin board services;
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الكمبيوتر  شبكة  إلى  المستخدم  وصول  توفير 
العالمية؛ البث اإلذاعي؛ خدمات مشاركة الصور النظير-
لملفات  االلكتروني  النقل  بها  والمعنى  الى-النظير 
الصور الرقمية بين مستخدمي االنترنت؛ تأجير أجهزة 
أجهزة  تأجير  الرسائل؛  إرسال  أجهزة  تأجير  الفاكس؛ 
المودم؛ تأجير معدات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
البرقيات؛  إرسال  الفضائي؛  البث  الهواتف؛  تأجير 
السلكية  االتصاالت  إتصال  ونقاط  توجيه  خدمات 
بعد؛  عن  االتصاالت  مؤتمرات  خدمات  والالسلكية؛ 
خدمات التلغراف؛ خدمات الهاتف؛ البث التلفزيوني؛ 
الخط  على  مباشرة  المقدمة  التلفزيوني  البث  خدمات 
من شبكة الكمبيوتر؛ خدمات التلكس؛ خدمات انتقال 
خدمات  الطلب؛  عند  الفيديو  نقل  خدمات  البرقيات؛ 
االنتقال بواسطة األسالك؛ توفير نقاط الوصول للوحات 
اإللكتروني  البريد  رسائل  االلكترونية؛ حفظ  اإلعالنات 
في خادمات البريد الجل مستقبالت البريد اإللكتروني؛ 
البصرية؛ خدمات  األلياف  بواسطة شبكات  االتصاالت 
وسائل  من  غيرها  أو  الهاتف  أو  )الراديو  اآللي  النداء 
قواعد  إلى  الوصول  توفير  االلكترونية(؛  االتصال 
توفير  االنترنت؛  على  الدردشة  غرف  توفير  البيانات؛ 
خدمات  الجل  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  قنوات 
السلكية  االتصاالت  وصالت  توفير  بعد؛  عن  التسوق 
تأجير  العالمية؛  الكمبيوتر  شبكة  إلى  والالسلكية 
نقل  العالمية؛  الكمبيوتر  لشبكات  الوصول  الوقت 
الملفات الرقمية؛ نقل بطاقات المعايدة على االنترنت؛ 

خدمات البريد الصوتي؛ البث الالسلكي 

facsimile transmission; information about 
telecommunication; message sending; news 
agencies; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
providing user access to a global computer 
network; radio broadcasting; peer-to-peer 
photo sharing services, namely, electronic 
transmission of digital photo files among 
internet users; rental of facsimile apparatus; 
rental of message sending apparatus; rental 
of modems; rental of telecommunication 
equipment; rental of telephones; satellite 
transmission; sending of telegrams; 
telecommunication routing and junction 
services; teleconference services; telegraph 
services; telephone services; television 
broadcasting; television broadcasting 
services provided on-line from a computer 
network; telex services; transmission of 
telegrams; video on demand transmission 
services; wire service; providing access 
points to electronic bulletin boards; 
keeping electronic mails in mail servers for 
electronic mail receivers. Communications 
by fiber [fibre] optic networks; Paging 
services [radio, telephone or other means 
of electronic communication]; Providing 
access to databases; Providing internet 
chatrooms; Providing telecommunication 
channels for teleshopping services; Providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; Rental of access time 
to global computer networks; Transmission 
of digital files; Transmission of greeting 
cards online; Voice mail services; Wireless 
broadcasting. 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 
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 Trade Mark No.: 20768العالمة التجارية رقم : 20768 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

من اجل : انشاء المباني؛ اصالح؛ خدمات التركيب؛ تركيب 
واصالح  صيانة  الهوائي؛  التكييف  اجهزة  اصالح  و 
للصداء؛  مضادة  بمواد  المركبات  معالجة  الطائرات؛ 
تنظيف  التزفيت؛  الصناعي؛  الثلج  صناعة  خدمات 
انشاء  على  االشراف  بالطوب؛  البناء  المراجل؛  واصالح 
المباني؛ عزل المباني؛ بناء اشكاك ومحالت عرض احكام 
سد المباني؛ تركيب و اصالح اجهزة االنذار ضد السرقة؛ 
اصالح و صيانة المواقد؛ صيانة الموبيليا )اصالح(؛ غسل 
المداخن؛ نتظيف  النجارة؛ تنظيف  السيارات؛ خدمات 
السطوح الخارجية للمباني؛ تنظيف المباني من الداخل؛ 
تنظيف المالبس؛ اصالح المالبس؛ االنشاء؛ استشارات 
المباني  معالجة  االنشاءات؛  عن  معلومات  االنشاءات 
المضلع؛  البالط  تنظيف  المباني؛  هدم  الرطوبة؛  لمنع 
تطهير من الجراثيم؛ حفر ابار الزيت او الغاز العميقة؛ 
االجهزة  و اصالح  تركيب  الجاف؛  التنظيف  االبار؛  حفر 
الكهربائية؛ تركيب و اصالح المصاعد؛ انشاء المصانع؛ 
اصالح  و  تركيب  االفالم؛  عرض  االت  صيانة  و  اصالح 
معدات  واصالح  تركيب  الحريق؛  ضد  االنذار  اجهزة 
تركيب  واصالحة؛  وتنظيفة  بالفراء  العناية  التجميد؛ 
انشاء  االثاث  تجديد  االثاث؛  صيانة  االفران؛  واصالح 
معلومات  التسخين؛  معدات  واصالح  تركيب  الموانئ؛ 
الكمبيوتر؛ مكونات  انشاء وتصليح قطع  التركيب؛  عن 
االبواب  تركيب  الخارجية؛  الكمبيوتر  قطع  الكمبيوترو 
والجراحية  الطبية  االجهزة  واصالح  تركيب  والنوافذ؛ 
العدد واآلالت، تتضمن مثاقب جراحية ومباضع وأنصال 
أجهزة  قلبية؛  ومثبتات  توصيلية  ومقرنات  وكّباسات 
اإلستعمال  بعد  مفيدة  غير  وأدوات  الذاتي  الدم  نقل 

لمعالجة ومراقبة الدِم؛ 

In Respect of: Building construction; repair; 
installation services; Air conditioning apparatus 
installation and repair; Airplane maintenance 
and repair; Anti-rust treatment for vehicles; 
Artificial snow-making services; Asphalting; 
Boiler cleaning and repair; Bricklaying; 
Building construction supervision; Building 
insulating; Building of fair stalls and shops; 
Building sealing; Burglar alarm installation 
and repair; Burner maintenance and repair; 
Cabinet making [repair]; Car wash; Carpentry 
services; Chimney sweeping; Cleaning of 
buildings [exterior surface]; Cleaning of 
buildings [interior]; Cleaning of clothing; 
Clothing repair; Construction; Construction 
consultation; Construction information; Damp-
proofing [building]; Demolition of buildings; 
Diaper cleaning; Disinfecting; Drilling of 
deep oil or gas-wells; Drilling of wells; Dry 
cleaning; Electric appliance installation 
and repair; Elevator installation and repair; 
Factory construction; Film projector repair and 
maintenance; Fire alarm installation and repair; 
Freezing equipment installation and repair; Fur 
care, cleaning and repair; Furnace installation 
and repair; Furniture maintenance; Furniture 
restoration; Harbour construction; Heating 
equipment installation and repair; information 
regarding installation, maintenance and repair 
of computer hardware, computer components 
and computer peripheral devices; Installation 
of doors and windows; installation and repair 
of surgical and medical apparatus,
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أجهزة  المياه؛  إمداِد  مجاري  ومياه  الوسائِل  تركيب 
وصيانة  التركيب  واألوحال؛  الفضالَت  مياه  معالجة 
الجهاِز  في  تدخِل  إخماد  اإلتصاِل؛  أدواِت  وتصليح 
أجهزِة  تركيب  رِي؛  أدوات  وتصليح  تركيب  الكهربائِي؛ 
سل؛ العناية الجلدية وتنظيف 

َ
حذ السكيِن؛ الغ

َ
مطبِخ؛ ش

الكّتاني؛  الكوي  مصعد؛  وتصليح  تركيب  وتصليح؛ 
ح؛ 

ِّ
تركيب مكائِن وصيانة وتصليِح؛ البناء؛ اللباس الُمَصل

سيارة؛  غسل  سيارِة؛  وتصليح  صيانة  اإلنتزاع؛  تعدين 
؛ الدهان،  تركيِب أجهزِة وصيانة وتصليح مكائن المكتِبِ
داخلي وخارجي؛ تعليق الورقي؛ تصليح شمسية ملونِة؛ 
تصليح الجهاِز الفوتوغرافِي؛ بناية مانِع أمواج بيير؛ بناء 
وصيانة خِط أنابيب؛ الَتجصيص؛ السباكة؛ ضغط للباِس؛ 
إعادة  الجرد؛  إبادة  الحفر؛  ِة؛ خدماِت 

ّ
الحت؛ تصليح مضخ

إعادة  مْت جزئيًا؛ 
ّ
و حط

َ
أ  

ُ
بالية انْت 

َ
ك التي  المحّركاِت  بناء 

إعادة  جزئيًا؛  مْت 
ّ
حط و 

َ
أ  

ُ
بالية انْت 

َ
ك التي  المكائِن  بناء 

البولدوزراِت؛  أجرة  اللباِس؛  ترميم  الحبِر؛  خراطيِش  ملئ 
بين؛ أجرة الطريِق 

ّ
أجرة الرافعاِت )أجهزة بناِء(؛ أجرة المنق

وتركيب  التصليح  تصليح؛  معلومات  المكائن؛  تكنس 
العدِد الكهربائية، تركيب أجهزِة مطبِخ، خدمات التصليَح 
المكتِب؛  مكائِن  وتصليح  وصيانة  التركيب  ؛ 

َ
والصيانة

أقفاِل  تصليح  اإللكترونية؛  الطابعات  وصيانة  أصالح 
الفنيِة؛  القطعة  إعادة  الموسيقيِة؛  اآلالت  إعادة  األمِن؛ 
عليب؛ تلبيس اإلطاراِت )إطارات(؛ الَتثبيت؛ تبليط 

َ
إعادة ت

الطريِق؛ خدمات االسقف؛ مانع الصدأ؛ الصيانة والتصليح 
اآلمن؛ الرش الرملي؛ التسقيل؛ محطات خدمات )عربة -( 
حذاِء؛  تصليح  السفن؛  بناء  والصيانة(؛  بالوقود  )تزويد 
تنظيف الشارِع؛ الصيانة والتصليح الغرف القوية؛ صيانة 
البناء  تصليح شمسيِة؛  هاتِف؛  وتصليح  تركيب  مسبِح؛ 
تحت الماء؛ التصليح تحت الماء؛ التنجيد؛ تصليح نجادِة؛ 
ِف عربِة )تصليح(؛ تنظيف العربِة؛ 

ّ
الَتلميع؛ مساعدة توق

لميع العربِة؛ محطات 
َ
تشحيم عربِة )َدْهن(؛ صيانة عربِة؛ ت

سل عربِة؛ ابادة 
َ
ويد بالوقود والصيانة(؛ غ

ْ
ز

َ
خدمات عربِة )ت

االفات، ما عدا للزراعِة؛ تقسية المطاط بالكبريت لإلطاراِت 
)تصليح إطارات(؛ التغطية؛ بناء وتصليح مخزِن؛ الغسيل؛ 
و صيانة طائرِة؛ 

َ
غسيل البطانِة؛ تنظيف النافذِة؛ تصليح أ

حوض الحمام وتنظيف غاليِة الحّماِم؛

appliances and instruments, including, 
surgical drills, scalpels, blades, staplers, 
anastomic couplers and cardiac stabilizers, 
autotransfusion equipment and disposable 
devices for handling and monitoring blood.; 
installation of water supply facilities and 
sewage, sludge and waste-water treatment 
equipment; installation, maintenance and repair 
of telecommunication devices.; Interference 
suppression in electrical apparatus; Irrigation 
devices installation and repair; Kitchen 
equipment installation; Knife sharpening; 
Laundering; Leather care, cleaning and repair; 
Lift installation and repair; Linen ironing; 
Machinery installation, maintenance and 
repair; Masonry; Mending clothing; Mining 
extraction; Motor vehicle maintenance and 
repair; Motor vehicle wash; Office machines 
and equipment installation, maintenance 
and repair; Painting, interior and exterior; 
Paper hanging; Parasol repair; Photographic 
apparatus repair; Pier breakwater building; 
Pipeline construction and maintenance; 
Plastering; Plumbing; Pressing of clothing; 
Pumicing; Pump repair; Quarrying services; 
Rat exterminating; Rebuilding engines 
that have been worn or partially destroyed; 
Rebuilding machines that have been worn 
or partially destroyed; Refilling of toner 
cartridges; Renovation of clothing; Rental 
of bulldozers; Rental of cranes [construction 
equipment]; Rental of excavators; Rental of 
road sweeping machines; Repair information; 
repair and installation of electric appliances 
and kitchen equipment installation, 
maintenance and repair services; installation, 
maintenance and repair of office machines; 
repair and maintenance of electronic printers; 
Repair of security locks; Restoration of musical 
instruments; Restoration of works of art; Re-
tinning; Retreading of tires [tyres]; Riveting; 
Road paving; Roofing services; Rustproofing;
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وادوات  الساعات  تصليح  ؛  والبساط  السجادة  تنظيف 
طهير يد الهاتف؛ 

َ
؛ إستشارات البناِء؛ ت

َ
و الصيانة

َ
القياس أ

لفوتون؛  بالمضربه  رُب 
ْ

َيض القطِن  ش 
ْ
َنف األرضيِة؛  لميع 

َ
ت

و صيانة البنايِة؛ أجرة جهاِز الغسيل من 
َ
العملية أو مراقبة أ

الغّساالِت  أجرة  وجهاِز؛  ومكائِن  البناِء  أجهزِة  أجرة  العربِة؛ 
أجرة  المكائَن؛   

ُ
تنظف التي  األرضيِة  أجرة  الكهربائيِة؛ 

أجرة  والجهاِز؛  المكائِن  لتعدين  أجرة  المكوى؛  مجففاِت 
الدورِة للمالبِس؛ تصليح الحقائِب  المماسِح؛ أجرة مجففاِت 
البليارِد؛  أجهزِة  تصليح  الدراجاِت؛  تصليح  األكياِس؛  و 

َ
أ

تصليح أدواِت صيِد السمك؛ تصليح المكائِن وجهاِز اللعبِة؛ 
اإلذاعِي  المستلمين  تصليح  الشخصيِة؛  الُحلي  تصليح 
أجهزِة  تصليح  النظاراِت؛  تصليح  التلفزيوِن؛  مستلمي  و 

َ
أ

األلعاب الرياضيِة؛ تصليح الحصائر؛ تصليح وحداِت مقعِد 
الدمى؛  و 

َ
أ َعِب 

ُ
الل ؛ تصليح 

ُ
ق

ّ
َيتدف ماِء  َمع غسيل  المرحاِض 

الصناعيِة(؛  )لألغراِض  الجهاِز  لتكييف  صيانة  و 
َ
أ تصليح 

و 
َ
أ تصليح  التسليِة؛  واجهِزة  المكائِن  صيانة  و 

َ
أ تصليح 

الحّماِم؛  تركيباِت  صيانة  و 
َ
أ تصليح  السياراِت؛  صيانة 

و 
َ
أ تصليح  العجالت؛  اصطفاف  اجهزة  صيانة  و 

َ
أ تصليح 

و 
َ
أ تصليح  المشاعِل؛  صيانة  و 

َ
أ تصليح  الغالياِت؛  صيانة 

صيانة  و 
َ
أ تصليح  الكعَك؛  تسحق  التي  المكائن  صيانة 

وجهاِز  المكائِن  صيانة  و 
َ
أ تصليح  الكيميائيِة؛  النباتاِت 

تصليح  المفارِخ؛  صيانة  و 
َ
أ تصليح  الكيميائِي؛  المعالجة 

و صيانة 
َ
أ تصليح  السينمائِي؛  والجهاِز  المكائِن  و صيانة 

َ
أ

المستهلِك  عدِد  صيانة  و 
َ
أ تصليح  البناِء؛  وجهاِز  المكائِن 

لألغراِض  الطبخ  أجهزِة  صيانة  و 
َ
أ تصليح  الكهربائيِة؛ 

و صيانة 
َ
و صيانة قدوِر الطبخ؛ تصليح أ

َ
الصناعيِة؛ تصليح أ

و صيانة غّساالِت الصحون 
َ
مكائِن وأدواِت الزراعة؛ تصليح أ

الغّواصين؛  جهاِز  صيانة  و 
َ
أ تصليح  الصناعيِة؛  لألغراِض 

و صيانة جهاِز 
َ
و صيانة حاضناِت البيِض؛ تصليح أ

َ
تصليح أ

و صيانة المحّركاِت الكهربائيِة؛ 
َ
اإلضاءة الكهربائِي؛ تصليح أ

و صيانة الغّساالِت الكهربائيِة لألغراِض الصناعيِة؛ 
َ
تصليح أ

و 
َ
أ تصليح  االلكترونيِة؛  واالجهزة  اآلالت  صيانة  و 

َ
أ تصليح 

النارية؛  و صيانة األسلحة 
َ
أ الحريق؛ تصليح  أجراِس  صيانة 

و 
َ
أ السمك؛ تصليح  وآالِت صيِد  المكائِن  و صيانة 

َ
أ تصليح 

و صيانة مكائن خلط 
َ
صيانة مكائِن العلِف الجارحِة؛ تصليح أ

و صيانة االت ضغط االعالف؛ 
َ
العلف؛ تصليح أ

Safe maintenance and repair; Sanding; 
Scaffolding; Service stations (Vehicle -) 
[refuelling and maintenance]; Shipbuilding; 
Shoe repair; Street cleaning; Strong-room 
maintenance and repair; Swimming-
pool maintenance; Telephone installation 
and repair; Umbrella repair; Underwater 
construction; Underwater repair; 
Upholstering; Upholstery repair; Varnishing; 
Vehicle breakdown assistance [repair]; 
Vehicle cleaning; Vehicle lubrication 
[greasing]; Vehicle maintenance; Vehicle 
polishing; Vehicle service stations [refuelling 
and maintenance]; Vehicle wash; Vermin 
exterminating, other than for agriculture; 
Vulcanization of tires [tyres] [repair]; 
Wallpapering; Warehouse construction and 
repair; Washing; Washing of linen; Window 
cleaning; Aircraft repair or maintenance; 
Bathtub and bath boiler cleaning; Carpet 
and rug cleaning; Clock and watch repair 
or maintenance; Construction consultancy; 
Disinfecting of telephone hand-sets; Floor 
polishing; Fluffing of cotton batting for 
futon; Operation, check or maintenance of 
building; Rental of car-washing apparatus; 
Rental of construction equipment, machines 
and apparatus; Rental of electric washing 
machines; Rental of floor cleaning machines; 
Rental of laundry dryers; Rental of mining 
machines and apparatus; Rental of mops; 
Rental of spin dryers for clothes; Repair of 
bags or pouches; Repair of bicycles; Repair of 
billiard equipment; Repair of fishing tackle; 
Repair of game machines and apparatus; 
Repair of personal ornaments; Repair of 
radio receivers or television receivers; Repair 
of spectacles; Repair of sports equipment; 
Repair of tatami mats; Repair of toilet stool 
units with a washing water squirts; Repair of 
toys or dolls;
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و 
َ
أ تصليح  التجميِد؛  ادوات  و  اجهزة  صيانة  و 

َ
أ تصليح 

و صيانة أجهزِة محطِة 
َ
اناِت ماء الغاِز؛ تصليح أ

َّ
صيانة سخ

ْصنُع المكائَن 
َ
و صيانة الزجاجياِت التي ت

َ
الوقود؛ تصليح أ

و صيانة مكائِن وأدواِت َحصاد؛ تصليح 
َ
؛ تصليح أ

َ
والجهاز

الدوائر  صيانة  و 
َ
أ تصليح  الصناعيِة؛  األفراِن  صيانة  و 

َ
أ

و 
َ
أ تصليح  ؛ 

َ
واألنظمة المكائَن  ْصنُع 

َ
ت التي  التكامليِة 

و مكائِن و اجهزة 
َ
صيانة الجهاِز وآالِت المختبِر؛ تصليح أ

المكائِن  صيانة  و 
َ
أ تصليح  ِ؛  راغ 

ْ
اإلف التحميل  صيانة 

عمل  و 
َ
أ الخشبية،  األعمال  االخشاب،  تقطيع  واجهزة 

و صيانة المكائِن والجهاِز لمعالجة 
َ
قشرة خشِب؛ تصليح أ

المكائِن والجهاِز  و صيانة 
َ
أ و األشربِة؛ تصليح 

َ
أ األطعمِة 

الحالقين؛  دكاكيِن  و 
َ
أ التجميل  محالِت  في  لإلستعماِل 

، صنع ورق  و صيانة المكائِن والجهاِز لصنِع اللبِّ
َ
تصليح أ

مكائِن  وإختبار  قياس  صيانة  و 
َ
أ تصليح  ورقة؛  عامل  و 

َ
أ

الميكانيكيِة؛  ف 
ْ
اإليقا أنظمِة  صيانة  و 

َ
أ تصليح  وآالِت؛ 

و صيانة 
َ
و صيانة الجهاِز واآلالِت الطبيِة؛ تصليح أ

َ
تصليح أ

صيانة  و 
َ
أ تصليح  المعدنيِة؛  األشغال  وأدواِت  المكائِن 

و صيانة مكائِن الحلب؛ 
َ
مكائن ترشيح الحليب ؛ تصليح أ

و 
َ
أ و صيانة المكائِن والجهاِز التعدين؛ تصليح 

َ
تصليح أ

و صيانة المدافِئ غيِر 
َ
صيانة اآلالت الموسيقيِة؛ تصليح أ

الطاقة  محطات  صيانة  و 
َ
أ تصليح  اِبخِة؛ 

َ
الط الكهربائِي 

المكتِب؛  وأجهزِة  المكائِن  صيانة  و 
َ
أ تصليح  النوويِة؛ 

و 
َ
أ تصليح  البصريِة؛  واآلالِت  المكائِن  صيانة  و 

َ
أ تصليح 

المكائِن  صيانة  و 
َ
أ تصليح  التغليف؛  اجهزة  صيانة 

والجهاِز  المكائِن  صيانة  و 
َ
أ تصليح  الصورِة؛  وجهاِز 

و صيانة ليِف النباِت الذي يعالج 
َ
الفوتوغرافِي؛ تصليح أ

وجهاِز  المكائِن  صيانة  و 
َ
أ تصليح  واألدواَت؛  المكائَن 

مكائِن  ة 
َ
ِحراث صيانة  و 

َ
أ تصليح  البالستيكِي؛  المعالجة 

و صيانة 
َ
وأدواِت )ما عدا »أدوات محمولة يدويًا«(؛ تصليح أ

و 
َ
 َ؛ تصليح أ

َ
و توزيع الطاقة الكهربائية

َ
 أ

َ
مكائِن السيطرة

و صيانة األرضيِة 
َ
صيانة المّولدات الكهربائية؛ تصليح أ

صيانة  و 
َ
أ تصليح  المكائَن؛  تنظف  التي  الميكانيكيِة 

و 
َ
أ تصليح  الكتب؛  تجليد  و 

َ
أ ِطباَعة  والجهاز  المكائِن 

و صيانة معدات سكِة الحديد 
َ
صيانة المضخاِت؛ تصليح أ

و صيانة 
َ
و صيانة خزاناِت الماء؛ تصليح أ

َ
الدارجِة؛ تصليح أ

؛
َ
ْصنُع المكائَن والجهاز

َ
السلِع المطاطيِة التي ت

Repair or maintenance of air-conditioning 
apparatus [for industrial purposes]; Repair 
or maintenance of amusement machines 
and apparatus; Repair or maintenance of 
automobiles; Repair or maintenance of bath 
fittings; Repair or maintenance of bicycle 
parking apparatus; Repair or maintenance of 
boilers; Repair or maintenance of burners; 
Repair or maintenance of cake-fodder crushing 
machines; Repair or maintenance of chemical 
plants; Repair or maintenance of chemical 
processing machines and apparatus; Repair 
or maintenance of chick brooders; Repair or 
maintenance of cinematographic machines 
and apparatus; Repair or maintenance of 
construction machines and apparatus; Repair or 
maintenance of consumer electric appliances; 
Repair or maintenance of cooking equipment 
for industrial purposes; Repair or maintenance 
of cooking pots and; Repair or maintenance of 
cultivating machines and implements; Repair 
or maintenance of dishwashers for industrial 
purposes; Repair or maintenance of divers› 
apparatus; Repair or maintenance of egg 
incubators; Repair or maintenance of electric 
lighting apparatus; Repair or maintenance 
of electric motors; Repair or maintenance 
of electric washing machines for industrial 
purposes; Repair or maintenance of electronic 
machines and apparatus; Repair or maintenance 
of fire alarms; Repair or maintenance of 
firearms; Repair or maintenance of fishing 
machines and instruments; Repair or 
maintenance of fodder cutting machines; 
Repair or maintenance of fodder mixing 
machines; Repair or maintenance of fodder 
presses; Repair or maintenance of freezing 
machines and apparatus; Repair or maintenance 
of gas water heaters; Repair or maintenance 
of gasoline station equipment; Repair or 
maintenance of glassware manufacturing 
machines and apparatus;
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و صيانة شبِه الموصل الذي َيْصنُع المكائَن 
َ
أ  تصليح 

مزارع  وأدواِت  المكائِن  صيانة  و 
َ
أ تصليح  ؛ 

َ
واألنظمة

و 
َ
أ تصليح  الخياطة؛  مكائِن  صيانة  و 

َ
أ تصليح  الحرير؛ 

صيانة اجهزة صناعة االحذية ؛إصالح أو صيانة الالفتات 
و صيانة المكائِن وجهاِز اإلتصاِل )ما عدا جهاِز 

َ
تصليح أ

الهاتِف، مستلمون إذاعي ومستلمو تلفزيوِن(؛ تصليح 
المكائِن  صيانة  و 

َ
أ تصليح  الهاتِف؛  جهاِز  صيانة  و 

َ
أ

و صيانة مكائن معالجة التبِغ؛ 
َ
وجهاِز النسِج؛ تصليح أ

و 
َ
و صيانة السياراِت ذات العجلتيِن؛ تصليح أ

َ
تصليح أ

و صيانة مكائِن 
َ
صيانة اجهزة غسل العربات؛ تصليح أ

صيانة  و 
َ
أ تصليح  ِن؛ 

ُ
الُسف صيانة  و 

َ
أ تصليح  البيع؛ 

 النفايِة؛ تصليح 
ُ
غط

ْ
ض

َ
التي ت

َ
النفايِة المكائَن والجهاز

و 
َ
أ تصليح  النفايات؛  سحق  التي  المكائَن  صيانة  و 

َ
أ

و صيانة 
َ
صيانة معدات لمراقبة التلوِث الماِء؛ تصليح أ

تنظيف  الماء؛  خزانات  تنظف  المياًه؛  تنقية  اجهرة 
سكاكيِن  شحذ  األقفاِل؛  تصليح  و 

َ
أ إعداد  البالوعِة؛ 

 والمقّص؛ تعقيم المكائِن والجهاِز الطبِي؛ ابادة 
َ
المطبخ

و الغابات(
َ
االفاُت )ما عدا للزراعِة أو بستنِة أ

Repair or maintenance of harvesting machines 
and implements; Repair or maintenance of 
industrial furnaces; Repair or maintenance of 
integrated circuits manufacturing machines 
and systems; Repair or maintenance of 
laboratory apparatus and instruments; Repair or 
maintenance of loading-unloading machines and 
apparatus; Repair or maintenance of machines 
and apparatus for lumbering, woodworking, 
or veneer or plywood making; Repair or 
maintenance of machines and apparatus for 
processing foods or beverages; Repair or 
maintenance of machines and apparatus for 
use in beauty salons or barbers› shops; «Repair 
or maintenance of machines and apparatus for 
pulp-making, papermaking or paper-working»; 
Repair or maintenance of measuring and 
testing machines and instruments; Repair or 
maintenance of mechanical parking systems; 
Repair or maintenance of medical apparatus 
and instruments; Repair or maintenance of 
metalworking machines and tools; Repair or 
maintenance of milk filtering machines; Repair 
or maintenance of milking machines; Repair or 
maintenance of mining machines and apparatus; 
Repair or maintenance of musical instruments; 
Repair or maintenance of non-electric cooking 
heaters; Repair or maintenance of nuclear 
power plants; Repair or maintenance of office 
machines and equipment; Repair or maintenance 
of optical machines and instruments; Repair 
or maintenance of packaging or wrapping 
machines and apparatus; Repair or maintenance 
of painting machines and apparatus; Repair or 
maintenance of photographic machines and 
apparatus; Repair or maintenance of plant fiber 
processing machines and implements; Repair 
or maintenance of plastic processing machines 
and apparatus;Repair or maintenance of plowing 
machines and implements [other than «hand-
held tools»]; Repair or maintenance of power 
distribution or control machines and apparatus; 
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 Repair or maintenance of power generators; 
Repair or maintenance of power-driven floor 
cleaning machines; Repair or maintenance 
of printing or bookbinding machines and 
apparatus; Repair or maintenance of pumps; 
Repair or maintenance of railway rolling stocks; 
Repair or maintenance of reservoirs; Repair or 
maintenance of rubber-goods manufacturing 
machines and apparatus; Repair or maintenance 
of semiconductor manufacturing machines 
and systems; Repair or maintenance of 
sericultural machines and implements; Repair 
or maintenance of sewing machines; Repair 
or maintenance of shoe making machines; 
Repair or maintenance of signboards; Repair or 
maintenance of telecommunication machines 
and apparatus [other than telephone apparatus, 
radio receivers and television receivers]; 
Repair or maintenance of telephone apparatus; 
Repair or maintenance of textile machines and 
apparatus; Repair or maintenance of tobacco 
processing machines; Repair or maintenance 
of two-wheeled motor vehicles; Repair or 
maintenance of vehicle washing installations; 
Repair or maintenance of vending machines; 
Repair or maintenance of vessels; Repair or 
maintenance of waste compacting machines 
and apparatus; Repair or maintenance of waste 
crushing machines; Repair or maintenance 
of water pollution control equipment; Repair 
or maintenance of water purifying apparatus; 
Reservoirs cleaning; Septic tank cleaning; Setup 
or repair of locks; Sharpening of scissors and 
kitchen knives; Sterilization of medical machines 
and apparatus; Vermin exterminating [other than 
for agriculture, horticulture or forestry] 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyo, JAPANالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 

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

Address for Services:   
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 Trade Mark No.: 20769العالمة التجارية رقم : 20769 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

المالية  والشؤون  التأمين  خدمات   : اجل  من 
العقارية؛  والشؤون  النقدية  والشؤون  والتمويلية 
مكاتب  الحادث؛  تأمين  بتمويل  تعهد  او  ضمان 
سكن )شقق(؛ خدمات خبير شؤون التأمين؛ التحليل 
عتيق(؛  )الطراز  النتيكات  تخمين  او  تثمين  المالي؛ 
خدمات  الفن؛  تقييم  او  تثمين  المنازل؛  غرف  إدارة 
استثمارات  المصرفية؛  األعمال  المالية؛  الكفاالت 
من  التحقق  الخيرية؛  التبرعات  جمع  مال؛  رأس 
بتبادل  يتعلق  فيما  التخليص  وكاالت  الشيكات؛ 
طريق  عن  األموال  جمع  و  المالية  المحاسبة  العملة 
مكاتب  المال؛  تصفية  الحاسوبية؛  الشبكات 
االئتمان؛  بطاقة  خدمات  االئتمان؛  او  التسليف 
كاالت  الدين؛  بطاقات  خدمات  الجمركي؛  التخليص 
الثمينة؛  األشياء  ودائع  خدمات  الديون؛  تحصيل 
إلكتروني  الدفع  تحويل األموال اإللكتروني؛ خدمات 
لرسوم عبور الطرق؛ خدمات الدفع التجارة اإللكترونية 
المستخدمة  التمويل  حسابات  إنشاء  بها  والمعنى 
لشراء السلع والخدمات على شبكة اإلنترنت؛ تصريف 
)التخصيم(؛  العوملة  االموال؛  التبادل  او  العمالت 
التقييم  المالية؛  االستشارات  االئتمانية؛  الخدمات 
المعلومات  والعقارات؛  المصرفي  للتأمين  المالي 
المالي؛  الكفيل  خدمات  المالية؛  اإلدارة  المالية؛ 
تأمين  بتمويل  تعهد  او  ضمان  التمويل؛  خدمات 
استثمارات  المالية؛  الخزينة  تقييمات  الحريق؛  ضد 
ضمان  الضمانات؛  خدمات  المال؛  رأس  صندوق 
الشراء  تمويل  الصحي؛  تأمين  بتمويل  تعهد  او 
التأجيري؛ خدمات مصرفية للمنازل؛ وكالء اإلسكان؛ 

In Respect of: Insurance; financial 
affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; accident insurance underwriting; 
accommodation bureaux [apartments]; 
actuarial services; financial analysis; 
antique appraisal; apartment house 
management; art appraisal; bail-bonding; 
banking; capital investments; charitable 
fund raising; check verification; 
clearance agencies regarding money 
exchange, money accounting and money 
collection by computer networks; 
clearing money; credit bureaux; credit 
card services; customs brokerage; debit 
card services; debt collection agencies; 
deposits of valuables; electronic 
funds transfer; services of electronic 
payment of toll roads; electronic 
commerce payment services, namely 
establishing funded accounts used to 
purchase goods and services on the 
Internet; exchanging money; factoring; 
fiduciary; financial consultancy; financial 
evaluation of insurance banking and real 
estate; financial information; financial 
management; financial sponsorship; 
financing services; fire insurance 
underwriting; fiscal assessments; 
fund investments; guarantees; health 
insurance underwriting; hire-purchase 
financing; home banking; housing 
agents;
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التأمين للكلف الجل السلع والخدمات من خالل شبكة 
سمسرة  او  وساطة  القروض؛  تقسيط  اإلنترنت؛  
التأمين،  معلومات  التأمين؛  استشارات  التأمين؛ 
بطاقات  إصدار  تأمين؛  بتمويل  تعهد  او  ضمان 
الشيكات  إصدار  للقيمة؛  الرموز  إصدار  االئتمان؛ 
السياحية؛ تمويل شراء-اإليجار؛ تأجير المزارع؛ تأجير 
او  ضمان  الحماية؛  او  األمن  ضد  اإلقراض  العقارات؛ 
تمويل؛  قرض  الحياة؛  على  تأمين  بتمويل  تعهد 
األعمال  البحري،  التأمين  بتمويل  تعهد  او  ضمان 
المشتركة؛  االستثمار  صناديق  للرهن؛  المصرفية 
مجموعات؛  تنظيم  العمالت؛  وجمع  دراسة  تقييم 
العقارية؛  الوكاالت  الرهن؛  سمسرة  او  الوساطة 
إدارة  العقارات؛  العقارات؛ سمسرة  تثمين  او  تقييم 
تأجير  المكاتب؛  تأجير  اإليجارات؛  جمع  العقارات؛ 
المباني السكنية؛ تأجير الشقق؛ خدمات دفع التقاعد؛ 
خدمات الودائع او األمانات؛ مصارف االدخار؛ سمسرة 
البريدية؛ تحديد  الطوابع  المالية؛ تقييم  في األوراق 
األسهم  سمسرة  او  وساطة  البورصة؛  اسهم  اسعار 
الوصاية؛  خدمات  الضمان؛  خدمات  والسندات؛ 
خدمات السمسرة؛ سمسرة نسخ االعتمادات؛ خدمات 
المالية؛  التصفية  المالية،  التجارية  األعمال  تصفية 
تصفية المنازل المالية؛ تقييم وتثمين المجوهرات؛ 
خدمات اإلقراض لالعمال؛ القروض )تمويل(؛ خدمات 
اإلصالح  تكاليف  وتثمبن  تقييم  االدخار؛  صندوق 

)تقييم مالي( 

 insurance of charge for goods and 
services through the internet; instalment 
loans; insurance brokerage; insurance 
consultancy; insurance information; 
insurance underwriting; issuance of 
credit cards; issue of tokens of value; 
issuing of travellers› checks; lease-
purchase financing; leasing of farms; 
leasing of real estate; lending against 
security; life insurance underwriting; 
financing loan; marine insurance 
underwriting; mortgage banking; 
mutual funds; numismatic appraisal; 
organization of collections; pawn 
brokerage; real estate agencies; real 
estate appraisal; real estate brokers; 
real estate management; rent collection; 
rental of offices; renting of apartments; 
renting of flats; retirement payment 
services; safe deposit services; savings 
banks; securities brokerage; stamp 
appraisal; stock exchange quotations; 
stocks and bonds brokerage; surety 
services; trusteeship; Brokerage; 
Brokerage of carbon credits; Business 
liquidation services, financial; 
Clearing, financial; Clearing-houses, 
financial; Jewelry appraisal; LENDING 
SERVICES FOR BUSINESSES; Loans 
[financing]; Provident fund services; 
Repair costs evaluation [financial 
appraisal] 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 ,Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyoالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:   
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 Trade Mark No.: 20770العالمة التجارية رقم : 20770 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

إدارة  وخدمات  واإلعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
خدمات  المكتبي؛  النشاط  وتفعيل  األعمال  وتوجيه 
البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة في مجال االجهزة 
االلعاب؛  وأجهزة  وآالت  الكمبيوتر،  برامج  االلكترونية؛ 
الموسيقية  لآلالت  الجملة  و  بالتجزئة  البيع  خدمات 
والتسجيالت؛ خدمات ال بيع بالتجزئة في مجال الترفيه، 
السمعية-المرئية  و  الموسيقية  األعمال  بالتحديد، 
والبضائع ذات الصلة في مجال المعدات وااللكترونيات 
االنترنت  خالل  من  المتوفرة  والترفيه،  االستهالكية 
االلكترونية  االتصاالت  وشبكات  الكمبيوتر  وأجهزة 
األخرى؛ إدارة الشؤون التجارية لمتاجر التجزئة؛ خدمات 
جمع البيانات المحوسبة في نقاط البيع لتجار التجزئة؛ 
لآلخرين؛  بالتجزئة  للبيع  التابعة  المؤسسة  إدارة 
التجميع، لمصلحة االخرين، السلع الكهربائية، لتمكين 
الزبائن من االطالع بسهولة وشراء تلك السلع في متجر 
بالتجزئة  االلكتروني  التسوق  خدمات  بالتجزئة؛  البيع 
المرتبطة بمعدات الكمبيوتر؛ خدمات التجزئة المرتبطة 
ببيع آالت ألعاب الفيديو المحلية؛ معالجة البيانات اليًا؛ 
المعلومات  معالجة  خدمات  الكمبيوتر؛  بيانات  معالجة 
التجارية المحوسبة؛ معالجة البيانات المحوسبة؛ معالجة 
معالجة  األعمال؛  أجل  من  البيانات  معالجة  البيانات؛ 
األعمال؛  ألغراض  البيانات  تجميع  أجل  من  البيانات 
التحقق من معالجة البيانات؛ معالجة البيانات الكترونيا؛ 
البيانات؛ خدمات  خدمات المعلومات المتعلقة معالجة 
خدمات  االنترنت؛  شبكة  خالل  من  البيانات  معالجة 
من  الصنف  هذا  في  المعلومات  و  االستشارة  النصح، 

أجل الخدمات المذكورة سابقا؛ المحاسبة؛ 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions; retail store services; retail 
store services in the field of electronic 
appliances, computer software, and game 
machines and apparatus; retail services or 
wholesale services for musical instruments 
and records; retail store services in the 
field of entertainment, namely, musical and 
audio-visual works and related merchandise 
in the field of consumer electronics and 
entertainment equipment, provided via the 
internet and other computer and electronic 
communication networks; administration 
of the business affairs of retail stores; 
computerised point-of-sale data collection 
services for retailers; management of a 
retail enterprise for others; the bringing 
together, for the benefit of others, of 
electrical goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those 
goods in a retail store; electronic shopping 
retail services connected with computer 
equipment; retail services connected 
with the sale of domestic video game 
machines; automated data processing; 
computer data processing; computerised 
business information processing 
services;computerised data processing; data 
processing; data processing for businesses; 
data processing for the collection of data 
for business purposes; data processing 
verification; electronic data processing; 
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اإللكتروني؛  النظام  قبل  من  اإلعالن  اإلعالن؛  وكاالت 
الكتب؛ تقييم  الفواتير؛ حفظ  ارسال  التدقيق؛  الداللة؛ 
األعمال؛  استفسارات  التجارية؛  المعلومات  األعمال؛ 
تحقيقات األعمال؛ إدارة األعمال واستشارات المنظمات؛ 
الفنادق؛  أجل  من  األعمال  إدارة  األعمال؛  إدارة  مساعدة 
األعمال؛  أبحاث  األداء؛  فناني  أجل  من  األعمال  إدارة 
وكاالت المعلومات التجارية؛ مساعدة اإلدارة الصناعية أو 
التجارية؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ 
ألعاب  أجهزة  مجال  في  االنترنت  عبر  الطلبات  خدمات 
و  فقط  التلفزيون  مستقبالت  مع  المستخدمة  الفيديو 
برامجها؛ تحليل أسعار التكلفة؛ عرض البضائع؛ اإلعالن 
من خالل رسائل البريد المباشرة؛ نشر االعالنات؛ توزيع 
العينات؛ اعادة انتاج الوثائق؛ التنبؤ االقتصادي؛ خبراء 
القائمة؛  األخشاب  تقييم  التوظيف؛  وكاالت  الكفاءة؛ 
تقييم الصوف؛ اعطاء درجات للصوف؛ وكاالت استيراد 
و تصدير؛ أبحاث تسويقية؛ دراسات تسويقية؛ تشكيل 
المكتبية  اآلالت  المبيعات؛  ترويج  أو  للدعاية  طرق 
معارض  تنظيم  الرأي؛  استطالعات  معدات؛  واستئجار 
لألغراض  أسواق  تنظيم  اإلعالنية؛  أو  تجارية  لألغراض 
كشوف  إعداد  خارجية؛  اعالنات  اإلعالنية؛  أو  تجارية 
المرتبات؛ استشارات في إدارة شؤون الموظفين؛ تعيين 
الموظفين؛ التصوير؛ توفير المعلومات أعمال احصائية 
الفيديو  ألعاب  المجالت،  بالتحديد  جديدة،  مواد  حول 
الدعائية؛  النصوص  نشر  العامة؛  العالقات  الفيديو؛  و 
الدعائية؛  النصوص  اعداد  الدعائية؛  الوكالت  الدعاية؛ 
اإلعالنات  الراديو؛  في  اإلعالن  الدعائية؛  المواد  تأجير 
التجارية في الراديو؛ خدمات النقل للشركات؛ استئجار 
مساحات إعالنية؛ استئجار آالت التصوير؛ البيع بالتجزئة 
الفيديو والبرامج الخاصة بهم، و تشمل  ألعاب  ألجهزة 
األلعاب من خالل االنترنت؛ خدمات السكرتارية؛ نافذة 
اإلحصائية  األعمال  االختزال؛ معلومات  المالبس؛  متجر 
للمعلومات  التنظيم  الجديدة؛  السلع  من  المبيعات  عن 
في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ اعداد الضرائب؛ اإلعالن في 
النسخ؛  التلفزيون؛  في  التجارية  اإلعالنات  التلفزيون؛ 
الدعاية؛  المواد  تحديث  الكاتبة؛  اآللة  على  الطباعة 

تقييم األخشاب القائمة؛

information services relating to data 
processing; on-line data processing 
services; advisory, consultancy and 
information services in this class for 
all the aforesaid services; accounting; 
advertising agencies; advertising by 
mail order; auctioneering; auditing; 
bill-posting; book-keeping; business 
appraisals; business information; business 
inquiries; business investigations; business 
management and organization consultancy; 
business management assistance; 
business management of hotels; business 
management of performing artists; business 
research; commercial information agencies; 
commercial or industrial management 
assistance; compilation of information into 
computer databases; computerized on-line 
ordering services in the field of video game 
apparatus for use with television receiver 
only and their software; cost price analysis; 
demonstration of goods; direct mail 
advertising; dissemination of advertising 
matter; distribution of samples; document 
reproduction; economic forecasting; 
efficiency experts; employment agencies; 
evaluation of standing timber; evaluation 
of wool; grading of wool; import-export 
agencies; marketing research; marketing 
studies; modelling for advertising or sales 
promotion; office machines and equipment 
rental; opinion polling; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
outdoor advertising; payroll preparation; 
personnel management consultancy; 
personnel recruitment; photocopying; 
providing business statistical information 
on new articles, namely magazines, 
video games and videos; public relations; 
publication of publicity texts; 
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ملفات  في  البيانات  عن  بحث  النصوص؛  معالجة 
األخبار؛  بالتحديد مقاالت  اآلخرين،  أجل  الكمبيوتر من 
اإلعالن  خدمات  الشراء؛  ألوامر  اإلداري  التجهيز 
واألعمال، بالتحديد تحضير وتوزيع االتصاالت الدعائية 
وكاالت  االخرين؛  متطلبات  و/أو  أوامر  إلى  المطبوعة 
و اإلعالن؛ اإلعالن من خالل وسائل االتصاالت  الدعاية 
أجل  من  الصحف  في  االشتراك  ترتيب  العامة؛ 
االتصاالت  خدمات  في  االشتراكات  ترتيب  اآلخرين؛ 
السلكية والالسلكية من أجل اآلخرين؛ ادارة و تقديم 
مداولة  األعمال؛  إدارة  استشارات  لألعمال؛  المساعدة 
عملية  استراتيجيات  تقديم  بالتحديد،  األعمال،  إدارة 
إلدارة االبتكارات؛ إدارة األعمال للرياضيين؛ استشارات 
أعمال إدارة المنظمات؛ خدمات ادارة األعمال و خدمات 
العالمية؛  الكمبيوتر  شبكات  استخدام  لدعم  التدبير 
استشارات منظمات األعمال؛ اإلدارة التجارية لترخيص 
البضائع و الخدمات من أجل االخرين؛ معلومات تجارية 
المستهلك[؛  لنصح  ]متجر  للمستهلكين  نصائح  و 
الكمبيوتر  ملفات  البيانات في  جمع اإلحصاءات؛ بحث 
التخطيط  خدمات  الفواتير؛  اصدار  اآلخرين؛  أجل  من 
ألغراض الدعاية؛ التسويق؛ خدمات اللقطات اإلخبارية؛ 
االنترنت؛  خالل  من  الكمبيوتر  شبكات  على  الدعاية 
في  ]المساعدة  خارجية  بمصادر  االستعانة  خدمات 
البضائع  عرض  التصوير؛  خدمات  التجارية[؛  األعمال 
على وسائل االتصال، ألغراض البيع بالتجزئة؛ خدمات 
]شراء  لآلخرين  المشتريات  خدمات  األسعار؛  مقارنة 
األفالم  إنتاج  األخرى[؛  للشركات  والخدمات  السلع 
اإلعالنية؛ االختبار النفسي الختيار الموظفين؛ استئجار 
االتصال؛  وسائل  في  للدعاية  المخصص  الوقت 
البحث  المبيعات لآلخرين؛  البيع؛ ترويج  استئجار آالت 
عن التمويل؛ خدمات التسويق عبر الهاتف؛ الرد على 
النصوص  المتوفربن؛ كتابة  للمشتركين غير  الهاتف 

الدعائية

publicity; publicity agencies; publicity 
columns preparation; publicity material 
rental; radio advertising; radio commercials; 
relocation services for businesses; rental of 
advertising space; rental of photocopying 
machines; retail of video game machines and 
their software, including over the internet; 
secretarial services; shop window dressing; 
shorthand; business statistical information 
on sales of new goods; systemization of 
information into computer databases; tax 
preparation; television advertising; television 
commercials; transcription; typing; updating 
of advertising material; valuation of standing 
timber; word processing; data search in 
computer files for others, in particular news 
articles; Administrative processing of purchase 
orders; advertising and business services, 
namely preparing and distributing printed 
advertising communications to the order and/
or specifications of others.; ADVERTISING 
AND PUBLICITY AGENCIES; advertising 
through public communication means; 
Arranging newspaper subscriptions for others; 
Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; business management and 
assistance; Business management consultancy; 
business management consultation, namely, 
providing practical strategies for management 
innovation; Business management of sports 
people; business management organisation 
consultancy; business management services 
and administration services supporting 
utilisation of a global computer network; 
Business organization consultancy; 
Commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; Commercial 
information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; Compilation of 
statistics; Data search in computer files 
for others; Invoicing; Layout services for 
advertising purposes;
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Marketing; News clipping services; On-
line advertising on a computer network; 
Outsourcing services [business assistance]; 
Photocopying services; Presentation 
of goods on communication media, 
for retail purposes; Price comparison 
services; Procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; Production of advertising 
films; Psychological testing for the selection 
of personnel; Rental of advertising time on 
communication media; Rental of vending 
machines; Sales promotion for others; 
Sponsorship search; Telemarketing services; 
Telephone answering for unavailable 
subscribers; Writing of publicity texts. 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyo, JAPANالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 

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

Address for Services:   

) 119 (

 Trade Mark No.: 20771العالمة التجارية رقم : 20771 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

من اجل : اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية 
فئات  في  الواردة  غير  الرياضية  واألدوات  )الجمباز( 
أخرى؛ زخارف لألشجار عيد الميالد؛ الدمى؛ ورق اللعب؛ 
وحدات لعب الكترونية المحمولة باليد؛ أجهزة لأللعاب 
أجهزة  أو  عرض  شاشة  مع  لالستخدام  تكييفها  تم 
عرض خارجية؛ متحكمات اللعب الجل لوحات مفاتيح 
شاشة  مع  لالستخدام  االستهالكية  الفيديو  ألعاب 

عرض أو أجهزة عرض خارجية؛

In Respect of: Games and playthings; 
gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations 
for Christmas trees; toys; playing cards; 
electronic hand-held game units; apparatus 
for games adapted for use with an external 
display screen or monitor; game controllers 
for consumer video games consoles for use 
with an external display screen or monitor; 
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أدوات  الموسيقية؛  اللعب  وأدوات  واأللعاب  الدمى 
أدوات  الموسيقية؛  لعب  صناديق  الصوت؛  لعب 
الجل  اللعب  التسجيل  أقراص  الموسيقية؛  اللعب 
لعب  موسيقية؛  ألعاب  والكاسيتات؛  اإليقاعات  عزف 
تعمل ببطارية؛ األلعاب اإللكترونية؛ ألعاب الكمبيوتر 
تكييفها  تم  التي  تلك  عن  مختلفة  كهربائية 
أجهزة  التلفزيوني؛  االستقبال  أجهزة  مع  لالستخدام 
)اوتوماتيكية،  واإللكترونية  الكهربائية  تسلية 
العدادات(؛  او  النقدية  القطع  قيود  بدون  محررة 
بدون  محررة  اوتوماتيكية  كونها  اإللكترونية  األلعاب 
تلك  عن  )مختلفة  العدادات  او  النقدية  القطع  قيود 
االستقبال  أجهزة  مع  لالستخدام  تكييفها  تم  التي 
التلفزيوني(؛ األلعاب وأجهزة اإللكترونية تحمل باليد 
مع  لالستخدام  تكييفها  تم  التي  تلك  عن  )مختلفة 
الفيديو  ألعاب  فقط(؛  التلفزيوني  االستقبال  أجهزة 
مع  لالستخدام  تكييفها  تم  التي  تلك  عن  مختلفة 
التسلية  آالت  فقط؛  التلفزيوني  االستقبال  أجهزة 
أجهزة  النقدية؛  بالقطع  تعمل  والتي  االوتوماتيكية 
بالقطع  تعمل  التي  عن  مختلفة  الفيديو  ألعاب 
مع  لالستخدام  تكييفها  تم  التي  تلك  او  النقدية 
إخراج  وألعاب  لعب  التلفزيوني؛  االستقبال  أجهزة 
وألعاب  لعب  إلكترونيا؛  تعمل  اللعب  الفيديو؛  صور 
المستقلة  الفيديو  ألعاب  آالت  التفاعلية؛  الكمبيوتر 
اإللكترونية  لعب  أجهزة  لعرض؛  وسيلة  تتضمن 
الهواتف  لعب  يعمل(؛  )ال  الكمبيوتر  لعب  محمولة؛ 
المشار  السلع  لجميع  وقطع  أجزاء  يعمل(؛  )ال  النقالة 

إليها سابقا 

musical toys, games and playthings; toy 
audio apparatus; toy musical boxes; toy 
musical instruments; toy record players 
for playing tunes and cassettes; musical 
games; battery operated toys; electronic 
toys; electric computer games, other than 
those adapted for use with television 
receivers; electrical and electronic 
amusement apparatus (automatic, coin/
counter freed); electronic games being 
automatic, coin-freed or counter-freed 
(other than those adapted for use 
with television receivers); hand-held 
electronic games and apparatus (other 
than those adapted for use with television 
receiver only); video games other than 
those adapted for use with television 
receivers only; automatic and coin-
operated amusement machines; computer 
game apparatus other than coin operated 
or those adapted for use with television 
receivers; video output toys and games; 
electronically operated toys; interactive 
computer toys and games; standalone 
video game machines incorporating a 
means of display; toy handheld electronic 
devices; toy computers (not working); 
toy mobile telephones (not working); 
parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 ,Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyoالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:   
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) 120( 

 Trade Mark No.: 20772العالمة التجارية رقم : 20772 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

من اجل : أجهزة لإلنارة/لإلضاءة والتدفئة/التسخين وتوليد 
وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد  والطهي  البخار 
المياه ولألغراض والتركيبات الصحية؛مركمات او مدخرات 
الهواء؛  تنقية  تركيبات  الهواء؛  تكييف  أجهزة  الطاقة؛ 
االستحمام؛  أحواض  حمام؛  تركيبات  السيارات؛  أضواء 
األقواس  الطبية؛  لألغراض  ليست  اإللكترونية  بطانيات 
كهربائيا؛  الساخنة  السجاد  الحارقات؛  الغاز؛  لحارقات 
أجهزة  اإللكترونية؛  القهوة  ماكينات  السقف؛  أضواء 
ازالة  الدرجات؛ أجهزة  الطهي؛ أضواء  او  الطبخ  وتركيبات 
الروائح الكريهة ليست لالستخدامات الشخصية؛ أجهزة 
التقطير؛  أجهزة  التعقيم؛  او  التطهير  أجهزة  التجفيف؛ 
الهواء؛ المصابيح الكهربائية؛  مجففات الشعر؛ مجففات 
مراوح أجهزة تكييف الهواء؛ خيوط للمصابيح الكهربائية؛ 
لمياه  مرشحات/فالتر  الهواء؛  لتكييف  مرشحات/فالتر 
المشعة  األضوء  المشاعل؛  )فيربليس(؛  المواقد  الشرب؛ 
الغاز؛  القدم الكهربائية؛ مراجل  )مشاعل(؛ أغطية تدفئة 
الحرارة؛ سخانات  مجمعات  الغاز؛  مصابيح  الغاز؛  حارقات 
الغاليات  األطباق؛  مسخنات  التدفئة؛  أجهزة  للحمامات؛ 
أجهزة  المصابيح؛  )أفران(؛  المطبخ  غازات  الكهربائية؛ 
أفران  الجوية؛  للمركبات  اإلضاءة للسيارات؛ أجهزة اإلنارة 
الجيب؛  في  توضع  الضوئية  الكشافات  المايكروويف؛ 
الكهربائية؛  الحرارة  الكهربائية؛ مشعات  الضغط  طناجر 
الثالجات؛ المحمصة او المشواة؛ تركيبات وأجهزة الصرف 
شفاطات  المواقد،  الكهربائية؛  لألضواء  مآخذ  الصحي؛ 
توضع فوق االفران للتهوية؛ أحواض غسيل اليد؛ أجهزة 

وآالت تنقية المياه؛ تركيبات التمديدات المياه 

In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating,cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; accumulators; 
air conditioning apparatus; air filtering 
installations; automobile lights; bath 
fittings; bath tubs; electronic blankets, 
not for medical purposes; brackets for gas 
burners; burners; electrically heated carpets; 
ceiling lights; electronic coffee machines; 
cooking apparatus and installations; 
cycle lights; deodorising apparatus, not 
for personal uses; desiccating appartaus; 
disinfectant apparatus; distillation 
apparatus; hair driers; air driers; electric 
lamps; air-conditioning fans; filaments for 
electric lamps; filters for air conditioning; 
filterse for drinking waters; fireplaces; 
flares; flashlights [torches]; electrically 
heated footmuffs; gas boilers; gas burners; 
gas lamps; heat accumulators; heaters 
for baths; heating apparatus; hot plates; 
electric kettles; kitchen ranges [ovens]; 
lamps; lighting apparatus for vehicles; 
lighting apparatus for air vehicles; 
microwave ovens; pocket searchlights; 
electric pressure cookers; electric radiators; 
refrigerators; roasters; sanitary apparatus 
and installations; sockets for electric 
lights; stoves; ventilation hoods; wash-
hand basins; water purifying apparatus and 
machines; water supply installations. 
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 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 ,Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyoالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:   

) 121 (

 Trade Mark No.: 20773العالمة التجارية رقم : 20773 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

وطب  والطبية  الجراحية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
واألسنان  والعيون  األطراف  البيطري؛  والطب  األسنان 
مواد  العظام؛  تجبير  أدوات  او  المواد  االصطناعية؛ 
خياطة الجروح؛ أجهزة تحليل الخاليا لألغراض الطبية 
الطبية  لالستخدامات  خلية  فارزات  السريرية؛  أو 
الطبية؛  لألغراض  التشخيص  أجهزة  السريرية؛  أو 
لألغراض  الفحص  أجهزة  الطبية؛  واألدوات  األجهزة 
الطبية؛  التحاليل  في  الستخدامها  أجهزة  الطبية؛ 
األسرة صنعت خصيصا  االصطناعي؛  للتنفس  أجهزة 
لألغراض  الكهربائية  البطانيات  الطبية،  لألغراض 
الطبية؛  الدم؛ االحذية لألغراض  الطبية؛ أجهزة اختبار 
العمليات؛  لغرف  خاصة  مالبس  القسطرة؛  أجهزة 
األسنان؛  أجهزة  الطبية؛  لألغراض  وسائد  العكازات؛ 
فوق  لألشعة  المرشحات  الجمالي؛  تدليك  أجهزة 
البنفسجية ألغراض طبية؛ منظار المعدة؛ أداة مساعدة 
ضربات  تنظيم  أجهزة  السمع؛  واقيات  للصم؛  السمع 
الدموية(؛  )االعوية  الدموية  قياس  أجهزة  القلب؛ 
االستنشاق؛  أجهزة  العالجية؛  الساخن  الهواء  أجهزة 
الطبية؛  لألغراض  الليزر  الطبية؛  لألغراض  مصابيح 
أجهزة التدليك؛ أدوات العظام؛ أجهزة التمرين البدنية 

لألغراض الطبية؛ أجهزة قياس النبض؛

In Respect of: Surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
articles; suture materials; cell analyzers 
for medical or clinical use; cell sorters 
for medical or clinical use; diagnostic 
apparatus for medical purposes; medical 
apparatus and instruments; testing 
apparatus for medical purposes; apparatus 
for use in medical analysis; apparatus for 
artificial respiration; beds, specially made 
for medical purposes; electric blankets for 
medical purposes; blood testing apparatus; 
boots for medical purposes; catheters; 
clothing especially for operating rooms; 
crutches; cushions for medical purposes; 
dental apparatus; esthetic massage 
apparatus; filters for ultraviolet rays, for 
medical purposes; gastroscopes; hearing 
aids for the deaf; hearing protectors; 
heart pacemakers; hematimeters; hot air 
therapeutic apparatus; inhalers; lamps 
for medical purposes; lasers for medical 
purposes; massage apparatus;
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العالج  أجهزة  الطبية؛  لألغراض  اإلشعاعية  األجهزة 
اإلشعاعي؛ كمامات للتنفس االصطناعي؛ أجهزة قياس 
ضغط الدم؛ الضمادات الداعمة؛ الحقن او األبر ألغراض 

طبية 

orthopaedic articles; physical exercise 
apparatus, for medical purposes; pulse 
meters; radiological apparatus for medical 
purposes; radiotherapy apparatus; 
respirators for artificial respiration; 
sphygmomanometers; supportive bandages; 
syringes for medical purposes. 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 ,Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyoالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:   

) 122 ( 

 Trade Mark No.: 20774العالمة التجارية رقم : 20774 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 01/04/2012التاريخ : 2012/04/01 

والمالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة  والمساحية 
وأجهزة  البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي 
)اإلشراف(  والمراقبة  واإلشارة  والقياس  الوزن  وأدوات 
واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
الصور،  أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة 
حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات 
النقد، آالت  آلية وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع  بيع 
تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات وأجهزة الكمبيوتر 
إخماد  أجهزة  الكمبيوتر،  وبرامج  البيانات  ومعالجة 
والمعنى  وأجزائها  أجهزة  اإللكترونية،  اآلالت  النيران؛ 
وأجهزة  اإللكترونية  الفيديو  و/أو  الصوت  أجهزة  بها 

االتصاالت االلكترونية؛ برنامج كمبيوتر للتحميل،

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;
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أجهزة معالجة إدارة وتشغيل الصوت والصور المتحركة 
موسيقى  صورة؛  تزال  ال  التي  والبيانات  والنصوص 
والصوت والفيديو وصور قابلة للتحميل؛ برامج الكمبيوتر 
قابلة للتحميل الجل النقل الالسلكي والمتزامن لملفات 
المتعددة  والوسائط  والنصوص  والفيديو  الصوت 
واألفالم والموسيقى والتدفق إلى وبين أجهزة كمبيوتر 
غيرها  أو  بالكمبيوتر  عرضه  الممكن  التلفزيون  أو 
عرضها  الممكن  والفيديو  الصوت  عرض  أجهزة  من 
المحمول  الكمبيوتر  أو  الخلوية  الهاتف  أو  بالكمبيوتر 
لعبة  برامج  تحميل  األخرى؛  النقال  الهاتف  أجهزة  أو 
الكمبيوتر  أجهزة  الطرفية؛  الكمبيوتر  أجهزة  فيديو، 
المحمولة باليد؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ المساعدات 
أجهزة  الكمبيوتر؛  أجهزة  طرفيات  الشخصية؛  الرقمية 
مشغالت  االلكترونية؛  المنشورات  اإللكترونية؛  القراءة 
التي  الخيالية  الرؤية  عارضات  الشبكات؛  وسائط 
السلكية  بعد  عن  التحكم  وأجهزة  الرأس؛  على  توضع 
المحمولة  الرقمية  االلكترونية  لألجهزة  والالسلكية 
الهواتف  النقالة؛  الهواتف  الهواتف؛  والمتنقلة؛ 
الفيديو  و  الصوت  مسجالت  و/أو  مشغالت  الذكية؛ 
الفيديو  و  الصوت  مسجالت  و/أو  مشغالت  المنزلية؛ 
المحمولة والشخصية، مشغالت ام بي MP3( 3( وغيرها 
من مشغالت و/أو مسجالت الصوت و الفيديو الرقمية؛ 
كاميرات  الكاميرات؛  الرأس؛  سماعات  األذن؛  سماعات 
الفيديو؛ أجهزة التلفزيون؛ التلفزيون المحمول؛ الدوائر 
الضوئية  واألقراص  الممغنطة  واألقراص  اإللكترونية 
المدمجة  واألقراص  الممغنطة  الضوئية  واألقراص 
المقروءة(  للتذكرة  المدمجة  )القرص   CD-ROMs
للتذكرة  الرقمية  واألقراص  المغناطيسية  واألشرطة 
مع  المشفرة  االستخدامات  متعددة   ROMs المقروءة 
الدوائر  الشخصي؛  لالستخدام  الفيديو  العاب  برامج 
الضوئية  واألقراص  الممغنطة  واألقراص  اإللكترونية 
CD- واألقراص الضوئية الممغنطة واألقراص المدمجة

ROMs )القرص المدمجة للتذكرة المقروءة( واألشرطة 
المقروءة  للتذكرة  الرقمية  واألقراص  المغناطيسية 
ROMs متعددة االستخدامات المشفرة مع برامج العاب 

الفيديو لالستخدام التجاري؛

fire-extinguishing apparatus; electronic 
machines, apparatus and their parts, namely 
audio and/or video electronic apparatus, 
electronic communication apparatus; 
computer program for downloading, 
managing processing and playing audio, 
motion pictures, text and still image data; 
downloadable music, audio, video and 
image; downloadable computer software for 
wireless transmission and synchronization 
of audio, video, text, multimedia, movie, 
and music files and streams to and 
between a computer, computer-enabled 
television, other computer-enabled audio 
and video display device, cell phone, 
mobile computer, or other mobile device; 
downloadable video game software; 
computer peripheral devices; handheld 
computers; tablet computers; personal 
digital assistants; computer terminals; 
electronic reading devices; electronic 
publications; network media players; 
headmount displays; wired and wireless 
remote controls for portable and handheld 
digital electronic devices; telephones; 
mobile phones; smartphones; home audio 
and video players and/or recorders; portable 
and personal audio and video players and/
or recorders; MP3 and other digital format 
audio and video players and/or recorders; 
earphones, headphones; cameras; video 
cameras; televisions; portable televisions; 
electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, magnetic optical discs, CD-ROMs 
(Compact Disc ROMs), magnetic tapes 
and Digital Versatile Disc ROMs encoded 
with video game programs for personal use; 
electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, magnetic optical discs, CD-ROMs 
(Compact Disc ROMs), magnetic tapes and 
Digital Versatile Disc ROMs encoded with 
video game programs for business use; 
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وبطاقات  )جويستك(  القيادة  وعصي  تحكم  وحدات 
والماوس  الصوت  بمستوى  التحكم  وحدات  الذاكرة 
واألجزاء األخرى واالكسسوارات الجل آالت العاب الفيديو 
مع تلفزيون لالستخدام الشخصي؛ األقراص الممغنطة 
الممغنطة  الضوئية  واألقراص  الضوئية  واألقراص 
المدمجة  )القرص   CD-ROMs المدمجة  واألقراص 
واألقراص  المغناطيسية  واألشرطة  المقروءة(  للتذكرة 
الرقمية للتذكرة المقروءة ROMs متعددة االستخدامات 
والخرائط  والصحف  والكتب  المجالت  مع  المشفرة 
والصور والرسومات والمعلومات الحرفية؛ محلل الخلية؛ 
الخلوي؛ أجهزة وأدوات  التدفق  الخلية؛ مقياس  فارزات 
الطبية(؛  لالستخدامات  هو  ما  عن  )مختلفة  المختبرات 
أجهزة  المختبرات؛  العلمية في  للبحوث  وأدوات  أجهزة 
القياس بواسطة وحدات قياس معيارية؛ أجهزة قياس 
القياس  وأدوات  آالت  مشتقة؛  قياس  وحدات  بواسطة 
المسح  وأدوات  آالت  المواد؛  اختبار  وأدوات  آالت  بدقة؛ 
)المساحية(؛ آالت وأدوات القياس الفلكية؛ أرواق طبقة 
رقيقة من البالستيك حساسة حراريا الجل بيان إشارة/

داللة الحرارة؛ أجهزة توزيع و/أو التحكم بالطاقة؛ المحوالت 
الدوارة؛ معدالت الطور الكهرباء؛ الخاليا الجافة؛ الخاليا 
اجهزة  الضوئية؛  الخاليا  والبطاريات؛  المراكم  الرطبة؛ 
قياس والفحص الكهربائية أو المغناطيسية؛ األسالك 
الكهربائية؛ الكابالت الكهربائية؛ التلسكوبات؛ المجاهر 
الحملقة  ونظارات  الشمسية  النظارات  )ميكروسكوب(؛ 
الواقية؛ قطع واكسسوارات للنظارات الشمسية ونظارات 
انقاذ  أحزمة  الحياة؛  انقاذ  شباك  الواقية؛  الحملقة 
المجاهر  الحياة؛  انقاذ  عوامات  النجاة؛  سترات  الحياة؛ 
للمكتب؛  االلكترونية  الحاسبة  اآلالت  اإللكترونية؛ 
 X-ray السينية  األشعة  أنابيب  النصوص؛  معالجات 
الحساسة؛  الصور  أنابيب  الطبي(؛  لالستخدام  )وليس 
أشعة  أنابيب  التيار؛  مقومات  أنابيب  التفريغ؛  أنابيب 
الديود  الثرمستورات؛  الشحن؛  تفريغ  أنابيب  الكاثود؛ 
اإللكترون؛  أنابيب  الترانزستورات؛  ثنائية(؛  )صمامات 
الموصالت(؛  أشباه  )األجهزة  الموصالت  أشباه  عناصر 
واسع؛  نطاق  على  المتكاملة  الدوائر  المتكاملة؛  الدوائر 

المكاوي الكهربائية لالستخدام المنزلي؛

controllers, joysticks, memory cards, 
volume controllers, mouse and other parts 
and accessories for video game machines 
with television for personal use; magnetic 
discs, optical discs, magnetic optical 
discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), 
magnetic tapes and Digital Versatile Disc 
ROMs encoded with magazines, books, 
newspapers, maps, pictures, images 
and literal information; cell analyzers; 
cell sorters; flow cytometers; laboratory 
apparatus and instruments (other than for 
medical use); apparatus and instruments for 
scientific research in laboratories; measuring 
apparatus by standard measuring units; 
measuring apparatus by derived measuring 
units; precision measuring machines and 
instrument; material testing machines 
and instruments; surveying machines and 
instruments; astronometric measuring 
machines and instruments; thermo 
sensitive plastic film sheets for temperature 
indication; power distribution and/or 
control apparatus; rotary, converters; phase 
modifiers; dry cells; wet cells; accumulators 
and batteries; photovoltaic cells; electric or 
magnetic meters and testers; electric wires; 
electric cables; telescopes; microscopes; 
eyeglasses and goggles; parts and 
accessories for eyeglasses and goggles; 
life nets; lifebelts; lifejackets; life-buoys; 
electron microscopes; electronic desk 
calculators; word processors; X-ray tubes 
(not for medical use); photo-sensitive tubes; 
vacuum tubes; rectifier tubes; cathode ray 
tubes; discharge tubes; thermistors; diodes; 
transistors; electron tubes; semi-conductor 
elements (semi-conductor devices); 
integrated circuits; large scale integrated 
circuits; electric flat irons for household 
use; electric hair-curlers for household use; 
electric buzzers for household use; 
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الكهربائية  الشعر  تجعيد  او  تصفيف  أجهزة   
لالستخدام  الكهربائية  الجرس  المنزلي؛  لالستخدام 
المنزلي؛ األفالم السينمائية المكشوفة؛ شرائح األفالم 
المكشوفة؛ مساند شريحة الفيلم؛ أشرطة واسطونات 
الفيديو المسجلة مسبقا؛ آالت البيع اآللية )آالت التوزيع 
لالستخدام  تلفزيون  مع  فيديو  العاب  آالت  اآللي(؛ 
والنظارات  العيون(  )أغطية  نظارات  الشخصي؛ 
الشمسية، بطاريات قابلة للشحن للسيارات الكهربائية 

exposed cinematographic films; exposed 
slide films; slide film mounts; pre-recorded 
video discs and tapes; vending machines 
(automatic distribution machines); 
video game machines with television 
for personal use; glasses (eyewear) and 
sunglasses; rechargeable batteries for 
electric vehicles. 

 In the name of: Sony Corporationبأسم : سوني كوربوريشن 

 ,Address: 1-7-1 Konan Minato-Ku, Tokyoالعنوان : 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:   

) 123 (

 Trade Mark No.: 20786العالمة التجارية رقم : 20786 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 03/04/2012التاريخ : 2012/04/03 

من اجل : مستحضرات تبييض األقمشة وغيرها من المواد 
التي تستخدم في غسيل المالبس ، مستحضرات التنظيف 
 ، العطور   ، الصابون   ، األوساخ  وإزالة  والكشط  والصقل 
 ، )الكوزمتيك(  التجميل  مستحضرات   ، العطرية  الزيوت 

غسول )لوسيون( الشعر ، معاجين ومنظفات األسنان. 

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

 .In the name of: Oyster Cosmetics S.p.Aبأسم : أوايستر كوزميتكس أس. بي. إيه 

كاستيغليون   46043  ، 37/إيه  بارزيزا  فيا   : العنوان 
ديللي ستيفير أم أن ، إيطاليا 

Address: Via Barzizza 37/A, 46043 
Castiglione delle Stiviere MN, Italy 

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

Address for Services:   

ذات   cosmetics كلمة  باستخدام  المطلق  الحماية  اصحابها حق  العالمة اليعطي  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 124 (

 Trade Mark No.: 20787العالمة التجارية رقم : 20787 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 03/04/2012التاريخ : 2012/04/03 

من  وغيرها  األقمشة  تبييض  مستحضرات   : اجل  من 
المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ، مستحضرات 
الصابون   ، األوساخ  وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف 
التجميل  مستحضرات   ، العطرية  الزيوت   ، العطور   ،
معاجين   ، الشعر  )لوسيون(  غسول   ، )الكوزمتيك( 

ومنظفات األسنان. 

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

 .In the name of: Oyster Cosmetics S.p.Aبأسم : أوايستر كوزميتكس أس. بي. إيه 

كاستيغليون   46043  ، 37/إيه  بارزيزا  فيا   : العنوان 
ديللي ستيفير أم أن ، إيطاليا 

Address: Via Barzizza 37/A, 46043 
Castiglione delle Stiviere MN, Italy 

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

Address for Services:   

 

) 125 (

 Trade Mark No.: 20788العالمة التجارية رقم : 20788 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 03/04/2012التاريخ : 2012/04/03 

من  وغيرها  األقمشة  تبييض  مستحضرات   : اجل  من 
المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ، مستحضرات 
الصابون   ، األوساخ  وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف 
التجميل  مستحضرات   ، العطرية  الزيوت   ، العطور   ،
معاجين   ، الشعر  )لوسيون(  غسول   ، )الكوزمتيك( 

ومنظفات األسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
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 .In the name of: Oyster Cosmetics S.p.Aبأسم : أوايستر كوزميتكس أس. بي. إيه 

كاستيغليون   46043  ، 37/إيه  بارزيزا  فيا   : العنوان 
ديللي ستيفير أم أن ، إيطاليا 

Address: Via Barzizza 37/A, 46043 
Castiglione delle Stiviere MN, Italy 

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

Address for Services:   

) 126 (

 Trade Mark No.: 20789العالمة التجارية رقم : 20789 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 03/04/2012التاريخ : 2012/04/03 

من  وغيرها  األقمشة  تبييض  مستحضرات   : اجل  من 
المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ، مستحضرات 
الصابون   ، األوساخ  وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف 
التجميل  مستحضرات   ، العطرية  الزيوت   ، العطور   ،
معاجين   ، الشعر  )لوسيون(  غسول   ، )الكوزمتيك( 

ومنظفات األسنان. 

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

 .In the name of: Oyster Cosmetics S.p.Aبأسم : أوايستر كوزميتكس أس. بي. إيه 

كاستيغليون   46043  ، 37/إيه  بارزيزا  فيا   : العنوان 
ديللي ستيفير أم أن ، إيطاليا 

Address: Via Barzizza 37/A, 46043 
Castiglione delle Stiviere MN, Italy 

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

Address for Services:   

 

) 127 (

 Trade Mark No.: 20790العالمة التجارية رقم : 20790 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 03/04/2012التاريخ : 2012/04/03 
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من  وغيرها  األقمشة  تبييض  مستحضرات   : اجل  من 
المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ، مستحضرات 
الصابون   ، األوساخ  وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف 
التجميل  مستحضرات   ، العطرية  الزيوت   ، العطور   ،
معاجين   ، الشعر  )لوسيون(  غسول   ، )الكوزمتيك( 

ومنظفات األسنان. 

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

 .In the name of: Oyster Cosmetics S.p.Aبأسم : أوايستر كوزميتكس أس. بي. إيه 

كاستيغليون   46043  ، 37/إيه  بارزيزا  فيا   : العنوان 
ديللي ستيفير أم أن ، إيطاليا 

Address: Via Barzizza 37/A, 46043 
Castiglione delle Stiviere MN, Italy 

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

Address for Services:   

) 128 ( 

 Trade Mark No.: 20792العالمة التجارية رقم : 20792 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 03/04/2012التاريخ : 2012/04/03 

 In Respect of: charcoalمن اجل : فحم 

 In the name of: zaidan shaker al fatah al natshehبأسم : زيدان شاكر عبد الفتاح نتشه 

 Address: al khaleel -wad al kotaالعنوان : الخليل - واد القطع - 0599257700 

 Address for Services:   al khaleel -wad al kotaعنوان التبليغ : الخليل - واد القطع - 0599257700 

) 129 ( 

 Trade Mark No.: 20803العالمة التجارية رقم : 20803 

 In Class: 43في الصنف : 43 
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 Date: 04/04/2012التاريخ : 2012/04/04 

من اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات- االيواء 
المؤقت. 

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

 In the name of: Khaled Wajeeh Ahmadبأسم : احمد جميل احمد جراد 
Arman - Ahmad Jameel Ahmad Jarad 

 Address: Ramallah-AL - manara squareالعنوان : رام الله - دوار المنارة 

 - Address for Services:   Ramallah-ALعنوان التبليغ : رام الله - دوار المنارة 
manara square 

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

) 130 (

 Trade Mark No.: 20838العالمة التجارية رقم : 20838 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 05/04/2012التاريخ : 2012/04/05 

الوساطة  خدمات  التامين,  وكاالت  خدمات   : اجل  من 
المعلومات  تقديم  المخاطر,  ادارة  خدمات  للتامين, 

واالستشارات عن التامين 

In Respect of: Insurance agency 
services; insurance brokerage services; 
risk management services; insurance 
information and consultancy 

 .In the name of: Lockton, Incبأسم : لوكتون, انك. 

 ,900 سويت  ستريت,   47 ويست   444  : العنوان 
المتحدة  الواليات   ,64112 ميزوري  سيتي,  كانساس 

االمريكية 

Address: 444 West 47th Street, Suite 900, 
Kansas City, Missouri 64112, USA 

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

Address for Services:   
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) 131 (

 Trade Mark No.: 20839العالمة التجارية رقم : 20839 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 05/04/2012التاريخ : 2012/04/05 

الوساطة  خدمات  التامين,  وكاالت  خدمات   : اجل  من 
المعلومات  تقديم  المخاطر,  ادارة  خدمات  للتامين, 

واالستشارات عن التامين 

In Respect of: Insurance agency 
services; insurance brokerage services; 
risk management services; insurance 
information and consultancy 

 .In the name of: Lockton, Incبأسم : لوكتون, انك. 

العنوان : 444 ويست 47 ستريت, سويت 900, كانساس 
سيتي, ميزوري 64112, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 444 West 47th Street, Suite 900, 
Kansas City, Missouri 64112, USA 

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

Address for Services:   

 

) 132 (

 Trade Mark No.: 20840العالمة التجارية رقم : 20840 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 05/04/2012التاريخ : 2012/04/05 

الوساطة  خدمات  التامين,  وكاالت  خدمات   : اجل  من 
المعلومات  تقديم  المخاطر,  ادارة  خدمات  للتامين, 

واالستشارات عن التامين 

In Respect of: Insurance agency 
services; insurance brokerage services; 
risk management services; insurance 
information and consultancy 

 .In the name of: Lockton, Incبأسم : لوكتون, انك. 
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العنوان : 444 ويست 47 ستريت, سويت 900, كانساس 
سيتي, ميزوري 64112, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 444 West 47th Street, Suite 900, 
Kansas City, Missouri 64112, USA 

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

Address for Services:   

) 133 (

 Trade Mark No.: 20844العالمة التجارية رقم : 20844 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 08/04/2012التاريخ : 2012/04/08 

 .In Respect of: Non-alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات غير الكحولية. 

مالت سانايي  بيراسيليك في  إيفس  أناضولو   : بأسم 
أنونيم سيركيتي 

In the name of: ANADOLU EFES 
B?RACILIK VE MALT SANAY?? 
ANON?M ??RKET? 

إبراهيم  سيهت  ماهاليسي  باهسيليفلر   : العنوان 
كوبارير كاديسي رقم 4، إسطنبول، تركيا 

Address: Bahçelievler Mahallesi, ?ehit ?brahim 
Kopar?r Caddesi No: 4, ?stanbul, TURKEY 

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

Address for Services:   

) 134 ( 

 Trade Mark No.: 20847العالمة التجارية رقم : 20847 

 In Class: 34في الصنف : 34 
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 Date: 08/04/2012التاريخ : 2012/04/08 

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 
المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 
لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 
صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 
ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 
أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

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

 In the name of: Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس اس. ايه 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 135 ( 

 Trade Mark No.: 20859العالمة التجارية رقم : 20859 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 12/04/2012التاريخ : 2012/04/12 

صغير  بمحرك  ودراجات  نارية  دراجات   : اجل  من 
في  ومحركات  الدراجات  وعربات  كهربية  ومركبات 

المركبات البرية. 

In Respect of: Motorcycles; Mopeds; 
Electric vehicles; Cycle cars; Motors for 
land vehicles. 

 In the name of: Jiangmen Dachangjiangبأسم : جيانغمين داتشانغجيانغ جروب كو.، ليمتد 
Group Co., Ltd 

سيتي،  جيانغمين  رود،  جياندابي   ،5 نمبر   : العنوان 
جيانغدونغ بروفينس، جمهورية الصين الشعبية 

Address: No.5 Jiandabei Rd, Jiangmen 
City, Guangdong Province, P.R. China 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 
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) 136 (

 Trade Mark No.: 20862العالمة التجارية رقم : 20862 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 15/04/2012التاريخ : 2012/04/15 

 In Respect of: DRINKSمن اجل : الشراب 

المساهمة  العامة  للتعهدات  البدوي  شركة   : بأسم 
خصوصية 

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

 Address: nablus sabastiyaالعنوان : نابلس_سبسطية 

_عمارة  سفيان  _شارع  دويكات  انور   : التبليغ  عنوان 
عنتر 

Address for Services:   

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

) 137 (

 Trade Mark No.: 20890العالمة التجارية رقم : 20890 

 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 22/04/2012التاريخ : 2012/04/22 

البساتين  ومنتوجات  الزراعية  المنتوجات   : اجل  من 
االخرى  االصناف  في  المدرجة  غير  والحبوب  والغابات 
والبذور  الطازجة  والفواكة  والخضار  الحية  والحيوانات 

والنباتات الحية واالزهار والعلف والمولت. 

In Respect of: products of Agricultural, 
horticultural and forestry products and 
grains not included in other items ; live 
animals; fresh fruits and vegetables;seeds, 
and living plants and flowers feed and malt 
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 In the name of: jameat ramen altawinyaبأسم : جمعية رامين التعاونية لتنمية الثروة الحيوانيه 
letnmet atharwa alhaywanya 

الصحي  المركز  شارع  طولكرم_رامين   : العنوان 
 0592287652_

Address: tolkrm_ramen _share e al markz 
alsehe e 0592287652 

الصحي  المركز  شارع  طولكرم_رامين   : التبليغ  عنوان 
 0592287652_

Address for Services:   tolkrm_ramen 
_share e al markz alsehe e 0592287652 

) 138 (

 Trade Mark No.: 20892العالمة التجارية رقم : 20892 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 22/04/2012التاريخ : 2012/04/22 

من اجل : أجهزة وأدوات تستخدم في القياس والتقييم 
والمساحية  والمالحية  والمخبرية  العلمية  المجاالت  في 
الفوتوغرافي  والتصوير  والكهربائية  الجوي  والرصد 
وأجهزة  والبصرية  الصناعية  والمجاالت  والسينمائي 
الهواء  كثافة  قياس  أجهزة  المواد،  فحص  وأدوات 
وأجهزة  اإلرتفاع  قياس  وأجهزة  الكحول  قياس  وأجهزة 
قياس شدة التيار الكهربائي وأجهزة قياس سرعة الريح 
وأجهزة لقياس الفتحات وأجهزة لقياس كثافة األحماض 
وبارومترات )أجهزة قياس الضغط الجوي( وأجهزة قياس 
لقياس  وأجهزة  الكثافة  قياس  وأجهزة  الموجي  الطول 
سمك الجلد وأجهزة قياس القوة )دينامومترات( وأجهزة 
قياس الطاقة وأجهزة قياس ضوئية )فوتومترات( وأجهزة 
الغاز  قياس  وأجهزة  الغاز  فحص  وأدوات  التردد  قياس 
السوائل  كثافة  قياس  وأجهزة  دقيقة  قياس  وأجهزة 
وأجهزة قياس السرعة للصور الفوتوغرافية وأجهزة قياس 
الثقل  البول وأجهزة قياس السعة وأجهزة قياس  كثافة 
النوعي للبن وأجهزة قياس ضغط الغاز أو السوائل وأجهزة 
و  )مايكرومترات(  دقيقة  قياس  وأجهزة  الميل  قياس 
باألوم  المقاومة  قياس  وأجهزة  الجو  رطوبة  قياس  أجهزة 

ومحددات قياس البنزين و أجهزة قياس األحماض

In Respect of: Apparatus and instruments 
used for measurement and estimation in 
scientific, laboratory, marine, surveying, 
meteorological, electric, photographic, 
cinematographic, industrial and optical 
fields, material testing apparatus and 
instruments; aerometers, alcoholmeters, 
altimeters, ammeters, anemometers, 
apertometers, acid hydrometers, barometers, 
wavemeters, densimeters, apparatus 
for measuring the thickness of skin, 
dynamometers, ergometers, photometers, 
frequency meters, gas testing instruments, 
gasometers, precision measuring apparatus, 
hydrometers, speed measuring apparatus for 
photography, urinometer, capacity measures, 
lactometers, manometers, clinometers, 
micrometers, hygrometers, ohmmeters, 
petrol gauges, acid meters, pyrometers, 
planimeters, polarimeters, saccharometers, 
salinometers, azimuth instruments, pressure 
measuring apparatus, telemeters, theodolites, 
distance measuring apparatus, variometers,
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قياس  وأجهزة  المرتفعة  الحرارة  درجات  قياس  وأجهزة 
قياس  وأجهزة  االستقطاب  مقاييس  وأجهزة  السطوح 
وأجهزة  سمتية  وأدوات  الملوحة  قياس  وأجهزة  السكر 
قياس  وأجهزة  المدى  قياس  وأجهزة  الضغط  قياس 
التغاير  قياس  وأجهزة  المسافة  قياس  وأجهزة  الزوايا 
قياس  وأجهزة  الدقة  متناهية  ومقاييس  المغناطيسي 
المصنوع  واألثاث  الكثافة  قياس  وأجهزة  الفولطية 
بأضوية  واإلعالن  الدعاية  لوحات  للمختبرات،  خصيصا 
السينمائية،  األفالم  عرض  األفالم،  عرض  النيون، 
الهوائيات  السينية،  األشعة  أفالم  عرض  األفالم،  عرض 
ذلك،  من  وقطع  المضخمة  العدسات  الصناعية،  واألقمار 
ماكينات  بالبطاقات،  أو  النقد  بقط  تعمل  وأجهزة  آليات 
اآللية،  والتذاكر  اآللية  التصوير  وماكينات  اآللية  البيع 
الشخصية  والحواسيب  الحاسوب  بيانات  وقاعدة  برامج 
وأجزاءها  الصغيرة  الشخصية  الحاسوب  وأجهزة 
البيانات(  معالجة  )معدات  وماسحات  ليزر  وطابعات 
وماكينات  تصوير  وماكينات  للحواسيب  وبرمجيات 
عدادات  عدادات:  الزرقاء،  والتصاميم  المخططات  لطباعة 
بنزين  ومضخات  غاز  وعدادات  مياه  وعدادات  كهربائية 
لمحطات خدمة السيارات، بطاقات الكترونية أو ممغنطة، 
المصرفية  لألعمال  تستخدم  وبطاقات  هواتف  بطاقات 
للعدادات  الكترونية  آلية وبطاقات  وبطاقات فتح وإغالق 
و بطاقات الكترونية، أجهزة وأدوات وزن، موازين وأجهزة 
إنقاذ  عوامات  إنقاذ،  إنقاذ، ستر  أجهزة ومعدات   ، توازن 
وأجهزة وأقنعة للغواصين وأحزمة نجاة و نظارات شمسية 
للحماية  تزلج وقفازات ومالبس حماية ومالبس  ونظارات 
من الحريق وخوذ واقية وصفارات إشارة وعوامات إشارة، 
وعلبها،  وأجهزتها  وعدسات  نظارات  بصرية،  أجهزة 
مرئية  غير  مراقبة  ومناظير  وتلسكوبات  ثنائية  مناظير 
وبطاريات  وخاليا  أوعية  مكبرة،  ونظارات  وميكروسكوبات 
تستخدم  مؤشرات  المستمرة،  الكهربائية  والتجهيزات 
والسرعة  والزيت  الوقود  حركة  مؤشرات  المركبات،  في 
وعدادات  الزاوية(  السرعة  قياس  )أجهزة  والتاكومترات 
عجالت  في  الضغط  تبين  مؤشرات  األجرة،  سيارات 
القضبان، مثلثات تحذير  المركبات، أدوات تنظيم توازن 

من عطل المركبات ) مثلثات عاكسة( 

verniers, voltmeters, densimeters, furniture 
especially made for laboratories; billboards, 
advertisement panels with neon lights; 
exposed films; cinematographic film, 
exposed; films, exposed; x-ray films, 
exposed; antennas, satellite antennas, 
amplifiers and parts thereof; coin, 
token or card operated apparatus and 
mechanisms for them; automatic vending 
machines, automatic picturing machines, 
ticket automates, weighing automates, 
cash machines, parkmeters; computers; 
computer software and hardware: computer 
databases, personal computers, laptop 
computers and their components, laser 
printers, scanners, hard disks for computers, 
photocopy machines, blue print machines; 
counters: electric counters, water counters, 
gas counters, gasoline pumps for service 
stations; electronic or magnetic cards; 
telephone cards, cards used in banking, 
automatic opening-closing cards, electronic 
cards for counters, electronic tickets; 
weighing apparatus and devices; balances, 
weighing scales; life saving apparatus and 
equipment: life jackets, life buoys, diver›s 
apparatus, divers› mask, life belts, arm 
floats, sun glasses, ski glasses, protecting 
gloves and clothes, clothing for protection 
against fire, protective helmets, signaling 
whistles, signaling buoys; optical apparatus; 
eyeglasses, lenses and their apparatus and 
cases; binoculars, telescopes, periscope, 
microscopes, magnifying glasses; 
accumulators, cells, batteries, uninterrupted 
power supplies; indicators used in vehicles: 
speed, oil, fuel, movement indicators, 
tachometers, taximeters; indicators showing 
pressure in vehicle tires; rod balance 
regulation devices; vehicle breakdown 
warning triangles (reflector triangles), 
illuminated and mechanical road indicators,
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ومؤشرات ميكانيكية ومضيئة للطريق وسيارات إطفاء 
وأجهزة وأدوات إخماد الحريق، رادارات ورادارات تحت 
الصور  رؤية  تكبير  ومكونات  وأدوات  )سونار(  الماء 
الليلية، مانعات صواعق والمثلثات والموازين وأجهزة 
قياس، أدوات كهربائية لقتل و طرد الذباب والحشرات. 

fire engines, fire-extinguishing apparatus 
and devices; radars, submarine radars 
(sonars), image intensifier night vision 
devices and components; lightning 
conductor, set square, balances, meters; 
electric devices for destroying and repelling 
flies and insects. 

في  صنايعي  سات  يلوسالراراسي  كوانتم   : بأسم 
تيكاريت انونيم سيركتي 

In the name of: QUANTUM 
ULUSLARARASI SAAT SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ميكليس-آي  أفندي،  حسن  بيورتيالس   :  : العنوان 
ميبوسان كاد. رقم 63 كيه:5 بيوغلو، اسطنبول، تركيا 

Address: Purtelas Hasan Efendi, Meclis-i 
Mebusan Cad. No: 63, K:5 Beyoglu, 
Istanbul, Turkey 

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

) 139 ( 

 Trade Mark No.: 20893العالمة التجارية رقم : 20893 

 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 22/04/2012التاريخ : 2012/04/22 

المعادن  من  ومجوهرات  تقليد  مجوهرات   : اجل  من 
وخليط  النفيسة  والمعادن  الكريمة  واألحجار  النفيسة 
منها والمنتجات المصنوعة من المجوهرات أو المطلية بها 
تحديدا الذهب و األساور والخواتم والسالسل والمجوهرات 
الكم  أزرار  و  الكبيرة  الميداليات  و  الكريمة  واألحجار 
للزينة،  ودبابيس  الياقة  ودبابيس  العنق  ربطة  ودبابيس 
آالت  و  الوقت  قياس  وأدوات  حائط  وساعات  الساعات 
للساعات وقطع من ذلك وزجاج للساعات وساعات الحائط و 
قوالب الساعات وسيور الساعات وسالسل وأساور الساعات 
وأحزمة الساعات وعلب للساعات ولساعات الحائط، معادن 
النصب  و  الحلي  نفيسة غير متضمنة في أصناف أخرى، 
المسابقات  أثناء  تقدم  التي  والكؤوس  الصغيرة  والحلي 

الرياضية وعلب للساعات ) هدية (. 

In Respect of: Imitation jewelry and jewellery 
of precious metals and precious stones, 
precious metals and their alloys and the 
jewelries coated therewith, namely, gold, 
bracelets, rings, chains, jewelry, jewels and 
precious stones, medallions, arm buttons, 
necktie brooches, collar brooches, brooches; 
watches, clocks and time measurement devices, 
movements, and parts thereof, watch/clock 
glasses, watch/clock casings, watch straps, 
watch chains/bracelets, watch bands, cases for 
watches and for clocks; precious metals not 
included in other classes; ornaments, statues, 
trinkets, cups given during sports competitions, 
cases for watches (presentation). 
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في  صنايعي  سات  يلوسالراراسي  كوانتم   : بأسم 
تيكاريت انونيم سيركتي 

In the name of: QUANTUM 
ULUSLARARASI SAAT SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ميكليس-آي  أفندي،  حسن  بيورتيالس   :  : العنوان 
ميبوسان كاد. رقم 63 كيه:5 بيوغلو، اسطنبول، تركيا 

Address: Purtelas Hasan Efendi, Meclis-i 
Mebusan Cad. No: 63, K:5 Beyoglu, 
Istanbul, Turkey 

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

) 140 (

 Trade Mark No.: 20894العالمة التجارية رقم : 20894 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 23/04/2012التاريخ : 2012/04/23 

 In Respect of: Advertising& businessمن اجل : االعمال المهنيةواالعالن 

 In the name of: al shareka al alalamiyahبأسم : الشركة العالمية لصناعة الفرشات 
lesenaat al farshat 

 Address: al khaleel .senjer .khala manaaالعنوان : الخليل - سنجر -خلة مناع تلفون 2286640 

تلفون  مناع  -خلة  سنجر   - الخليل   : التبليغ  عنوان 
 2286640

Address for Services:   al khaleel .senjer 
.khala manaa 

) 141 ( 

 Trade Mark No.: 20895العالمة التجارية رقم : 20895 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 23/04/2012التاريخ : 2012/04/23 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 
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 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

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

الواليات المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

)142( 

 Trade Mark No.: 20896العالمة التجارية رقم : 20896 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 23/04/2012التاريخ : 2012/04/23 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 

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

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

الواليات المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 143 (

 Trade Mark No.: 20897العالمة التجارية رقم : 20897 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 23/04/2012التاريخ : 2012/04/23 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 
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 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

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

الواليات المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 144 (

 Trade Mark No.: 20898العالمة التجارية رقم : 20898 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 23/04/2012التاريخ : 2012/04/23 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 

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

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

الواليات المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 145 (

 Trade Mark No.: 20899العالمة التجارية رقم : 20899 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 23/04/2012التاريخ : 2012/04/23 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 
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 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

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

الواليات المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 146 ( 

 Trade Mark No.: 20900العالمة التجارية رقم : 20900 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 23/04/2012التاريخ : 2012/04/23 

في  الواردة  )غير  الصور  واطار  والمرايا  االثاث   : اجل  من 
الغاب  او  الفلين  او  الخشب  من  المصنوعة  اخرى(  فئات 
او الخيزران او الصفصاف او القرون او العظام او العاج او 
عظم الحوت او الصدف او الكهرمان او المحار او المرشوم 
والمواد البديلة لكل هذة المواد او من المواد 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: shareket al obeed aldawelehبأسم : شركة العبيد الدولية 

 Address: nablus _share amman telالعنوان : نابلس_شارع عمان_تلفون 092311123 
09/2311123 

 Address for Services:   nablus _shareعنوان التبليغ : نابلس_شارع عمان_تلفون 092311123 
amman tel 09/2311123 

) 147 ( 

 Trade Mark No.: 20901العالمة التجارية رقم : 20901 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 23/04/2012التاريخ : 2012/04/23 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 
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 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

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

الواليات المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 148 ( 

 Trade Mark No.: 20902العالمة التجارية رقم : 20902 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 23/04/2012التاريخ : 2012/04/23 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 

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

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

الواليات المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 149 (

 Trade Mark No.: 20903العالمة التجارية رقم : 20903 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 23/04/2012التاريخ : 2012/04/23 
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اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات   : من اجل 
اللحم والسمك والخضار واالثمار المحفوظة او المجففة 
او المطبوخة والهالم والمربى والبيض والحليب وغيره 
من منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصالحة لالكل 

والمعلبات والمخلل . 

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: JAME›YAT KOFORبأسم : جمعية كفر راعي التعاونية الزراعية م . م 
RAE›EE AL TA›WNEYEH AL 
ZERAE›YA 

 - الجنوبية  الحارة   – راعي  كفر   – جنين   : العنوان 
 042467323

Address: : JENEN – KOFOR RAE›EE – 
AL HARA AL JANOBYEAH – TEL 

الجنوبية  الحارة   – راعي  – كفر  : جنين  التبليغ  عنوان 
 042467323

Address for Services:   : JENEN – KOFOR 
RAE›EE – AL HARA AL JANOBYEAH 
– TEL 

) 150 (

 Trade Mark No.: 20904العالمة التجارية رقم : 20904 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
والكشط ، الصابون ، المواد العطرية والزيوت العطرية 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 In the name of: Nazih Trading Companyبأسم : شركة نزيه التجارية ش.م.م. 
LLC 

 ,Address: Afif Altebe-Land Mark, Beirutالعنوان : عفيف الطيبي-الند مارك, بيروت, لبنان 
Lebanon 
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 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

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

) 151 (

 Trade Mark No.: 20905العالمة التجارية رقم : 20905 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

من اجل : الصابون ، المواد العطرية والزيوت العطرية 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

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

 ,Address: Afif Altebe-Land Mark, Beirutالعنوان : عفيف الطيبي-الند مارك, بيروت, لبنان 
Lebanon 

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

Address for Services:   

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

) 152 (

 Trade Mark No.: 20906العالمة التجارية رقم : 20906 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 
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األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
والكشط ، الصابون ، المواد العطرية والزيوت العطرية 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

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

 ,Address: Afif Altebe-Land Mark, Beirutالعنوان : عفيف الطيبي-الند مارك, بيروت, لبنان 
Lebanon 

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

Address for Services:   

) 153 (

 Trade Mark No.: 20907العالمة التجارية رقم : 20907 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

من اجل : الصابون ، المواد العطرية والزيوت العطرية 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 In the name of: Nazih Trading Companyبأسم : شركة نزيه التجارية ش.م.م. 
LLC 

 ,Address: Afif Altebe-Land Mark, Beirutالعنوان : عفيف الطيبي-الند مارك, بيروت, لبنان 
Lebanon 

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

Address for Services:   

مالحظة : تم التنازل عن عبارة Perfect Cosmetics ذات االستخدام العام من قبل طالب التسجيل على عدم 
اعطاء حق الحماية المطلق باستخدمها بمعزل عن العالمة . 
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) 154 (

 Trade Mark No.: 20908العالمة التجارية رقم : 20908 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

والورق  الورق  من  المصنوعه  والمواد  الورق   : اجل  من 
والمواد  منه  المصنوعه  والمواد   ) )الكرتون  المقوى 
ومواد  والكتب  الدوريه  والنشرات  والصحف  المطبوعه 
والمواد  والقرطاسيه  الفوتوغرافيه  والصور  التجليد 
الفنانين  ومواد  بالقرطاسيه  )المتعلقه  الصمغيه 
المكاتب  ولوازم  الكاتبه  واآلالت  الدهان  وفراشي   )
والتهذيب  التعليم  وادوات  االثاث(  )باستثناء 
وحروف   ) )الشده  اللعب  واوراق   ) اآلالت  )باستثناء 

الطباعه والكليشهات .. 

In Respect of: Paper and materials made 
from paper and cardboard (carton) and 
articles made of it and printed materials, 
newspapers and periodicals, books and 
materials, binding,photographs, stationery 
and resins (relating to stationery and 
materials artists) and brushes paint and 
typewriters and office supplies (except 
furniture) and the tools of education and 
discipline (except for machines) and 
leaves Toys (distress), and characters from 
printing clichés. 

 In the name of: sharikat al-quds llsenaat alبأسم : شركة القدس للصناعات الورقية 
warakeaa 

 Address: ramallah, bir nabala, main streetالعنوان : رام الله، بير نباال، الشارع الرئيسي 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله، شارع القدس، عمارة األنوار 

) 155 ( 

 Trade Mark No.: 20909العالمة التجارية رقم : 20909 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 
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والورق  الورق  من  المصنوعه  والمواد  الورق   : اجل  من 
والمواد  منه  المصنوعه  والمواد   ) )الكرتون  المقوى 
ومواد  والكتب  الدوريه  والنشرات  والصحف  المطبوعه 
والمواد  والقرطاسيه  الفوتوغرافيه  والصور  التجليد 
الفنانين(  ومواد  بالقرطاسيه  )المتعلقه  الصمغيه 
المكاتب  ولوازم  الكاتبه  واآلالت  الدهان  وفراشي 
والتهذيب  التعليم  وادوات  االثاث(  )باستثناء 
وحروف   ) )الشده  اللعب  واوراق   ) اآلالت  )باستثناء 

الطباعه والكليشهات .. 

In Respect of: Paper and materials made from 
paper and cardboard (carton) and articles 
made of it and printed materials, newspapers 
and periodicals, books and materials, 
binding,photographs, stationery and resins 
(relating to stationery and materials artists) 
and brushes paint and typewriters and office 
supplies (except furniture) and the tools 
of education and discipline (except for 
machines) and leaves Toys (distress), and 
characters from printing clichés. 

 In the name of: sharikat al-quds llsenaat alبأسم : شركة القدس للصناعات الورقية 
warakeaa 

 Address: ramallah, bir nabala, main streetالعنوان : رام الله، بير نباال، الشارع الرئيسي 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله، شارع القدس، عمارة األنوار 

) 156 (

 Trade Mark No.: 20910العالمة التجارية رقم : 20910 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

والورق  الورق  من  المصنوعه  والمواد  الورق   : اجل  من 
والمواد  منه  المصنوعه  والمواد   ) )الكرتون  المقوى 
ومواد  والكتب  الدوريه  والنشرات  والصحف  المطبوعه 
والمواد  والقرطاسيه  الفوتوغرافيه  والصور  التجليد 
الفنانين  ومواد  بالقرطاسيه  )المتعلقه  الصمغيه 
المكاتب  ولوازم  الكاتبه  واآلالت  الدهان  وفراشي   )
والتهذيب  التعليم  وادوات  االثاث(  )باستثناء 
وحروف   ) )الشده  اللعب  واوراق   ) اآلالت  )باستثناء 

الطباعه والكليشهات .. 

In Respect of: ) Paper and materials made 
from paper and cardboard (carton) and 
articles made of it and printed materials, 
newspapers and periodicals, books and 
materials, binding,photographs, stationery 
and resins (relating to stationery and materials 
artists) and brushes paint and typewriters 
and office supplies (except furniture) and the 
tools of education and discipline (except for 
machines) and leaves Toys (distress), and 
characters from printing clichés. 
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 In the name of: sharikat al-quds llsenaat alبأسم : شركة القدس للصناعات الورقية 
warakeaa 

 Address: ramallah, bir nabala, main streetالعنوان : رام الله، بير نباال، الشارع الرئيسي 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله، شارع القدس، عمارة األنوار 

) 157 (

 Trade Mark No.: 20911العالمة التجارية رقم : 20911 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

والصيد  الدواجن  ولحوم  واالسماك  اللحوم   : اجل  من 
ومجمده  محفوظه  خضروات  فواكه  اللحم  خالصات 
ومجففه ومطهوه هالم جيلي ومربيات وفواكه مطبوخة 
بالسكر _البيض والحليب الزيوت والدهون المعدة لالكل 

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

 In the name of: jameyet kafer allabadبأسم : جمعية كفر_اللبد_التعاونية للزراعة المروية 
altaweneh llzraa almarweh 

 Address: qaryet kafer allabad tel 09688846العنوان : قرية كفر اللبد تلفون 09688846 

 Address for Services:   qaryet kafer allabadعنوان التبليغ : قرية كفر اللبد تلفون 09688846 
tel 09688846 

) 158 ( 

 Trade Mark No.: 20912العالمة التجارية رقم : 20912 

 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

والقنص، خالصات  والطيور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
اللحم، الفواكه والخضار المحفوظة والمثلجة والمجففة 
البيض  والكومبوت،  والمربى  الهالم  والمطبوخة، 
والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والشحوم الصالحة 

لالكل. 

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

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

In the name of: Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc. 

 7100 القانونية،  العنوان : شركة من ديالوير، الدائرة 
الواليات   ،75024 تكساس  بالنو،  درايف،  كوربوريت 

المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 159 (

 Trade Mark No.: 20913العالمة التجارية رقم : 20913 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والقهوة المصنعة، األرز، 
التابيوكا والساغو، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
السكر  المثلجات،  والحلوى،  والمعجنات  الخبز  الحبوب، 
والعسل والدبس، الخميرة ومسحوق الخبز، الملح، الخردل، 

الخل والصلصة )التوابل(، البهارات، الجليد. 

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

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

In the name of: Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc. 

 7100 القانونية،  العنوان : شركة من ديالوير، الدائرة 
الواليات   ،75024 تكساس  بالنو،  درايف،  كوربوريت 

المتحدة االمريكية 

Address: a Delaware corporation, of Legal 
Department, 7100 Corporate Drive, Plano, 
TX 75024, U.S.A. 
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محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب 74، رام الله 

Address for Services:   

) 160(

 Trade Mark No.: 20914العالمة التجارية رقم : 20914 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

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

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

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

In the name of: Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc. 

 7100 القانونية،  العنوان : شركة من ديالوير، الدائرة 
الواليات   ،75024 تكساس  بالنو،  درايف،  كوربوريت 

المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 161 (

 Trade Mark No.: 20915العالمة التجارية رقم : 20915 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

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

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

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

In the name of: Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc. 
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 7100 القانونية،  العنوان : شركة من ديالوير، الدائرة 
الواليات   ،75024 تكساس  بالنو،  درايف،  كوربوريت 

المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 162 (

 Trade Mark No.: 20916العالمة التجارية رقم : 20916 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والقهوة المصنعة، 
والمستحضرات  الدقيق  والساغو،  التابيوكا  األرز، 
والحلوى،  والمعجنات  الخبز  الحبوب،  من  المصنوعة 
المثلجات، السكر والعسل والدبس، الخميرة ومسحوق 
)التوابل(،  والصلصة  الخل  الخردل،  الملح،  الخبز، 

البهارات، الجليد. 

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

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

In the name of: Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc. 

 7100 القانونية،  العنوان : شركة من ديالوير، الدائرة 
الواليات   ،75024 تكساس  بالنو،  درايف،  كوربوريت 

المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 163(

 Trade Mark No.: 20917العالمة التجارية رقم : 20917 

 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

والقنص، خالصات  والطيور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
اللحم، الفواكه والخضار المحفوظة والمثلجة والمجففة 
البيض  والكومبوت،  والمربى  الهالم  والمطبوخة، 
والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والشحوم الصالحة 

لالكل. 

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

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

In the name of: Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc. 

 7100 القانونية،  العنوان : شركة من ديالوير، الدائرة 
الواليات   ،75024 تكساس  بالنو،  درايف،  كوربوريت 

المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 164 (

 Trade Mark No.: 20918العالمة التجارية رقم : 20918 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والقهوة المصنعة، 
والمستحضرات  الدقيق  والساغو،  التابيوكا  األرز، 
والحلوى،  والمعجنات  الخبز  الحبوب،  من  المصنوعة 
المثلجات، السكر والعسل والدبس، الخميرة ومسحوق 
)التوابل(،  والصلصة  الخل  الخردل،  الملح،  الخبز، 
المواد  حول  الملفوف  الخبز  رغيف  الجليد،  البهارات، 
يلي  مما  اكثر  او  واحد  نوع  على  اساسا  تحتوي  التي 
والسمك  المعالجة(  او  )المطبوخة  واللحوم  الدجاج   –
في  لالكل  المعدة  صالصة  و/او  والجبنة  والخضار 

المطعم او خارجه. 

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; pita bread wrapped around 
ingredients consisting primarily of one 
or more of the following – chicken, meat 
(cooked or cured), fish, vegetables, cheese 
and/or sauce for consumption on or off the 
premise. 

بأسم : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، 
اينك. 

In the name of: Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc. 
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 7100 القانونية،  العنوان : شركة من ديالوير، الدائرة 
الواليات   ،75024 تكساس  بالنو،  درايف،  كوربوريت 

المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 165( 

 Trade Mark No.: 20919العالمة التجارية رقم : 20919 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

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

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

 Note: the trademark include on the. مالحظة : العالمة تشتمل على االلوان االحمر واالبيض والسكني
 colors red,white and grey

) 166 (

 Trade Mark No.: 20920العالمة التجارية رقم : 20920 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 
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 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

) 167 ( 

 Trade Mark No.: 20921العالمة التجارية رقم : 20921 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

ومواد  الكريهة  الروائح  مزيالت  المطهرات،   : اجل  من 
الزالة الروائح الكريهة ليست لالستعمال الشخصي. 

In Respect of: Disinfectant; deodorant and 
deodorising agents, not for personal use. 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

داسلدورف،   40589  ،67 هينكلشتراس   : العنوان 
المانيا 

Address: Henkelstrasse 67, 40589 
Dusseldorf, Germany 

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

Address for Services:   

) 168 (

 Trade Mark No.: 20922العالمة التجارية رقم : 20922 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 
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الشخصي  لالستعمال  ليس  الصابون   : اجل  من 
أخرى  ومواد  والتبييض  الغسيل  ومستحضرات 
وادوات  للغسيل  الشطف  ومواد  للغسيل  تستعمل 
المائدة، مستحضرات التنظيف والتلميع وازالة الدهون 
والخشب  المعدن  لتنظيف  مستحضرات  والفرك، 
االصطناعية  والمواد  والزجاج  والبورسوالن  والحجر 
واالقمشة، مواد منع تكون القشور ومواد ازالة القشور 
لالنابيب واالدوات وتحديدا مواد نزع التكلس الغراض 

منزلية. 

In Respect of: Soaps not for personal use, 
washing and bleaching preparations and 
other substances for laundry use, rinsing 
agents for laundry and tableware; cleaning, 
polishing, degreasing and abrasive 
preparations; preparations for cleaning 
metal, wood, stone, porcelain, glass, 
synthetics and textiles; crust preventing 
and crust resolving agents for pipes and 
apparatus namely decalcification agents for 
household purpose. 

 In the name of: Henkel AG & Co. KGaAبأسم : هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 

داسلدورف،   40589  ،67 هينكلشتراس   : العنوان 
المانيا 

Address: Henkelstrasse 67, 40589 
Dusseldorf, Germany 

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

Address for Services:   

) 169 (

 Trade Mark No.: 20923العالمة التجارية رقم : 20923 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/04/2012التاريخ : 2012/04/24 

غير  والحلوى  والشوكوالطات  الشوكوالطه   : اجل  من 
والبسكوت  والمعجنات  والكعك  البسكوت  الطبية، 
والحلوى  والمجمدة  المثلجة  الحلوى  الهش،  الرقيق 

التي يختم بها الطعام، البوظة ومنتجات البوظة. 

In Respect of: Chocolate, chocolates, 
non-medicated confectionery; biscuits, 
cakes, pastries, wafers; chilled and frozen 
confectionery and desserts; ice cream and 
ice cream products. 

 In the name of: Cadbury UK Limitedبأسم : كادبوري يو كيه لميتد 

 Address: Bournville, Birmingham, Unitedالعنوان : بورنفيل، بيرمينغهام، المملكة المتحدة 
Kingdom 

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

Address for Services:   
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) 170 (

 Trade Mark No.: 20924العالمة التجارية رقم : 20924 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 25/04/2012التاريخ : 2012/04/25 

 In Respect of: COSMETICS PRODUCTSمن اجل : مستحضرات تجميل 

 In the name of: Riyad Ahmad said thaherبأسم : ريض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - hiefa str .abu riyadالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
thaherbuilding 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - hiefa str .abu 
riyad thaherbuilding 

 

) 171 (

 Trade Mark No.: 20925العالمة التجارية رقم : 20925 

 In Class: 43في الصنف : 43 

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

الفنادق خدمات تقديم  و  المطاعم  : خدمات  اجل  من 
المأكوالت والمشروبات، خدمات اعداد وتقديم االغذية 

والحلويات والمشروبات، ترتيب االقامة المؤقتة. 

In Respect of: Restaurant Services and hotel 
services for providing food and drink, services 
of preparation and providing food and drinks and 
desserts; organizing temporary accommodation. 

 In the name of: Sharket Mataem Alaqsaبأسم : شركة مطاعم االقصى للمأكوالت 

 Address: Jineen aldwar alra2eseالعنوان : جنين / الدوار الرئيسي 

عنوان التبليغ : جنين - الدوار الرئيسي - دوار الداخلية 
- مكتب االستشارات للخدمات القانونية

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة مطعم ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 
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) 172 (

 Trade Mark No.: 20926العالمة التجارية رقم : 20926 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 25/04/2012التاريخ : 2012/04/25 

من اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات- االيواء 
المؤقت. 

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

 In the name of: wasef Qasem Mostafaبأسم : واصف قاسم مصطفى فريحات 
Frihat 

 Address: jineen albsaten \ ayashالعنوان : جنين - حي البساتين - دوار يحيى عياش 

مكتب   - الداخلية  دوار   - جنين   : التبليغ  عنوان 
االستشارية للخدمات القانونية المحامي موسى قدورة 

Address for Services:   

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

) 173 (

 Trade Mark No.: 20927العالمة التجارية رقم : 20927 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 26/04/2012التاريخ : 2012/04/26 
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من اجل : الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من 
هذه المواد، غير المدرجة في فئات أخرى، المطبوعات، 
القرطاسية،  الفوتوغرافية،  الصور  الكتب،  تجليد  مواد 
المنزلية،  ولالغراض  القرطاسية  ألغراض  الصقة  مواد 
ومواد الفنانين، فراشي ملونة، المواد التعليمية وطرق 
التعبئة  مواد  البالستيك  األجهزة(؛  )عدا  التدريس 
مجالت  أخرى(؛  فئات  في  المدرجة  )غير  والتغليف 
ومنشورات دورية؛ الكتب والصحف، والمواد المصنوعة 
الرصاص  وأقالم  الكتابة  أدوات  والكرتون،  الورق  من 
واألقالم والدفاتر، ومنصات الكتابة، وبطاقات المعايدة، 
ونقل ) الرسوم االنطباعية(؛ التماثيل )تماثيل مصغرة( 
والتعليم؛  التدريس  ومواد  الورقية،  العجينة  من 
والكتالوجات،  الكتيبات  المطبوعة،  المنشورات 
كتيبات  كتيب،  الورق،  أكياس  أكياس،  المرشدين؛ 
محايات،  ملونة،  فراشي  تلوين،  أقالم  األخبار،  ونشرات 
رصاص  اقالم  وصناديق  رصاص،  اقالم  المساطر، 
الملصقات؛  رصاص؛  اقالم  مماسك  الملفات؛  حافظة 
الكتب،  المجلدات،  الدائرية،  االضبارات  صورة؛  البوم 
)الرسم(؛  الرسم  بريدية،  بطاقات  التقاويم،  اليوميات، 
قسائم   ، الناعم  الورق  ملصقات،  مرسام،  باللواصق؛ 
التعبئة  مواد   ، الورق  ورقية،  مذكرات  بطاقات،  هدايا، 
ورق  ورقية  مناديل  الورق،  من  المصنوعة  والتغليف 
مطبوع، وتذاكر السفر وورق اللف وورق الكتابة والورق 
ورقية  شرائط  المطبوعة؛  الكمبيوتر  وبرامج  المقوى، 

وبطاقات تستخدم في معالجة البيانات. 

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; instructional and Teaching 
material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included 
in other classes); magazines; periodical 
Publications; books and newspaper; 
paper and cardboard articles; writing 
instruments, pencils, pens, notepads, 
writing pads, Greeting cards, transfers 
(decalcomanias); figurines (statuettes) of 
papier mache; instructional and teaching 
materials; printed Publications; booklets, 
catalogues; guides; carrier bags; paper 
bags; pamphlet; brochures; news sheets; 
crayons; paint Brushes; erasers; rulers; 
pencil sharpeners, pencil boxes and cases; 
pencil holders; posters; photograph albums; 
Ring binders; folders; note-books; diaries; 
calendars; postcards; drawing (graphic); 
stickers; stencils, bumper stickers, fine 
Paper, gift vouchers; labels, note-paper, 
paper packaging materials, paper tissues, 
printing paper, tickets, wrapping paper, 
Writing paper, cardboard, printed computer 
programs; paper tape and cards for use in 
data processing. 

ديالوير  ا   ( انك.  انترناشونال  فياكوم   : بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Viacom International Inc. 
(A Delaware Corporation) 

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

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   
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) 174 ( 

 Trade Mark No.: 20928العالمة التجارية رقم : 20928 

 In Class: 18في الصنف : 18 

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

الظهر،  اليدوية،حقائب  والحقائب  المظالت   : اجل  من 
اليد  وحقائب  المراسلين،  حقائب  خصر،  حقيبة 
وحقائب  الرياضية  والحقائب  والمحافظ  والمحافظ 
المالبس الجاهزة للسفر، والحقائب، محافظ قطع النقد 

الصغيرة، وأكياس واقية من المطر، حقائب الشاطئ. 

In Respect of: umbrellas, tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets and purses, athletic bags, 
garment bags for travel, knapsacks, change 
purses, duffle bags. 

 .In the name of: Viacom International Incبأسم : فياكوم انترناشونال انك. )اديالوير كوربوريشن( 
(A Delaware Corporation) 

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

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

Address for Services:   

) 175 (

 Trade Mark No.: 20929العالمة التجارية رقم : 20929 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 26/04/2012التاريخ : 2012/04/26 

من اجل : مالبس السباحة ، مالبس حمام، ثياب البحر، 

والسترات  القصيرة  والسراويل  والمالبس،  واألحزمة 

والمعاطف والجوارب واألحذية، وعّصابات ، والسترات 

ازاء  شخصية،  ومالبس  الرعب  ازياء  الصوفية، 

والفساتين،  تنكرية  ازياء  الكركاتونية،  الشخصيات 

والقفازات، وسراويل الصاالت الرياضية، اغطية األذن، 

والقمصان  السراويل  النوم،  مالبس   ، الرقبة  اغطية 

للتزلج،  مالبس   ، شيرت  سويت  قطنية  سترة 

بلوزة   ، الصدر  وحماالت  الشمس،  وأقنعة  البناطيل، 

بعنق، مالبس داخلية، سترات واقية، مالبس االحماء 

الرياضية، أغطية الرأس. 

In Respect of: Bathing suits, bathrobes, 
beachwear, clothing belts, shorts, jackets, 
coats, socks, footwear, bandanas, sweaters, 
halloween costumes, character costumes, 
stage costumes, masquerade costumes, 
dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, 
neckwear, pajamas, pants, shirts, sweat 
shirts, ski wear, slacks, sun visors, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, 
vests, warm-up suits, headwear. 

ديالوير  ا   ( انك.  انترناشونال  فياكوم   : بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Viacom International Inc. 
(A Delaware Corporation) 

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

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 176 ( 

 Trade Mark No.: 20930العالمة التجارية رقم : 20930 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 26/04/2012التاريخ : 2012/04/26 
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الورق،  العاب   ، وباالخص  والدمى،  األلعاب   : اجل  من 
والسهام، الدمى، ألعاب منفوخة، الدمى الفخمة، اللعب 
الفخمة، العاب شخصيات الروايات وتوابعها ، آالت العاب 
الوقوف،  ذاتية  المضغود  القرص  باستخدام  الفيديو 
آالت لعبة فيديو ذاتية الوقوف ، آالت انتاج صوت ذاتية 
وباالخص،  الرياضية،  المواد  األلعاب؛  وطاولة  الوقوف، 
نوادي الجولف، البيسبول، كرة قدم، كرة المضرب، كرات 
مضارب  سكيتبورد،  النشاط،  ألعاب  والحركة،  النشاط 

البيسبول، ديكور لشجرة عيد الميالد. 

In Respect of: Games and playthings, 
namely, card games, darts, dolls; inflatable 
toys; plush dolls; plush toys; action figures 
and accessories thereof; stand alone video 
game machines utilizing cd rom›s, stand 
alone video game machines, stand alone 
audio output game machines, and board 
games; sporting articles, namely, golf clubs, 
baseballs, footballs, paddle balls, activity 
balls, activity toys, skateboards, baseball 
bats; decorations for christmas tree. 

ديالوير  ا   ( انك.  انترناشونال  فياكوم   : بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Viacom International Inc. 
(A Delaware Corporation) 

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

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

Address for Services:   

) 177 (

 Trade Mark No.: 20931العالمة التجارية رقم : 20931 

 In Class: 29في الصنف : 29 

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

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

الطعام والدهون، والمنكهات ومحليات الجالتين . 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried, and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats; flavored and sweetened gelatins. 
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ديالوير  ا   ( انك.  انترناشونال  فياكوم   : بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Viacom International Inc. 
(A Delaware Corporation) 

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

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 178 ( 

 Trade Mark No.: 20932العالمة التجارية رقم : 20932 

 In Class: 30في الصنف : 30 

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

كعكة  والزينة  العلكة،  الخبز،  ورغيف  الخبز   : اجل  من 
الكعك،  خلطات  لألكل،  الصالحة  الكعك  وزينة  حلوى، 
على  القائمة  الشوكوالتة  وحشوات  والكعك  والكعك، 
الفطائر والكعك والحلوى والفشار حلوى مغلفة، الكرمل 
من  المصنوعة  الخفيفة  الوجبات  بالكراميل،  الفشار 
الحبوب، الوجبات خفيفة المصنوعة من الحبوب، والذرة 
ورقائق  الشوكوالته  ورقائق  العلكة،   ، المنكه  الجبن 
والمكسرات  والشوكوالته،   ، الدقيق  ورقائق  الذرة 
وشراب  الشوكوالتة،  ومسحوق  المغطاة،  الشوكوالته 
سطح  على  توضع  التي  والشوكوالته  الشوكوالتة، 
قرطوس(   ( البوظة  مخاريط  الكاكاو،  مزيح  الحلويات، 
ممزوجة  رقيقة  حلويات   ، المموجة  الذرة   ، والكعك 
بالجبن، رقائق البسكويت واألغذية المشتقة الحبوب ، 
المثلجات ، فطائر الفاكهة، الجالتين المنكه والمحلى،

In Respect of: Bread, bread sticks, bubble 
gum, candy cake decorations, edible cake 
decorations, cake mixes, cakes, cakes 
and chocolate based fillings for pies and 
cakes, candy, candy coated popcorn, 
caramel popcorn, caramels, cereal based 
snack food, cheese flavored corn puffed 
snacks, chewing gum, chocolate chips, 
corn chips, flour based chips, chocolate, 
chocolate covered nuts, chocolate powder, 
chocolate syrup, chocolate topping, cocoa 
mixes, cones for ice cream, cookies, corn 
curls, cracker and cheese combinations, 
crackers, food ready to eat cereal derived 
food bars,
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وجنين  سيريال  خليط  من  مكونة  خفيفة  وجبات 
البني  السكر  و  والزبيب  المجروشة  والمكسرات  القمح 
بوب  الساخنة،  الشوكوال   ،) )الجرانوال  سيروب  وكورن 
واآليس  الفطائر،  الحلويات،  البسكويت،  الفشار،  كورن 
كريم، الحليب، المثلجات، نكهة المثلجات ، الحلويات 

المثلجة، لبن الزبادي، كريم مثلج. 

frosting, fruit pies, flavored and sweetened 
gelatins, granola based snack bars, hot 
chocolate, popped popcorn, pretzels, 
puddings, waffles; ice cream, ice milk, 
flavored ices, frozen confections, frozen 
yogurt, frozen custards. 

ديالوير  ا   ( انك.  انترناشونال  فياكوم   : بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Viacom International Inc. 
(A Delaware Corporation) 

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

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

Address for Services:   

) 179 (

 Trade Mark No.: 20933العالمة التجارية رقم : 20933 

 In Class: 41في الصنف : 41 

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

من اجل : الخدمات الترفيهية في الطبيعة /المنتزهات 
والترفيه  والجذب  معدات  استقالل  على  والقائمة 
في  بما  والثقافية،  الرياضية  والخدمات  والتسلية، 
وإنتاج  والتلفزيونية،  اإلذاعية  البرامج  إنتاج  ذلك 
الصورالمتحركة،  وإنتاج  الحية،  الترفيه  وبرامج  األفالم 
)فيتشرز(،  ملونة  تلفزيونية  برامج  المتحركة،  الرسوم 
السينما  استوديوهات،  خدمات  والتلفزيون،  السينما 

الترفيهية، تلفزيون الخدمات الترفيهية، 

In Respect of: Entertainment services in 
the nature of an amusement park ride and 
attraction, entertainment, sporting and cultural 
services, including production of radio and 
television programs; production of films 
and live entertainment features; production 
of animated motion pictures and television 
features; cinema and television studios 
services; motion picture entertainment, 
television entertainment services,
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الترفيهية الحية والمسرحيات،  بما في ذلك العروض 
المعلومات  وتوفير  والدوريات،  والمجالت  الكتب  نشر 
أو  العنكبوتية  الشبكة  عبر  الترفيهية  الخدمات  عن 
االنترنت؛  على  البيانات  قواعد  من  غيرها  أو  اإلنترنت 
وعروض  الموسيقية  والعروض  الرقص  إنتاجعروض 
جوائز الفيديو؛ العروض الكوميدية، وعروض المباشرة 
بشكل  بثها  يتم  التي  الرياضية  والمناسبات  لاللعاب 
الحق،  وقت  في  للبث  تسجيلها  يتم  أو  حي(  مباشر) 
التلفزيونية  البرامج  المباشرة،  الموسيقية  الحفالت 
والموسيقى،  المواهب  مسابقات  تنظيم  المباشرة، 
وتنظيم  التلفزيونية،  البرامج  جوائز  احداث  تغطية 
وتقديم العروض من خالل وسائل الترفيه ذات الصلة 
بالموضة واألزياء، وتوفير المعلومات في مجال الترفيه 

من خالل شبكة الكمبيوتر العالمية. 

including live entertainment performances 
and shows, the publication of books, 
magazines and periodicals; providing 
information on the applicant’s 
entertainment services to multiple users 
via the world wide web or the internet 
or other on-line databases; production 
of dance shows, music shows and video 
award shows; comedy shows, game shows 
and sports events before live audiences 
which are broadcast live or taped for 
later broadcast; live musical concerts; tv 
news shows; organizing talent contests 
and music and television award events; 
organizing and presenting displays 
of entertainment relating to style and 
fashion; providing information in the field 
of entertainment by means of a global 
computer network. 

ديالوير  ا   ( انك.  انترناشونال  فياكوم   : بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Viacom International Inc. 
(A Delaware Corporation) 

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

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 180 ( 

 Trade Mark No.: 20934العالمة التجارية رقم : 20934 

 In Class: 41في الصنف : 41 
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 Date: 26/04/2012التاريخ : 2012/04/26 

من اجل : الخدمات الترفيهية في الطبيعة /المنتزهات 
والترفيه  والجذب  معدات  استقالل  على  والقائمة 
في  بما  والثقافية،  الرياضية  والخدمات  والتسلية، 
وإنتاج  والتلفزيونية،  اإلذاعية  البرامج  إنتاج  ذلك 
الصورالمتحركة،  وإنتاج  الحية،  الترفيه  وبرامج  األفالم 
)فيتشرز(،  ملونة  تلفزيونية  برامج  المتحركة،  الرسوم 
السينما  استوديوهات،  خدمات  والتلفزيون،  السينما 
الترفيهية، تلفزيون الخدمات الترفيهية، بما في ذلك 
الكتب  نشر  والمسرحيات،  الحية  الترفيهية  العروض 
والمجالت والدوريات، وتوفير المعلومات عن الخدمات 
الترفيهية عبر الشبكة العنكبوتية أو اإلنترنت أو غيرها 
من قواعد البيانات على االنترنت؛ إنتاجعروض الرقص 
والعروض الموسيقية وعروض جوائز الفيديو؛ العروض 
والمناسبات  لاللعاب  المباشرة  وعروض  الكوميدية، 
يتم  أو  مباشر)حي(  بشكل  بثها  يتم  التي  الرياضية 
الموسيقية  الحفالت  الحق،  وقت  في  للبث  تسجيلها 
تنظيم  المباشرة،  التلفزيونية  البرامج  المباشرة، 
مسابقات المواهب والموسيقى، تغطية احداث جوائز 
من  العروض  وتقديم  وتنظيم  التلفزيونية،  البرامج 
واألزياء،  بالموضة  الصلة  ذات  الترفيه  وسائل  خالل 
الترفيه من خالل شبكة  المعلومات في مجال  وتوفير 

الكمبيوتر العالمية. 

In Respect of: Entertainment services in 
the nature of an amusement park ride and 
attraction, entertainment, sporting and 
cultural services, including production of 
radio and television programs; production 
of films and live entertainment features; 
production of animated motion pictures 
and television features; cinema and 
television studios services; motion picture 
entertainment, television entertainment 
services, including live entertainment 
performances and shows, the publication 
of books, magazines and periodicals; 
providing information on the applicant’s 
entertainment services to multiple users 
via the world wide web or the internet 
or other on-line databases; production 
of dance shows, music shows and video 
award shows; comedy shows, game shows 
and sports events before live audiences 
which are broadcast live or taped for 
later broadcast; live musical concerts; tv 
news shows; organizing talent contests 
and music and television award events; 
organizing and presenting displays 
of entertainment relating to style and 
fashion; providing information in the field 
of entertainment by means of a global 
computer network. 

ديالوير  ا   ( انك.  انترناشونال  فياكوم   : بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Viacom International Inc. 
(A Delaware Corporation) 

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

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   
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) 181 ( 

 Trade Mark No.: 20936العالمة التجارية رقم : 20936 

 In Class: 28في الصنف : 28 

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

من اجل : األلعاب والدمى، وباالخص ، العاب الورق، والسهام، 
الدمى، ألعاب منفوخة، الدمى الفخمة، اللعب الفخمة، العاب 
شخصيات الروايات وتوابعها ، آالت العاب الفيديو باستخدام 
ذاتية  فيديو  لعبة  آالت  الوقوف،  ذاتية  المضغود  القرص 
األلعاب؛  وطاولة  الوقوف،  ذاتية  انتاج صوت  آالت   ، الوقوف 
كرة  البيسبول،  الجولف،  نوادي  وباالخص،  الرياضية،  المواد 
النشاط،  ألعاب  والحركة،  النشاط  كرات  المضرب،  كرة  قدم، 

سكيتبورد، مضارب البيسبول، ديكور لشجرة عيد الميالد. 

In Respect of: Games and playthings, namely, 
card games, darts, dolls; inflatable toys; 
plush dolls; plush toys; action figures and 
accessories thereof; stand alone video game 
machines utilizing cd rom›s, stand alone video 
game machines, stand alone audio output game 
machines, and board games; sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle 
balls, activity balls, activity toys, skateboards, 
baseball bats; decorations for christmas tree. 

ديالوير  ا   ( انك.  انترناشونال  فياكوم   : بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Viacom International Inc. 
(A Delaware Corporation) 

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

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

Address for Services:   

) 182 (

 Trade Mark No.: 20938العالمة التجارية رقم : 20938 
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 In Class: 18في الصنف : 18 

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

الظهر،  اليدوية،حقائب  والحقائب  المظالت   : اجل  من 
اليد  وحقائب  المراسلين،  حقائب  خصر،  حقيبة 
وحقائب  الرياضية  والحقائب  والمحافظ  والمحافظ 
المالبس الجاهزة للسفر، والحقائب، محافظ قطع النقد 

الصغيرة، وأكياس واقية من المطر، حقائب الشاطئ. 

In Respect of: umbrellas, tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets and purses, athletic bags, 
garment bags for travel, knapsacks, change 
purses, duffle bags. 

ديالوير  ا   ( انك.  انترناشونال  فياكوم   : بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Viacom International Inc. 
(A Delaware Corporation) 

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

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 183 ( 

 Trade Mark No.: 20939العالمة التجارية رقم : 20939 

 In Class: 16في الصنف : 16 

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

من اجل : الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من 
هذه المواد، غير المدرجة في فئات أخرى، المطبوعات، 
القرطاسية،  الفوتوغرافية،  الصور  الكتب،  تجليد  مواد 
المنزلية،  ولالغراض  القرطاسية  ألغراض  الصقة  مواد 
ومواد الفنانين، فراشي ملونة، المواد التعليمية وطرق 
التعبئة  مواد  البالستيك  األجهزة(؛  )عدا  التدريس 

والتغليف )غير المدرجة في فئات أخرى(؛

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; Photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household 
purposes; artists› materials; paint brushes; 
instructional and Teaching material (except 
apparatus);
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والمواد  والصحف،  الكتب  دورية؛  ومنشورات  مجالت   
وأقالم  الكتابة  أدوات  والكرتون،  الورق  من  المصنوعة 
الرصاص واألقالم والدفاتر، ومنصات الكتابة، وبطاقات 
التماثيل  االنطباعية(؛  الرسوم   ( ونقل  المعايدة، 
ومواد  الورقية،  العجينة  من  مصغرة(  )تماثيل 
الكتيبات  المطبوعة،  المنشورات  والتعليم؛  التدريس 
الورق،  أكياس  أكياس،  المرشدين؛  والكتالوجات، 
فراشي  تلوين،  أقالم  األخبار،  ونشرات  كتيب، كتيبات 
وصناديق  رصاص،  اقالم  المساطر،  محايات،  ملونة، 
اقالم رصاص؛  الملفات؛ مماسك  اقالم رصاص حافظة 
الملصقات؛ البوم صورة؛ االضبارات الدائرية، المجلدات، 
الرسم  بريدية،  بطاقات  التقاويم،  اليوميات،  الكتب، 
 ، الناعم  الورق  ملصقات،  مرسام،  باللواصق؛  )الرسم(؛ 
مواد   ، الورق  ورقية،  مذكرات  بطاقات،  هدايا،  قسائم 
التعبئة والتغليف المصنوعة من الورق، مناديل ورقية 
الكتابة  وورق  اللف  وورق  السفر  وتذاكر  مطبوع،  ورق 
شرائط  المطبوعة؛  الكمبيوتر  وبرامج  المقوى،  والورق 

ورقية وبطاقات تستخدم في معالجة البيانات. 

 plastic materials for packaging (not included 
in other classes); magazines; periodical 
Publications; books and newspaper; paper 
and cardboard articles; writing instruments, 
pencils, pens, notepads, writing pads, 
Greeting cards, transfers (decalcomanias); 
figurines (statuettes) of papier mache; 
instructional and teaching materials; 
printed Publications; booklets, catalogues; 
guides; carrier bags; paper bags; pamphlet; 
brochures; news sheets; crayons; paint 
Brushes; erasers; rulers; pencil sharpeners, 
pencil boxes and cases; pencil holders; 
posters; photograph albums; Ring binders; 
folders; note-books; diaries; calendars; 
postcards; drawing (graphic); stickers; 
stencils, bumper stickers, fine Paper, gift 
vouchers; labels, note-paper, paper packaging 
materials, paper tissues, printing paper, 
tickets, wrapping paper, Writing paper, 
cardboard, printed computer programs; paper 
tape and cards for use in data processing. 

ديالوير  ا   ( انك.  انترناشونال  فياكوم   : بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Viacom International Inc. 
(A Delaware Corporation) 

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

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

Address for Services:   

) 184 ( 

 Trade Mark No.: 20941العالمة التجارية رقم : 20941 

 In Class: 9في الصنف : 9 
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 Date: 26/04/2012التاريخ : 2012/04/26 

وحقائب  الفيديو,  كاميرات  كاميرات   : اجل  من 
للكاميرات, أجهزة  القوائم  الكاميرات, مناصب ثالثية 
للكاميرات,  الوميض  مصابيح  الصور,  اللتقاط  ?ضاءة 

مسدسات الوميض للكاميرات. 

In Respect of: Cameras camcorders; 
camera cases; tripods for cameras; lighting 
devices for taking pictures; flash lamps for 
cameras; flashguns for cameras. 

 ,.In the name of: Samsung Electronics Coبأسم : سامسونغ إلكترونيكس كو.، ليمتد 
Ltd 

العنوان : 416 ، ميتان-ودنغ، يوينغونغ – غو ، سوان – 
سي، جيونغي- دو، كوريا 

Address: 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

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

Address for Services:   

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

) 185 (

 Trade Mark No.: 20942العالمة التجارية رقم : 20942 

 In Class: 35في الصنف : 35 

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

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

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

 In the name of: adams marketing & fun coبأسم : شركة ادمز للتسويق والترفيه 

 Address: ramallah - jifna - main streetالعنوان : رام الله - جفنا - الشارع الرئيسي 

 - Address for Services:   ramallah - jifnaعنوان التبليغ : رام الله - جفنا - الشارع الرئيسي 
main street 
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) 186 (

 Trade Mark No.: 20943العالمة التجارية رقم : 20943 

 In Class: 41في الصنف : 41 

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

 ، التسلية   ، التدريب  توفير   ، التعليم   : اجل  من 
النشاطات النقابية والرياضية 

In Respect of: education , training , 
entertainment , trade union activites and 
sports 

 In the name of: adams marketing & fun coبأسم : شركة ادمز للتسويق والترفيه 

 Address: ramallah - jifna - main streetالعنوان : رام الله - جفنا - الشارع الرئيسي 

 - Address for Services:   ramallah - jifnaعنوان التبليغ : رام الله - جفنا - الشارع الرئيسي 
main street 

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

) 187 (

 Trade Mark No.: 20944العالمة التجارية رقم : 20944 

 In Class: 35في الصنف : 35 

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

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

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

 In the name of: admas marketing &fun coبأسم : شركة ادمز للتسويق والترفيه 
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 Address: ramallah - jifna - main streetالعنوان : رام الله - جفنا - وتفعيل النشاط المكتبي 

 Address for Services:   ramallah - jifna - main streetعنوان التبليغ : رام الله - جفنا - وتفعيل النشاط المكتبي 

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

) 188 (

 Trade Mark No.: 20945العالمة التجارية رقم : 20945 

 In Class: 43في الصنف : 43 

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

من اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات- االيواء 
المؤقت. 

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

 In the name of: admas marketing &fun coبأسم : شركة ادمز للتسويق والترفيه 

 Address: ramallah - jifna - main streetالعنوان : رام الله - جفنا - وتفعيل النشاط المكتبي 

النشاط  وتفعيل   - جفنا   - الله  رام   : التبليغ  عنوان 
المكتبي 

Address for Services:   ramallah - jifna - 
main street 

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

) 189(

 Trade Mark No.: 20946العالمة التجارية رقم : 20946 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 26/04/2012التاريخ : 2012/04/26 
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 In Respect of: Tobacco and Madeمن اجل : المعسل - والتبغ 

 In the name of: shariket al-salateenبأسم : شركة السالطين لصناعة وتعبئة المعسل 
lesina›yet al- mua›seel 

 Address: ramallah - Jefnaالعنوان : رام الله - جفنا 

 Address for Services:   ramallah - Jefnaعنوان التبليغ : رام الله - جفنا 

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

) 190 (

 Trade Mark No.: 20947العالمة التجارية رقم : 20947 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 29/04/2012التاريخ : 2012/04/29 

 In Respect of: TISSUESمن اجل : المحارم 

 In the name of: SALEH AHMAD HUSENبأسم : صالح أحمد حسين حميد 
HEMED 

 Address: TULKREM ESKAN EKTABAالعنوان : طولكرم - اسكان اكتابا 

 Address for Services:   TULKREMعنوان التبليغ : طولكرم - اسكان اكتابا 
ESKAN EKTABA 

) 191 ( 

 Trade Mark No.: 20948العالمة التجارية رقم : 20948 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 
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 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 
المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 
لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 
صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 
ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 
أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

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

 In the name of: Philip Morris Productsبأسم : فيليب موريس براندس سارل 
Brands Sarl 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

 

) 192 (

 Trade Mark No.: 20949العالمة التجارية رقم : 20949 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 
المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 
لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 
صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 
ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 
أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

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



161 2012/12/12العــــــدد السادس

 In the name of: Philip Morris Productsبأسم : فيليب موريس براندس سارل 
Brands Sarl 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 193 (

 Trade Mark No.: 20950العالمة التجارية رقم : 20950 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 

في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 

تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 

المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 

لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 

صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 

ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 

أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

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

 In the name of: Philip Morris Productsبأسم : فيليب موريس براندس سارل 
Brands Sarl 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   
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) 194 (

 Trade Mark No.: 20951العالمة التجارية رقم : 20951 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 
المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 
لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 
صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 
ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 
أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

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

 In the name of: Philip Morris Productsبأسم : فيليب موريس براندس سارل 
Brands Sarl 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 195 (

 Trade Mark No.: 20952العالمة التجارية رقم : 20952 

 In Class: 38في الصنف : 38 
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 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

من اجل : االتصاالت، االتصال بالتلفون الخلوي، االتصال 
اإللكترونية  النشرات  لوحات  خدمات  بالتلفونات، 
)خدمات اتصاالت(، معلومات حول االتصاالت، خدمات 

تلفونات، خدمات السلكية 

In Respect of: Telecommunications, 
Cellular telephone communications, 
Communications by telephone, 
Electronic bulletin board services 
[telecommunications services], Information 
about telecommunication, Telephone 
services, Wire services 

المتطورة  للتكنولوجيا  سيستمز  آي  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: ISystem for Advanced 
Technology Company 

 Address: Al-Beireh - Ramallahالعنوان : البيرة - رام الله 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 196 (

 Trade Mark No.: 20953العالمة التجارية رقم : 20953 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

من اجل : االتصاالت، االتصال بالتلفون الخلوي، االتصال 
اإللكترونية  النشرات  لوحات  خدمات  بالتلفونات، 
)خدمات اتصاالت(، معلومات حول االتصاالت، خدمات 

تلفونات، خدمات السلكية 

In Respect of: Telecommunications, 
Cellular telephone communications, 
Communications by telephone, 
Electronic bulletin board services 
[telecommunications services], Information 
about telecommunication, Telephone 
services, Wire services 

المتطورة  للتكنولوجيا  سيستمز  آي  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: ISystem for Advanced 
Technology Company 

 Address: Al-Beireh - Ramallahالعنوان : البيرة - رام الله 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   
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) 197 ( 

 Trade Mark No.: 20954العالمة التجارية رقم : 20954 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

من اجل : االتصاالت، االتصال بالتلفون الخلوي، االتصال 
اإللكترونية  النشرات  لوحات  خدمات  بالتلفونات، 
)خدمات اتصاالت(، معلومات حول االتصاالت، خدمات 

تلفونات، خدمات السلكية 

In Respect of: Telecommunications, Cellular 
telephone communications, Communications 
by telephone, Electronic bulletin board 
services [telecommunications services], 
Information about telecommunication, 
Telephone services, Wire services 

المتطورة  للتكنولوجيا  سيستمز  آي  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: ISystem for Advanced 
Technology Company 

 Address: Al-Beireh - Ramallahالعنوان : البيرة - رام الله 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 198 (

 Trade Mark No.: 20955العالمة التجارية رقم : 20955 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

من اجل : االتصاالت، االتصال بالتلفون الخلوي، االتصال 
اإللكترونية  النشرات  لوحات  خدمات  بالتلفونات، 
)خدمات اتصاالت(، معلومات حول االتصاالت، خدمات 

تلفونات، خدمات السلكية 

In Respect of: Telecommunications, 
Cellular telephone communications, 
Communications by telephone, 
Electronic bulletin board services 
[telecommunications services], Information 
about telecommunication, Telephone 
services, Wire services 
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المتطورة  للتكنولوجيا  سيستمز  آي  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: ISystem for Advanced 
Technology Company 

 Address: Al-Beireh - Ramallahالعنوان : البيرة - رام الله 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 199 ( 

 Trade Mark No.: 20956العالمة التجارية رقم : 20956 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

طبيعة  ذات  والتدريب  الترفيه  خدمات   : اجل  من 
كرة  مجال  في  المستمرة  االذاعية  التلفزيونية  البرامج 
 , المباشرة  والمعارض  السلة  كرة  العاب  وتقديم  السلة 
خدمات انتاج وتوزيع برامج العاب كرة السلة التلفزيونية 
السلة في مجال  برامج واحداث كرة  , خدمات  واالذاعية 
مستوصفات  وتنظيم  التحري  خدمات   , السلة  كرة 
ومعسكرات  مستوصفات  و  السلة  كرة  ومعسكرات 
الراقصات  فريق  ومعسكرات  ومستوصفات  و  المدربين 
واحداث كرة السلة , خدمات الترفيه ذات طبيعة الظهور 
في  الراقصات  فريق  او  للحظ  الجالب  للزي  الشخصي 
وفي  المستوصفات  وفي  السلة  كرة  ومعارض  العاب 
خدمات   , االخرى  السلة  كرة  العاب  وفي  المعسكرات 
اندية  خدمات   , والحفالت  الخاصة  لالحداث  الترفيه 
المشجعين , خدمات الترفيه وبشكل خاص توفير مواقع 
االنترنت التي تشمل مواد متعددة الوسائط في مجال 

التغطية التلفزيونية و التغطية التلفزيونية التفاعلية

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,
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 و التسجيالت المرئية و التسجيالت المرئية المستمرة 
البرامج  و  لالنتخابات  المتفاعلة  المرئية  التغطية  و 
االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت المسموعة 
ذات  والمعلومات  االخبار  توفير  السلة،  كرة  مجال  في 
السلة،  كرة  مجال  في  والموجزات  االحصائية  الطبيعة 
الكمبيوتر  العاب  خاصة،  منزلة،  الغير  الحية  االلعاب 
العاب  و  التفاعلية  الفيديو  والعاب  الفيديو  العاب  و 
الكبار  حفالت  والعاب  التصفيف  العاب  و  المهارات 
وااللعاب  البزل  والعاب  الخشبية  وااللعاب  والصغار 
نشر  خاصة،  االلكتروني،  النشر  خدمات  البسيطة، 
االلعاب  وجداول  الملونة،  والكتب  والنشرات  المجالت 
مجال  في  وجميعها  االنترنت،  عبر  مباشرة  لالخرين 
عبر  محوسبة  بيانات  قاعدة  توفير  خدمة  السلة,  كرة 

االنترنت في مجال كرة السلة 

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 

 .In the name of: NBA Properties, Incبأسم : ان بي ايه بروبرتيز, انك. 

العنوان : اوليمبيك تاور645- فيفث افنيو, نيويورك, 
نيويورك 10022, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, 
New York, New York 10022, U.S.A. 

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

Address for Services:   

) 200 (

 Trade Mark No.: 20957العالمة التجارية رقم : 20957 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 
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او  للقرطاسية  غراء  )طالءات(,  مائية  الوان   : اجل  من 
مكابس  للمكاتب,  سلكية  مشابك  المنزلية,  لالغراض 
تحبير,  ختامات  مكتبية(,  )لوازم  السلكية  المشابك 
اقالم  االقالم,  رصاص  الرصاص,  اقالم  الحبر,  اقالم 
اقالم  التعبئة,  حبر  الملونة,  التحديد  اقالم  تلوين, 
الفلوريسنت,  اقالم تحديد  البيضاء,  للوحات  التحديد 
)قرطاسية(,  التحديد  حبر  اقالم  للرسامين,  فراشي 
الهندية,  االحبار  المماحي,  المحددات,  الطباشير, 
)لوازم  للورق  سكاكين  مكتبية(,  )لوازم  خرامات 
مكتبية(, الواح ذات مشابك, بكرات لالشرطة الالصقة 
)لوازم مكتبية(, ملفات )لوازم مكتبية(, االت بري اقالم 
الرصاص )كهربائية او غير كهربائية(, ادوات الكتابة, 
)مواد  الوان  علب  كتابة,  )اطقم(  علب  الرسم,  اطقم 

مدرسية(, القرطاسية 

In Respect of: Watercolors [paintings]; 
glues for stationery or household purposes; 
staples for offices; stapling presses [office 
requisites]; inking pads; pens; pencils; pencil 
leads; pastels [crayons]; color markers; 
refill inks; whiteboard markers; fluorescent 
markers; painters’ brushes; marking pens 
[stationery]; marking chalks; markers; 
rubber erasers; Indian inks; punches [office 
requisites]; paper knives [office requisites]; 
clipboards; adhesive tape dispensers [office 
requisites]; files [office requisites]; pencil 
sharpening machines [electric or non-
electric]; writing instruments; drawing sets; 
writing cases [sets]; paint boxes [articles for 
use in school]; stationery 

 .In the name of: LION PENCIL CO., LTDبأسم : ليون بينسيل كو., ال تي دي. 

العنوان : نو. 186, سيك. 1, تشانغ-شان رود, بانكياو 
ديستريكت, نيو تايبيه ستي, جمهورية تايوان 

Address: No. 186, Sec. 1, Chung-Shan Road, 
Banqiao District, New Taipei City, Taiwan, R.O.C. 

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

Address for Services:   

) 201 (

 Trade Mark No.: 20958العالمة التجارية رقم : 20958 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

من اجل : المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها 
 ، المالبس  وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من 
مستحضرات التنظيف والصقل والفرك والكشط ، الصابون 
، المواد العطرية والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل 
)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 
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 In the name of: Sharikat Grand Pharmبأسم : شركة جراند فارم لالستثمارات الصيدالنية 
lilistithmarat Alsaydalaniya 

الضفة   , الله  رام  القدس,  شارع  الشرفا,   : العنوان 
الغربية 

Address: Al-Shurafah, Al-Quds Street, 
Ramallah, The West Bank 

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

Address for Services:   

 

) 202 (

 Trade Mark No.: 20959العالمة التجارية رقم : 20959 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

من اجل : المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، 
مواد الحمية المعدة لالستعمال الطبي ، أغذية األطفال 
، اللصوق الطبية ومواد التضميد ، المواد الخاصة بحشو 
المستحضرات   ، المطهرات   ، الطبي  والشمع  األسنان 
والحشرات  والحيوانات  الهوام  ابادة  في  المستعملة 

الضارة والفطريات واألعشاب الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for 
dressings; materials for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides 

 In the name of: Sharikat Grand Pharmبأسم : شركة جراند فارم لالستثمارات الصيدالنية 
lilistithmarat Alsaydalaniya 

الضفة   , الله  رام  القدس,  شارع  الشرفا,   : العنوان 
الغربية 

Address: Al-Shurafah, Al-Quds Street, 
Ramallah, The West Bank 

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

Address for Services:   
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) 203 (

 Trade Mark No.: 20960العالمة التجارية رقم : 20960 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 30/04/2012التاريخ : 2012/04/30 

واألصناف  )الكرتون(  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
فئات  في  المصنفة  غير  المواد  هذه  من  المصنوعة 
الصور   ، الكتب  تجليد  ومواد  المطبوعات   ، أخرى 
الفوتوغرافية ، القرطاسية ، المواد الالصقة المستعملة 
في القرطاسية أو لألغراض المنزلية ، األدوات الخاصة 
الكاتبة  اآلالت   ، والدهان  التلوين  فرش   ، بالفنانين 
االرشادية  المواد   ، األثاث(  )عدا  المكاتب  ومستلزمات 
والتعليمية )عدا األجهزة( ، مواد بالستيكية للتغليف 
)غير المصنفة 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; 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: Sharikat Grand Pharmبأسم : شركة جراند فارم لالستثمارات الصيدالنية 
lilistithmarat Alsaydalaniya 

الضفة   , الله  رام  القدس,  شارع  الشرفا,   : العنوان 
الغربية 

Address: Al-Shurafah, Al-Quds Street, 
Ramallah, The West Bank 

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

Address for Services:   

) 204 (

 Trade Mark No.: 20961العالمة التجارية رقم : 20961 



170 2012/12/12العــــــدد السادس

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 02/05/2012التاريخ : 2012/05/02 

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

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: Amazon importing andبأسم : شركة االمازون لالستيراد والتسويق 
Marketing 

 Address: Bethlehem - ALquds ALkhalealالعنوان : بيت لحم / شارع القدس الخليل 
street 

 - Address for Services:   Bethlehemعنوان التبليغ : بيت لحم / شارع القدس الخليل 
ALquds ALkhaleal street 

) 205 (

 Trade Mark No.: 20962العالمة التجارية رقم : 20962 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 02/05/2012التاريخ : 2012/05/02 

الصيدلية  المستحضرات  اجل:  من 
والمرضى  والبيطرية,والصحية,وأطعمةاألطفال 
حشو  في  المستعملة  والمواد  والضمدات  واللصقات 
ومواد  االسنان  طب  في  المستعمل  االسنان,والشمع 
المضرة  لالعشاب  القاتلة  والمستحضرات  التعقيم 

والحشرات. 

In Respect of: Pharmaceutical and 
vterinary and health,and baby foods and 
sick,palsters,dressings and materials 
used in dental fillings,and wax used in 
dentistry and sterilization materials and 
preparations for the deadly herbs and 
harmful insects. 
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التنظيف  مواد  لتسويق  كير  جاال  شركة   : بأسم 
والتجميل 

In the name of: Sharikat jala care letaswik 
mawad AL tantheef wa altagmeel agmeel 

 Address: Beit jala - ALsahel streetالعنوان : بيت جاال - شارع السهل 

 Address for Services:   Beit jala - ALsahel streetعنوان التبليغ : بيت جاال - شارع السهل 

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

) 206 ( 

 Trade Mark No.: 20964العالمة التجارية رقم : 20964 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 03/05/2012التاريخ : 2012/05/03 

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

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

 .In the name of: GRAND STORES L.L.Cبأسم : المحالت الكبرى ش.م.م. 

 Address: P.O. Box: 2144 Dubai, Unitedالعنوان : ص ب: 2144 دبي , االمارات العربية المتحدة 
Arab Emirates 

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

Address for Services:   

) 207 (

 Trade Mark No.: 20965العالمة التجارية رقم : 20965 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 03/05/2012التاريخ : 2012/05/03 
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وخالصات  والقنص  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
المطبوخة  او  المحفوظة  االثمار  والخضار  والسمك  اللحم 
والهالم والمربى والبيض والحليب وغيره من منتجات االلبان 

والزيوت والشحوم الصالحة لالكل والكعلبات والمخلالت. 

In Respect of: meat, fish, birds and hunting 
and extracts of meat and fish, vegetables or 
dried fruiting preserved or cooked, jellies, 
jams, milk, and other diare products, oils 
and edible fats, canned food, pickles 

المساهمة  والصناعة  للتجارة  ابو حميد  : شركة  بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Abu Hmaid for Trade & 
indutry co . Ltd 

 Address: Gaza / souq ALzawiyehالعنوان : غزة - سوق الزاوية 

 Address for Services:   Gaza / souq ALzawiyehعنوان التبليغ : غزة - سوق الزاوية 

) 208 (

 Trade Mark No.: 20966العالمة التجارية رقم : 20966 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 03/05/2012التاريخ : 2012/05/03 

والوظائف  االعمال  وادارة  والنشر  الدعاية   : اجل  من 
المكتبية 

In Respect of: advertising and publishing , 
buisness administration , office functions 

المساهمة  والصناعة  للتجارة  ابو حميد  : شركة  بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Abu Hmaid for Trade & 
indutry co . Ltd 

 Address: Gaza / souq ALzawiyehالعنوان : غزة - سوق الزاوية 

 Address for Services:   Gaza / souqعنوان التبليغ : غزة - سوق الزاوية 
ALzawiyeh 

) 209 (

 Trade Mark No.: 20967العالمة التجارية رقم : 20967 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 03/05/2012التاريخ : 2012/05/03 

من اجل : البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا 
والمستحضرات  والدقيق  القهوة  والساجور، ومماثالت 
والكعك  والبسكويت  والخبز  الحبوب  من  المصنوعة 
والعسل  لتجميدها  المستعملة  والرشوش  والحلوى 
والخل  والملح  الخبز  وميحوق  والخميرة  والدبس 

والصلصة والبهارات والتوابل والجليد 

In Respect of: cofee , tea, cocoa , sugar, 
rice and altabyuk or sago and derivatives 
coffee, flour and preparations made 
from cereals , braed, biscuits , cakes, 
candy, Alrochoc used for freezing honey, 
molasses, yeast, baking powder, salt , 
mustard, pepper, venigar and sauces and 
condiments, spices and ice. 

المساهمة  والصناعة  للتجارة  ابو حميد  : شركة  بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Abu Hmaid for Trade & 
indutry co . Ltd 

 Address: Gaza / souq ALzawiyehالعنوان : غزة - سوق الزاوية 

 Address for Services:   Gaza / souqعنوان التبليغ : غزة - سوق الزاوية 
ALzawiyeh 

) 210 (

 Trade Mark No.: 20968العالمة التجارية رقم : 20968 

 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 03/05/2012التاريخ : 2012/05/03 

البساتين  ومنتوجات  الزراعية  لمنتوجات   : اجل  من 
االخرى  االصناف  في  المدرجة  غير  والحبوب  والغابات 
والبذور  الطازجة  والفواكه  والخضار  الحية  والحيوانات 

والنباتات الحية واالزهار والعلق والمولت 

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

المساهمة  والصناعة  للتجارة  ابو حميد  : شركة  بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Abu Hmaid for Trade & 
indutry co . Ltd 

 Address: Gaza / souq ALzawiyehالعنوان : غزة - سوق الزاوية 

 Address for Services:   Gaza / souqعنوان التبليغ : غزة - سوق الزاوية 
ALzawiyeh 
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) 211 (

 Trade Mark No.: 20969العالمة التجارية رقم : 20969 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 06/05/2012التاريخ : 2012/05/06 

أجهزة  الحواسيب؛  قطع  الحواسيب؛   : اجل  من 
معالجة  ووحدات  معالجات  من  المكونة  الحواسيب 
ومعالجات  حاسوبية  طرفية  وتجهيزات  مركزية 
مصغرة قابلة للبرمجة للبرمجيات؛ الحواسيب المصغرة؛ 
للشبكات؛  السيرفر  أجهزة  الحاسوبية؛  السيرفر  أجهزة 
برمجيات  تحديدًا  الحاسوبية،  األساسية  البرمجيات 
االستخدام  وبرمجيات  الحواسيب  تشغيل  أنظمة 
المستخدمة  األخرى  الحاسوبية  والبرمجيات  الحاسوبية 
للمحافظة على وتشغيل األنظمة الحاسوبية التي تكون 
المقتصرة  الحاسوبية  الذاكرة  على  جميعها  مخزنة 
أو في أي مكان آخر  )روم(  القراءة  القراءة وذاكرات  على 
المعالجات  الموصالت؛  أشباه  الحاسوبية؛  الدوائر  من 
المصغرة؛  الحواسيب  المتكاملة؛  الدارات  المصغرة؛ 
دي  أي  ايه  ار  تحكم  أدوات  المصغرة؛  التحكم  أدوات 
لتخزين البيانات)مجموعة زائدة من األقراص المستقلة(؛ 
مجموعات الرقاقات الحاسوبية؛ اللوحات الحاسوبية األم؛ 
الحاسوبية؛  الرسوم  معالجة  لوحات  الثانوية؛  اللوحات 
الحاسوب  وبرمجيات  قطع  الفيديو؛  دارات  لوحات 
وتعديل  وإرسال  ونسخ  واستقبال  ومعالجة  لتسجيل 
وضغط وفك ضغط البيانات؛ برامج البرمجيات الحاسوبية 
وبرامج الخوارزميات لضغط وفك ضغط البيانات؛ أجهزة 
أنظمة  برمجيات  الحاسوبية؛  المكونات  ومعايرة  فحص 
الحاسوبية؛ برمجيات تشغيل أجهزة سيرفر  التشغيل 
الدخول للشبكات؛ برمجيات التشغيل للشبكات المحلية 
و/أو  معالجة  و/أو  لتسجيل  الحاسوب  برامج  ان؛  ايه  ال 
استقبال و/أو نسخ و/أو إرسال و/أو تعديل و/أو ضغط و/
أو فك ضغط و/أو نشر و/أو دمج و/أو تحسين األصوات 

والفيديو والصور والرسومات والبيانات؛ 

In Respect of: Computers; computer 
hardware; computer workstations 
comprising processors, central processing 
units, computer peripherals, software 
programmable microprocessors; 
microcomputers; computer servers; 
network servers; computer firmware, 
namely computer operating system 
software, computer utility software and 
other computer software used to maintain 
and operate computer system all stored 
in a computer›s read? only memory, 
ROM, or elsewhere in the computer›s 
circuitry; semiconductors; microprocessors; 
integrated circuits; microcomputers; 
microcontrollers; RAID (redundant 
array of independent disks) controllers; 
computer chipsets; computer motherboards; 
daughterboards; computer graphics boards; 
video circuit boards; computer hardware 
and software for recording, processing, 
receiving, reproducing, transmitting, 
modifying, compressing, decompressing, 
broadcasting, merging and/or enhancing 
sound, video images, graphics, and 
data; computer software and programs; 
computer software programs and programs 
for algorithms for the compression 
and decompression of data; computer 
component testing and calibrating 
apparatus; computer operating system 
software; network access server operating 
software; 



175 2012/12/12العــــــدد السادس

 برامج الحاسوب للوصول وتصفح الشبكات الحاسوبية 
العالمية وشبكات الحاسوب المترابطة؛ قطع وبرمجيات 
المنقولة  المؤتمرات  في  المستخدمة  الحاسوب 
وتبادل  بعد  عن  المنقولة  المؤتمرات  وفي  بالفيديو 
المعلومات  إلى  الوصول  وبرمجيات  والتعديل  الوثائق 
الموجات  و/أو  الراديو  و/أو  الكيبل  أنظمة  عبر  وإرسالها 
ومستلزمات  قطع  الصناعية؛  األقمار  و/أو  المصغرة 
وأدلة  بضائع  من  ذكر  ما  لجميع  فحص  وأجهزة 
االستخدام المستخدمة معها والمباعة كوحدة واحدة 

مع البضائع المذكورة سابقًا. 

LAN (local area network) operating 
software; computer programs for 
recording, processing, receiving, 
reproducing, transmitting, modifying, 
compressing, decompressing, 
broadcasting, merging, and/or enhancing 
sound, video, images, graphics, and data; 
computer programs for accessing and 
browsing a global computer network 
and interconnected computer networks; 
computer hardware and software for use 
in video conferencing, teleconferencing, 
document exchange and editing, and 
software for accessing and transmitting 
information via cable, radio, microwave 
and/or satellite systems; parts, fittings, 
and testing apparatus for all the aforesaid 
goods; and user manuals for use with, 
and sold as a unit with, all the aforesaid 
goods 

 In the name of: Intel Corporationبأسم : إنتيل كوربوريشن 

سي4  س  بوليفارد  كوليج  ميشيون   2200  : العنوان 
 ،  8119  –  95052 كاليفورنيا   ، كالرا  سانتا   ،  203

الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2200 Mission College Boulevard, 
Santa Clara, California 95052-8119, United 
States of America (USA) 

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

Address for Services:   

) 212 (

 Trade Mark No.: 20970العالمة التجارية رقم : 20970 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 06/05/2012التاريخ : 2012/05/06 



176 2012/12/12العــــــدد السادس

التعبئة والتغليف والتخزين للسلع؛  النقل؛   : من اجل 
اوجوا  )برا  البضائع  أو  األشخاص  نقل  السفر؛  ترتيب 
األشخاص  لنقل  الالزمة  الترتيبات  اتخاذ  أوبحرا(؛ 
استئجار  والمياه(؛  والجو  البر  طريق  )عن  البضائع  أو 
مركبات للتنقل عن طريق الجو، البر أو البحر، واستئجار 
وسيارات  النارية  والدراجات  والدراجات  السيارات 
والحافالت  النقل  وعربات  والشاحنات  التخييم, 
اتخاذ  السيارات،  تأجير  وخدمات  القوافل،  والباصات 
برا وجوا  للتنقل  المركبات  الالزمة الستئجار  الترتيبات 
أو الماء، واستئجار معدات المركبة وملحقاتها، وخدمات 
واستئجار  السائق،  وخدمات  والنقل،  المركبة  حجز 
نقل  إدارة  وخدمات  السائق،  يقودها  التي  السيارات 
وخدمات  النقل،  وخدمات  الشحن،  وخدمات  األسطول، 
خدمات  مركبة  بضائع(؛  أو  )رسائل  السريع  البريد 
القطر؛ استئجار مركبات النقل، والمعلومات والنصائح 

المتعلقة بكل هذه الخدمات. 

In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; 
transportation of persons or merchandise 
(by air, land or water); arranging for the 
transportation of persons or merchandise 
(by air, land or water); rental of vehicles 
for locomotion by air, land or water; rental 
of cars, bicycles, motorcycles, camping 
cars, trucks, lorries, vans, coaches, 
buses, caravans; vehicle leasing services; 
arranging for the rental of vehicles for 
locomotion by air, land or water; rental 
of vehicle equipment and accessories; 
vehicle and transport reservation services; 
chauffeur services; rental of chauffeur 
driven vehicles; transport fleet management 
services; freight services; haulage 
services; courier services (messages or 
merchandise); vehicle towing services; 
hiring of transportation vehicles; 
information and advice relating to all these 
services. 

 In the name of: Europcar Internationalبأسم : يوربكار إنترناشيونال 

 ،  78280 جوانكورت  سينتر،  دي  أفينيو   3  : العنوان 
فرنسا 

Address: 3 avenue du Centre, Guyancourt 
78280, France 

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

Address for Services:   

مالحظة : العالمةتشتمل على األلوان األخضر واألبيض واألصفر. 

) 213 (

 Trade Mark No.: 20971العالمة التجارية رقم : 20971 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 06/05/2012التاريخ : 2012/05/06 
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والبيطرية،  الصيدالنية  المستحضرات   : اجل  من 
األطعمة  الطبية،  لألغراض  الصحية  المستحضرات 
لالستعمال  تستخدم  التي  والمواد  بالحمية  الخاصة 
الطبي والعيادات الطبية، األطعمة ومواد غذائية خاصة 
الخاصة  والمواد  األطعمة  والمرضى،  للرضع  لألطفال، 
لالستخدام  المعدة  المرضعات  لألمهات  باألطعمة 
بالحمية،  والخاصة  الغذائية  المكمالت  الطبي، 
مستحضرات الفيتامينات، مستحضرات األطعمة غير 

العضوية، الحلويات الطبية. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic foods and 
substances adapted for medical and clinical 
use; food and food substances for babies, 
infants and invalids; foods and food 
substances for nursing mothers adapted 
for medical use; nutritional and dietary 
supplements; vitamin preparations, mineral 
food preparations; medicated confectionery. 

 .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسر 

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

Address for Services:   

) 214 (

 Trade Mark No.: 20972العالمة التجارية رقم : 20972 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 06/05/2012التاريخ : 2012/05/06 

من اجل : الخضراوات والبطاطس )المحفوظة أو المجّمدة 
فة أو المطبوخة(، الفواكه )المحفوظة أو المجّمدة 

ّ
أو المجف

ف 
ّ
المجف أو  )المحفوظ  الفطر  المطبوخة(،  أو  فة 

ّ
المجف أو 

السمك  الطرائد،  لحوم  الدواجن،  اللحوم،  المطبوخ(،  أو 
ة هذه المنتجات أيضا 

ّ
والمأكوالت البحرية، وتتوافر كاف

على شكل مستخلصات، حساء، جلي، معاجين، مأكوالت 
المرّبى،  فة، 

ّ
مجف أو  مجّمدة  أو  جاهزة  أطباق  محفوظة، 

األجبان ومستحضرات  الزبدة،  القشدة،  الحليب،  البيض، 
الحليب،  بدائل  الحليب،  أساسها  التي  األخرى  الطعام 
التي  الحلويات  الحليب،  مع  المصنوعة  المشروبات 
القشدة،  أساسها  التي  والحلويات  الحليب  أساسها 

األلبان، حليب الصويا )بدائل الحليب(،

In Respect of: Vegetables and potatoes 
(preserved, frozen, dried or cooked), fruits 
(preserved, frozen, dried or cooked), 
mushrooms (preserved, dried or cooked), 
meat, poultry, game, fish and seafood, all 
these products also in the form of extracts, 
soups, jellies, pastes, preserves, ready-made 
dishes, frozen or dehydrated; jams; eggs; 
milk, cream, butter, cheese and other food 
preparations having a base of milk; milk 
substitutes; milk-based beverages; milk-
based and cream-based desserts; yoghurts;
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الدهون  و  الزيوت  الصويا،  فول  من  المستحضرات 
لالستهالك  البروتين  مستحضرات  لألكل،  القابلة 
الخنزير،  لحم  السجق،  اللبنية،  غير  القشدة  البشري، 
زبدة الفستق، الحساء، مركزات الحساء، المرق، مكعبات 

المرق، المرق المبّهر، حساء اللحم أو الدجاج. 

soya milk (milk substitute), soya-based 
preparations; edible oils and fats; protein 
preparations for human food; non-dairy 
creamers; sausages; charcuterie; peanut 
butter; soups, soup concentrates, broth, 
stock cubes, bouillon, consommés. 

 In the name of: Société Des Produits Nestléبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 
S.A. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسر 

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

Address for Services:   

) 215 (

 Trade Mark No.: 20973العالمة التجارية رقم : 20973 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 06/05/2012التاريخ : 2012/05/06 

من اجل : القهوة ومستخلصات القهوة والمستحضرات 
المثلجة،  القهوة  القهوة،  أساسها  التي  والمشروبات 
القهوة،  بدائل  مستخلصات  القهوة،  بدائل 
بدائل  أساسها  التي  والمشروبات  المستحضرات 
الشاي،  مستخلصات  الشاي،  البرية،  الهندباء  القهوة، 
الشاي،  أساسها  التي  والمشروبات  المستحضرات 
الشعير،  أساسها  التي  المستحضرات  المثلج،  الشاي 
أساسها  التي  والمشروبات  والمستحضرات  الكاكاو 
المستحضرات  الشوكوال،  منتجات  الشوكوال،  الكاكاو، 
الحلوى،  الشوكوال،  أساسها  التي  والمشروبات 
المضغية،  العلكة  السكر،  السكر؛  حلوى  الحلويات، 
الخميرة،  الخبز،  األفران،  منتجات  الطبيعية،  المحليات 
المحلى،  البسكويت  الكعك،  البسكويت،  المعجنات، 

الرقائق الهشة، التوفي، حلوى البودينغ، البوظة، 

In Respect of: Coffee, coffee extracts, 
coffee-based preparations and beverages; 
iced coffee; coffee substitutes, extracts 
of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based 
preparations and beverages; iced tea; malt-
based preparations; cocoa and cocoa-based 
preparations and beverages; chocolate, 
chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; confectionery, 
sweets, candies; sugar confectionery; sugar; 
chewing gum; natural sweeteners; bakery 
products, bread, yeast, pastry; biscuits, 
cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; 
ice cream,
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الكعك  المثلجة،  الحلويات  الشربات،  المياه،  مثلجات 
األلبان  المثلجة،  الحلويات  المرطبة،  المثلجات  المجمد، 
المثلجة، المساحيق وعوامل التماسك لعمل البوظة و/
أو مثلجات الماء و/أو الشربات و/أو الحلويات المثلجة و/
أو الكعك المثلج، و/أو المثلجات المرطبة، و/أو الحلويات 
العسل،  وبدائل  العسل  المثلجة،  األلبان  و/أو  المثلجة، 
حبوب اإلفطار، موسلي )أكلة من العسل واللوز(، ورقائق 
الذرة، الحبوب على شكل أصابع والحبوب الجاهز لألكل، 
والشعيرية،  المعكرونة  األرز،  الحبوب،  مستحضرات 
األطعمة المصنوعة من األرز، الطحين أو الحبوب، وأيضًا 
الساندويتشات،  البيتزا،  جاهزة،  أطباق  شكل  على 
المستحضرات الجاهزة للخبز و المصنوعة من العجينة 
الصويا،  الصلصات، صلصة  الكيك،  و عجينة  النشوية 
أو  النكهة  بإضافة  الخاصة  المنتجات  الكاتشاب، 
التوابل لألطعمة، البهارات القابلة لألكل، التوابل وزينة 

السلطات، المايونيز والخردل، الخل. 

water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, frozen desserts, 
frozen yoghurts; binding agents for making 
ice cream and/or water ices and/or sherbets 
and/or frozen confections and/or frozen 
cakes and/or soft ices and/or frozen desserts 
and/or frozen yoghurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals, muesli, corn 
flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; 
cereal preparations; rice, pasta, noodles; 
foodstuffs having a base of rice, of flour or 
of cereals, also in the form of ready-made 
dishes; pizzas; sandwiches; mixtures of 
alimentary paste and oven-ready prepared 
dough; sauces; soya sauce; ketchup; 
aromatising or seasoning products for food, 
edible spices, condiments, salad dressings, 
mayonnaise; mustard; vinegar. 

 .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسر 

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

Address for Services:   

) 216 (

 Trade Mark No.: 20974العالمة التجارية رقم : 20974 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 06/05/2012التاريخ : 2012/05/06 

الخدمات  الترويجية؛  الخدمات  الدعاية؛   : اجل  من 
مساحات  تأجير  الرعاية؛  بتقديم  المتعلقة  التجارية 
التلفزيونية؛  للدعاية  التجارية  اإلعالنات  الدعاية؛ 
ألغراض  المرئية  الصوتية  العروض  وتقديم  إعداد 
الدعاية؛ نشر مادة الدعاية؛ الدعاية والترويج للخدمات 

التلفزيونية؛

In Respect of: Advertising; promotional 
services; business services relating to 
the provision of sponsorship; rental of 
advertising space; television advertising 
commercials; preparation and presentation 
of audio visual displays for advertising 
purposes;
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وأفالم  التليفزيونية،  والبرامج  الراديو،  برامج  تسويق 
والمادة  قبل،  من  المسجلة  الفيديو  وشرائط  السينما 
المسجلة  الفيديو  وكاستات  المرئية،  أو  و/  الصوتية 
أو   DVDs المضغوطة  الفيديو  واسطوانات  قبل،  من 
النشاط  أبحاث  قبل؛  من  المسجلة  الفيديو  اسطوانات 
وإحصاءات  بيانات  تحليل  التسويق؛  وأبحاث  التجاري 
التجاري  النشاط  إحصاءات  إعداد  التسويقي؛  البحث 
والمعلومات التجارية، وكلها متعلقة بالبث التلفزيوني 
التجزئة  تجارة  خدمات  الصناعية؛  باألقمار  والبث 
الصوت،  وتسجيل  والتلفزيون،  بالراديو،  يتعلق  فيما 
السلكية  االتصاالت  وماكينات  وأجهزة  الصوت  ونسخ 
والالسلكية، وأجهزة تسجيل برامج التلفزيون، وأجهزة 
االستقبال  أو  النسخ؛  وإعادة  واإلرسال  التسجيل، 
والصوتي،  المرئي  المحتوى  أو  الصور  أو  للصوت، 
الستخدامها  وااللكترونية  الكهربائية  األجهزة  و 
البث  أو  األرضي  والبث  الفضائي،  البث  استقبال  في 
بعد  عن  التحكم  وأجهزة  التلفزيون،  وأجهزة  الكبلي، 
التي تشمل  التلفزيوني  االستقبال  وأجهزة  )ريموت(، 
الجهاز،  بأعلى  الموضوعة  والصناديق  الشفرة،  مزيل 
ومسجالت الفيديو الشخصية وأطباق الديش الستقبال 
المسجلة،  والراديو  التلفزيون  برامج  الفضائية،  البرامج 
البرامج المسجلة للبث أو لإلرسال اآلخر على التلفزيون 
والراديو والهواتف الجوالة، ومكبرات الصوت، وأجهزة 
والفيديو  والصوت،  والموسيقى،  الشخصي  الكمبيوتر 
شبكة  تزودها  التي  والمعلومات  والنص  والصور 
االتصاالت السلكية والالسلكية عن طريق التسليم أون 
الين وعن طريق االنترنت و/ أو الشبكة العالمية أو شبكة 
و/  والصوت  والفيديو  والموسيقى،  األخرى،  االتصاالت 
أو التسجيالت الصوتية )التي يمكن إنزالها( والمزودة 
وقطع  أجزاء  MP3؛  االنترنت  على  الويب  مواقع  من 
التركيب لكافة السلع المذكورة أعاله ومحتوى الوسائط 
وبرامج  واألفالم،  الفيديو  وتشمل  إنزالها،  يمكن  التي 
والصور  والموسيقى،  الكمبيوتر،  وألعاب  التلفزيون 
ونغمات الرنين المزودة عن طريق اإلنترنت، أو خطوط 
الهاتف، أو بالكبل، أو اإلرسال الالسلكي أو خدمات البث 

الفضائية أو األرضية،

dissemination of advertising matter; 
advertisement and promotion of television 
services; marketing of radio programmes, 
television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio 
and/or visual material, pre-recorded video 
cassettes, DVDs or pre-recorded video 
discs; business and market research; 
analysis of market research data and 
statistics; compilation of business 
statistics and commercial information, 
all relating to television and satellite 
broadcasting; retail services in respect of 
radio, television, sound recording, sound 
reproducing and telecommunications 
apparatus and instruments, apparatus 
for recording television programmes, 
apparatus for recording, transmission, 
reproduction or reception of sound, 
images or audio visual content, electrical 
and electronic apparatus for use in the 
reception of satellite, terrestrial or cable 
broadcasts, televisions, remote controls, 
television receivers including a decoder, 
set-top boxes, personal video recorders, 
satellite dishes, recorded television and 
radio programmes, recorded programmes 
for broadcasting or other transmission 
on television, radio, mobile telephones, 
PDAs and on PCs, music, sounds videos, 
images, text and information provided by 
a telecommunications network, by online 
delivery and by way of Internet and/or the 
world wide web or other communications 
network, music, video, sound and/or audio 
recordings (downloadable) provided from 
MP3 Internet websites; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; downloadable 
media content, including video and films, 
television programmes, computer games, 
music, images and ring tones provided by 
Internet,
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اإلنترنت  على  الين  أون  والنشرات  المطبوعة  والمادة 
وتشمل الصحف، والمجالت )النشرات الدولية( ومجالت 
والصور  والكتب،  )النشرات(  والجرائد  الكوميديا، 
)التي  والمقاالت  المصورة  والصور  الفوتوغرافية، 
يمكن إنزالها(، والنشرات الترويجية المتعلقة بترويج 
)ديجتال(  الرقمي  التلفزيون  خالل  من  للبيع  السلع 
خدمات  األخرى؛  االتصاالت  قنوات  أو  اإلنترنت  أو 
االستشارات واالستعالمات الخاصة بالزبائن التجاريين 
يتعلق  فيما  والتسويق  والدعاية  الترويجية  لألغراض 
بأجهزة استقبال البث وأجهزة القياس واألجزاء وقطع 
والستااليت،  الكبل  التي تشمل  بها  الخاصة  التركيب 
واالستقبال واألرضي واالستقبال األنالوج أو الديجيتال؛ 
الخاصة  اإلنترنت  مواقع  إلى  التوصل  وإمكانية 
لتمكين  البرمجيات  حلول  لعرض  األخرى  باألطراف 
الزبائن من مشاهدة وشراء تلك السلع والخدمات على 
إنزال  أو  التسهيالت  تلك  من  واالستفادة  مألوف  نحو 
عالمية؛  اتصاالت  عبر شبكة  ذلك  في  بما  التطبيقات، 
التي  الدعاية  إلعالنات  الين  أون  بيانات  قاعدة  توفير 
العمل  فرص  وإعالنات  الشخصية،  اإلعالنات  تشمل 
المتعلقة  والمعلومات  العقارات  وإعالنات  والوظائف 
اإلنترنت من  المزودة على  الذكر  الخدمات سالفة  بكل 
أو  أو من خالل خط مساعدة  بالكمبيوتر  بيانات  قاعدة 

من خالل اإلنترنت. 

telephone line, cable, wireless 
transmission, satellite or terrestrial 
broadcast service, printed matter, online 
publications, including newspapers, 
magazines (periodicals), comics, 
journals (publications) and books, 
photographs, pictures and articles 
(downloadable), promotional literature 
relating to the promotion of goods for 
sale via digital television, the Internet 
or other telecommunication channels; 
business customer information and 
consultancy services for promotional, 
advertising and marketing purposes in 
relation to broadcast reception apparatus 
and instruments and parts and fittings 
therefor including cable, satellite and 
terrestrial, analogue or digital reception; 
providing access to third party websites 
offering software solutions enabling 
customers to conveniently view and 
purchase those goods and services and 
make use of such facilities or download 
applications, including over a global 
communications network; provision of 
an online database of advertisements 
including personal advertisements, 
employment and placement opportunities 
advertisements and real estate 
advertisements; information relating to 
all the aforementioned services provided 
on-line from a computer database or via a 
helpline or the Internet. 

 In the name of: Sky IP Internationalبأسم : اسكاي آي بي انترنشنال ليمتد 
Limited 

 TW7 ميدليسكس  آيسلورث،  واى،  جرانت   : العنوان 
5QD، المملكة المتحدة 

Address: Grant Way, Isleworth, Middlesex 
TW7 5QD, United Kingdom 

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

Address for Services:   
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) 217 ( 

 Trade Mark No.: 20978العالمة التجارية رقم : 20978 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 07/05/2012التاريخ : 2012/05/07 

من اجل : أجهزة طبية لتسكين ألم العضالت والظهر 
طبية  أجهزة  المختلفة؛  اإلصابات  وآالم  والمفاصل 
البثور  لمعالجة  طبية  أجهزة  الجروح؛  والتئام  لمعالجة 
المرفق  والتهابات  المفاصل  والتهاب  الشباب(  )حب 
الجانبية و الهربس )مرض جلدي( و البواسير و الحروق 

وااللتهابات 

In Respect of: Medical device for the 
alleviation of muscle, back and joint pain 
and various injury pains; medical device 
for the healing of sores; medical device 
for the treatment of acne, arthritis, tennis 
elbow, herpes, hemorrhoids, burns and 
infections 

 In the name of: Michael Schlosserبأسم : مايكل شلوسر 

 ,Address: 51 Sheerit Hapleita Street, Haifaالعنوان : 51 شيريت هابليتا ستريت، حيفا، اسرائيل 
Israel 

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

Address for Services:   

) 218 ( 

 Trade Mark No.: 20979العالمة التجارية رقم : 20979 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 07/05/2012التاريخ : 2012/05/07 

من اجل : أجهزة طبية لتسكين ألم العضالت والظهر 
طبية  أجهزة  المختلفة؛  اإلصابات  وآالم  والمفاصل 
البثور  لمعالجة  طبية  أجهزة  الجروح؛  والتئام  لمعالجة 
المرفق  والتهابات  المفاصل  والتهاب  الشباب(  )حب 
الجانبية و الهربس )مرض جلدي( و البواسير و الحروق 

وااللتهابات 

In Respect of: Medical device for the 
alleviation of muscle, back and joint pain 
and various injury pains; medical device 
for the healing of sores; medical device 
for the treatment of acne, arthritis, tennis 
elbow, herpes, hemorrhoids, burns and 
infections 
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 In the name of: Michael Schlosserبأسم : مايكل شلوسر 

 Address: 51 Sheerit Hapleita Street, Haifa, Israelالعنوان : 51 شيريت هابليتا ستريت، حيفا، اسرائيل 

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

Address for Services:   

 ) 219 ( 

 Trade Mark No.: 20980العالمة التجارية رقم : 20980 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 08/05/2012التاريخ : 2012/05/08 

 In Respect of: Gymnastic and sportsمن اجل : لوازم الجمباز وااللعاب الرياضية. 
articles. 

االطفال  رياضة  لتشجيع  فلسطين  شركة   : بأسم 
)خطوات( 

In the name of: Palestine Association for 
Children’s Encouragement of Sports (PACES) 

الشبان  جمعية  عمارة  نابلس،  شارع   5  : العنوان 
المسيحية، الطابق االول، القدس الشرقية 

Address: 5 Nablus Road, YMCA Building, 
1st floor, East Jerusalem 

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

Address for Services:   

) 220 ( 

 Trade Mark No.: 20981العالمة التجارية رقم : 20981 

 In Class: 41في الصنف : 41 
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 Date: 08/05/2012التاريخ : 2012/05/08 

 In Respect of: Entertainment and sportsمن اجل : النشاطات الرياضية والترفيهية. 
activities. 

االطفال  رياضة  لتشجيع  فلسطين  شركة   : بأسم 
)خطوات( 

In the name of: Palestine Association 
for Children’s Encouragement of Sports 
(PACES) 

الشبان  جمعية  عمارة  نابلس،  شارع   5  : العنوان 
المسيحية، الطابق االول، القدس الشرقية 

Address: 5 Nablus Road, YMCA Building, 
1st floor, East Jerusalem 

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

Address for Services:   

) 221 (

 Trade Mark No.: 20982العالمة التجارية رقم : 20982 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 08/05/2012التاريخ : 2012/05/08 

 In Respect of: sweetsمن اجل : الحلويات 

 In the name of: shareket AL zaytoonaبأسم : شركة الزيتونة للمنتجات الغذائية 
lmontajat al Ghetha eyi 

 Address: Anabta - Tulkarem - palestineالعنوان : عنبتة - طولكرم - فلسطين 

 Address for Services:   Anabta - Tulkaremعنوان التبليغ : عنبتة - طولكرم - فلسطين 
- palestine 

مالحظة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستخدام عبارة حالوة رهش ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 
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) 222 (

 Trade Mark No.: 20983العالمة التجارية رقم : 20983 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 09/05/2012التاريخ : 2012/05/09 

وطيور  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
المحفوظة  اللحوم  اللحوم–  مستخرجات  الصيد– 
والمجففة  المحفوظة  والخضراوات  الفواكه  والمعلبة- 

والمطهية. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; 

 In the name of: Sharekat Rihanehبأسم : شركة ريحانة للمواد الغذائية واالستثمار 
LLmawad Alghethaayh 

 Address: jerichoالعنوان : اريحا - المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله / عمارة / النتشة / الطابق الرابع . 

) 223 (

 Trade Mark No.: 20984العالمة التجارية رقم : 20984 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 09/05/2012التاريخ : 2012/05/09 

 In Respect of: COSMETIC PROductsمن اجل : مستحضرات تجميل 

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 
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) 224 (

 Trade Mark No.: 20985العالمة التجارية رقم : 20985 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

من اجل : البن ، الشاي ، الكاكاو ، السكر ، األرز ، التابيوكا 
والمستحضرات  الدقيق   ، البن اإلصطناعي   ، الساجو   ،
 ، والحلويات  الفطائر   ، الخبز   ، الحبوب  من  المصنوعة 
 ، الخميرة   ، األسود  والعسل  النحل  عسل   ، المثلجات 
 ، الخل   ، الخردل   ، الملح   ، باودر(  الخبز )بيكن  مسحوق 

الصلصات )توابل(، التوابل ، الثلج في الفئة 30. 

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 class 30. 

 In the name of: United Sugar Companyبأسم : الشركة المتحدة للسكر 

العنوان : ص .ب 23023 جدة 21426 المملكة العربية 
السعودية. 

Address: P.O.Box 23023 Jeddah 21426, 
Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان العالمة تشتمل على االلوان االزرق , واالخضر واالصفر . 

) 225 ( 

 Trade Mark No.: 20986العالمة التجارية رقم : 20986 

 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

الصيد؛  وطيور  والدواجن  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
المجمدة  والخضراوات  الفواكه  اللحوم،  خالصات 
والمربى،  الهالم  والمطبوخة؛  المجففة  والمحفوظة 
الكومبوت، والبيض والحليب ومنتجات األلبان والزيوت 

والدهون الصالحة لألكل. 

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: Grupo Bimbo S.A.B. de C.Vبأسم : جروبو بيمبو إس.ايه. بي. دي. سي. في. 

العنوان : برولنجاسين باسيو دي ال ريفورما، رقم 1000 
ألفارو،  ديالجاسيين  في  سانتا  بالنكا،  بينا  كولونيا 

أوبريغون المكسيك دي اف، المكسيك. 

Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma, No. 1000 Colonia Pena Blanca, 
Santa Fe Delegacion Alvaro, Obregon 
Mexico D.F. Mexico 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 226(

 Trade Mark No.: 20987العالمة التجارية رقم : 20987 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

الصيد؛  وطيور  والدواجن  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
المجمدة  والخضراوات  الفواكه  اللحوم،  خالصات 
والمربى،  الهالم  والمطبوخة؛  المجففة  والمحفوظة 
الكومبوت، والبيض والحليب ومنتجات األلبان والزيوت 

والدهون الصالحة لألكل. 

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: Grupo Bimbo S.A.B. deبأسم : جروبو بيمبو إس.ايه. بي. دي. سي. في. 
C.V 
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العنوان : برولنجاسين باسيو دي ال ريفورما، رقم 1000 
ألفارو،  ديالجاسيين  في  سانتا  بالنكا،  بينا  كولونيا 

أوبريغون المكسيك دي اف، المكسيك. 

Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma, No. 1000 Colonia Pena Blanca, 
Santa Fe Delegacion Alvaro, Obregon 
Mexico D.F. Mexico 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 227 (

 Trade Mark No.: 20988العالمة التجارية رقم : 20988 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

الصيد؛  وطيور  والدواجن  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
المجمدة  والخضراوات  الفواكه  اللحوم،  خالصات 
والمربى،  الهالم  والمطبوخة؛  المجففة  والمحفوظة 
الكومبوت، والبيض والحليب ومنتجات األلبان والزيوت 

والدهون الصالحة لألكل. 

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: Grupo Bimbo S.A.B. deبأسم : جروبو بيمبو إس.ايه. بي. دي. سي. في. 
C.V 

العنوان : برولنجاسين باسيو دي ال ريفورما، رقم 1000 
ألفارو،  ديالجاسيين  في  سانتا  بالنكا،  بينا  كولونيا 

أوبريغون المكسيك دي اف، المكسيك. 

Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma, No. 1000 Colonia Pena Blanca, 
Santa Fe Delegacion Alvaro, Obregon 
Mexico D.F. Mexico 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   
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) 228 (

 Trade Mark No.: 20989العالمة التجارية رقم : 20989 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

والبن االصطناعي،  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق  والساجور،  التابيوكا  واألرز، 
والحلويات؛  المعجنات  الخبز،  الحبوب،  من  المصنوعة 
المثلجات، البوظة، والحلويات والعسل والعسل األسود، 
الخل  الخردل،  الملح،  الخبيز،  والخبز، مسحوق  الخميرة، 

والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ المثلجات. 

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: Grupo Bimbo S.A.B. deبأسم : جروبو بيمبو إس.ايه. بي. دي. سي. في. 
C.V 

العنوان : برولنجاسين باسيو دي ال ريفورما، رقم 1000 
ألفارو،  ديالجاسيين  في  سانتا  بالنكا،  بينا  كولونيا 

أوبريغون المكسيك دي اف، المكسيك. 

Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma, No. 1000 Colonia Pena Blanca, 
Santa Fe Delegacion Alvaro, Obregon 
Mexico D.F. Mexico 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 229 (

 Trade Mark No.: 20990العالمة التجارية رقم : 20990 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 
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الصيد؛  وطيور  والدواجن  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
المجمدة  والخضراوات  الفواكه  اللحوم،  خالصات 
والمربى،  الهالم  والمطبوخة؛  المجففة  والمحفوظة 
الكومبوت، والبيض والحليب ومنتجات األلبان والزيوت 

والدهون الصالحة لألكل. 

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: Grupo Bimbo S.A.B. deبأسم : جروبو بيمبو إس.ايه. بي. دي. سي. في. 
C.V 

العنوان : برولنجاسين باسيو دي ال ريفورما، رقم 1000 
ألفارو،  ديالجاسيين  في  سانتا  بالنكا،  بينا  كولونيا 

أوبريغون المكسيك دي اف، المكسيك. 

Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma, No. 1000 Colonia Pena Blanca, 
Santa Fe Delegacion Alvaro, Obregon 
Mexico D.F. Mexico 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 230 ( 

 Trade Mark No.: 20991العالمة التجارية رقم : 20991 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

والبن االصطناعي،  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق  والساجور،  التابيوكا  واألرز، 
والحلويات؛  المعجنات  الخبز،  الحبوب،  من  المصنوعة 
المثلجات، البوظة، والحلويات والعسل والعسل األسود، 
الخل  الخردل،  الملح،  الخبيز،  والخبز، مسحوق  الخميرة، 

والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ المثلجات. 

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: Grupo Bimbo S.A.B. deبأسم : جروبو بيمبو إس.ايه. بي. دي. سي. في. 
C.V 
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العنوان : برولنجاسين باسيو دي ال ريفورما، رقم 1000 
ألفارو،  ديالجاسيين  في  سانتا  بالنكا،  بينا  كولونيا 

أوبريغون المكسيك دي اف، المكسيك. 

Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma, No. 1000 Colonia Pena Blanca, 
Santa Fe Delegacion Alvaro, Obregon 
Mexico D.F. Mexico 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 231 (

 Trade Mark No.: 20992العالمة التجارية رقم : 20992 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

والبن االصطناعي،  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق  والساجور،  التابيوكا  واألرز، 
والحلويات؛  المعجنات  الخبز،  الحبوب،  من  المصنوعة 
المثلجات، البوظة، والحلويات والعسل والعسل األسود، 
الخل  الخردل،  الملح،  الخبيز،  والخبز، مسحوق  الخميرة، 

والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ المثلجات. 

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: Grupo Bimbo S.A.B. deبأسم : جروبو بيمبو إس.ايه. بي. دي. سي. في. 
C.V 

العنوان : برولنجاسين باسيو دي ال ريفورما، رقم 1000 
ألفارو،  ديالجاسيين  في  سانتا  بالنكا،  بينا  كولونيا 

أوبريغون المكسيك دي اف، المكسيك. 

Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma, No. 1000 Colonia Pena Blanca, 
Santa Fe Delegacion Alvaro, Obregon 
Mexico D.F. Mexico 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   
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) 232 (

 Trade Mark No.: 20993العالمة التجارية رقم : 20993 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

والبن االصطناعي،  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق  والساجور،  التابيوكا  واألرز، 
والحلويات؛  المعجنات  الخبز،  الحبوب،  من  المصنوعة 
المثلجات، البوظة، والحلويات والعسل والعسل األسود، 
الخل  الخردل،  الملح،  الخبيز،  والخبز، مسحوق  الخميرة، 

والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ المثلجات. 

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: Grupo Bimbo S.A.B. de C.Vبأسم : جروبو بيمبو إس.ايه. بي. دي. سي. في. 

العنوان : برولنجاسين باسيو دي ال ريفورما، رقم 1000 
ألفارو،  ديالجاسيين  في  سانتا  بالنكا،  بينا  كولونيا 

أوبريغون المكسيك دي اف، المكسيك. 

Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma, No. 1000 Colonia Pena Blanca, 
Santa Fe Delegacion Alvaro, Obregon 
Mexico D.F. Mexico 

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

Address for Services:   

) 233 (

 Trade Mark No.: 20994العالمة التجارية رقم : 20994 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 
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مستحضرات  صيدالنية،  مستحضرات   : اجل  من 
لإلستعمال  معدة  حمية  مواد  طبية،  ألغراض  صحية 
ومواد ضماد،  لصقات  واألطفال،  للرضع  وأغذية  الطبي 

مطهرات. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; disinfectants. 

أم  جي  دوتشالند  كير  ميديكال  فريزينيوس   : بأسم 
بي إتش 

In the name of: Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH 

باد،   61352 شتراسه،   – كرونر   – إلس   1  : العنوان 
همبورغ، ألمانيا 

Address: Else-Kroner-Strasse 1, 61352 Bad 
Homburg, Germany 

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

Address for Services:   

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

) 234 ( 

 Trade Mark No.: 20995العالمة التجارية رقم : 20995 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

من اجل : خدمات طبية، خدمات العناية بصحة وجمال 
الكائنات البشرية 

In Respect of: Medical services; hygienic 
and beauty care for human beings 

أم  جي  دوتشالند  كير  ميديكال  فريزينيوس   : بأسم 
بي إتش 

In the name of: Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH 

باد،   61352 شتراسه،   – كرونر   – إلس   1  : العنوان 
همبورغ، ألمانيا 

Address: Else-Kroner-Strasse 1, 61352 Bad 
Homburg, Germany 

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

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



194 2012/12/12العــــــدد السادس

) 235(

 Trade Mark No.: 20996العالمة التجارية رقم : 20996 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

 In Respect of: Surgical and medicalمن اجل : أجهزة وأدوات جراحية وطبية 
apparatus and instruments. 

أم  جي  دوتشالند  كير  ميديكال  فريزينيوس   : بأسم 
بي إتش 

In the name of: Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH 

باد،   61352 شتراسه،   – كرونر   – إلس   1  : العنوان 
همبورغ، ألمانيا 

Address: Else-Kroner-Strasse 1, 61352 Bad 
Homburg, Germany 

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

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

)236 (

 Trade Mark No.: 20997العالمة التجارية رقم : 20997 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

 In Respect of: TOMATOM PASTEمن اجل : معجون طماطم 

 In the name of: SHAREKEKAT ALبأسم : شركة الليث لالنماء 
LAITH LELENMAA 
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 Address: JENIN - ALSALAM STREETالعنوان : جنين - شارع السالم 

 - Address for Services:   JENINعنوان التبليغ : جنين - شارع السالم 
ALSALAM STREET 

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

) 237 (

 Trade Mark No.: 20998العالمة التجارية رقم : 20998 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

مستحضرات  تحديدا  صيدلية  مستحضرات   : اجل  من 
لالستعمال البشري وتشمل، دون الحصر، لصقات االمتصاص 

عبر الجلد واالقراص الدوائية واالقراص الصغيرة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations, 
namely preparations for human use 
including, but not limited to, transdermal 
patches, lozenges and microtablets. 

 In the name of: Nicoventures Limitedبأسم : نايكوفنتشرز لميتد 

العنوان : 1 وتر ستريت، لندن دبليو سي 2ار 3ال أي، 
المملكة المتحدة 

Address: 1 Water Street, London WC2R 
3LA, United Kingdom 

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

Address for Services:   

) 238 (

 Trade Mark No.: 20999العالمة التجارية رقم : 20999 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

الطبية  االجهزة  وتحديدا  الطبية  االجهزة   : اجل  من 
لالستعمال البشري وتشمل، دون الحصر، 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. 
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 In the name of: Nicoventures Limitedبأسم : نايكوفنتشرز لميتد 

العنوان : 1 وتر ستريت، لندن دبليو سي 2ار 3ال أي، 
المملكة المتحدة 

Address: 1 Water Street, London WC2R 
3LA, United Kingdom 

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

Address for Services:   

) 239 ( 

 Trade Mark No.: 21000العالمة التجارية رقم : 21000 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

من اجل : بدائل التبغ وسجائر تحتوي على بدائل التبغ 
طبية،  الغراض  ليست  نيكوتين  على  تحتوي  وأدوات 
والكبريت  والوالعات  التبغ  ومنتجات  والتبغ  السجائر 

ولوازم المدخنين. 

In Respect of: Tobacco substitutes, 
cigarettes containing tobacco substitutes, 
devices containing nicotine, not for medical 
purposes; cigarettes; tobacco, tobacco 
products, lighters, matches, smokers’ 
articles. 

 In the name of: Nicoventures Limitedبأسم : نايكوفنتشرز لميتد 

العنوان : 1 وتر ستريت، لندن دبليو سي 2ار 3ال أي، 
المملكة المتحدة 

Address: 1 Water Street, London WC2R 
3LA, United Kingdom 

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

Address for Services:   

) 240 (

 Trade Mark No.: 21001العالمة التجارية رقم : 21001 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 
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لعالج  تستعمل  صيدلية  مستحضرات   : اجل  من 
التهاب المفاصل. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
used to treat arthritis. 

 .In the name of: Ferring B.Vبأسم : فيرينغ بي.في. 

 Address: Polarisavenue 144, 2132 JXالعنوان : بوالريس أفنيو 144، 2132 هوفدورب، هولندا 
Hoofddorp, The Netherlands 

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

Address for Services:   

) 241 (

 Trade Mark No.: 21002العالمة التجارية رقم : 21002 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

لعالج  تستعمل  صيدلية  مستحضرات   : اجل  من 
التهاب المفاصل. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
used to treat arthritis. 

 .In the name of: Ferring B.Vبأسم : فيرينغ بي.في. 

 Address: Polarisavenue 144, 2132 JXالعنوان : بوالريس أفنيو 144، 2132 هوفدورب، هولندا 
Hoofddorp, The Netherlands 

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

Address for Services:   

) 242 (

 Trade Mark No.: 21003العالمة التجارية رقم : 21003 

 In Class: 35في الصنف : 35 
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 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

المهمات  األعمال،  ادارة  والنشر،  االعالن   : اجل  من 
المكتبية. 

In Respect of: Advertising and publishing, 
business administration, and office tasks. 

 In the name of: MOHAMAD KHALEDبأسم : محمد خالد محمد عليان 
MOHAMAD ALAYYAN 

الطابق   /3 النجمة  عمارة  البالوع/   – الله  رام   : العنوان 
األرضي/ هاتف: 2422000 

Address: Ramallah-Balooa/ Al Nijmeh 
Building #3/ Grand floor/ tele: 2422000 

عنوان التبليغ : رام الله-البالوع/ عمارة النجمة 3/ الطابق 
الثاني/ مجموعة ايكوتي القانونية/ هاتف: 2420055 

Address for Services:   

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام العبارات حق المعرفة و  مالحظة 
WWW.JO ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 243 (

 Trade Mark No.: 21004العالمة التجارية رقم : 21004 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

والورق  الورق  من  المصنوعه  والمواد  الورق   : اجل  من 
والمواد  منه  المصنوعه  والمواد  )الكرتون(  المقوى 
ومواد  والكتب  الدوريه  والنشرات  والصحف  المطبوعه 
والمواد  والقرطاسيه  الفوتوغرافيه  والصور  التجليد 
الفنانين(  ومواد  بالقرطاسيه  )المتعلقه  الصمغيه 
المكاتب  ولوازم  الكاتبه  واآلالت  الدهان  وفراشي 
والتهذيب  التعليم  وادوات  االثاث(  )باستثناء 
وحروف  )الشده(  اللعب  واوراق  اآلالت(  )باستثناء 

الطباعه والكليشهات. 

In Respect of: Papers, material made out of 
paper and cartoon and the material made 
out of it, printed material, newspapers, 
periodical report, books, wrapping material, 
photographs, stationary, and glue material, 
(related to stationary and artists material), 
painting brushes, typing machines, office 
tools except furniture, teaching and 
refurbishing material .except machines, 
playing cards, and printing letters and clichés 

 In the name of: MOHAMAD KHALEDبأسم : محمد خالد محمد عليان 
MOHAMAD ALAYYAN 
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الطابق   /3 النجمة  عمارة  البالوع/   – الله  رام   : العنوان 
األرضي/ هاتف: 2422000 

Address: Ramallah-Balooa/ Al Nijmeh 
Building #3/ Grand floor/ tele: 2422000 

عنوان التبليغ : رام الله-البالوع/ عمارة النجمة 3/ الطابق 
الثاني/ مجموعة ايكوتي القانونية/ هاتف: 2420055 

Address for Services:   

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام العبارات حق المعرفة و  مالحظة 
WWW.JO ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

 

) 244 (

 Trade Mark No.: 21005العالمة التجارية رقم : 21005 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 10/05/2012التاريخ : 2012/05/10 

او  المجففه  او  المحفوظه  والثمار  الخضار   : اجل  من 
وغيره  والحليب  والبيض  والمربى  والهالم  المطبوخه 
للكل  المالحه  والشحوم  والزيوت  اللبان  منتجات  من 

والمعلبات والمخلل 

In Respect of: fruits and vegetables saved 
or dried or cooked; jellies, jams, fruit; eggs, 
milk and milk products; products oils and 
fats ,CNNED , PICKLED 

 In the name of: JAMAET ALEAMON ALبأسم : جمعية اليامون التعاونية الزراعية 
TAAONEH ALZRAAEH 

 Address: JENEN - AL YAMOUN - QORBالعنوان : جنين - اليامون - قرب مسجد االرقم 
MASJED AL ARQAM 

 Address for Services:   JENEN - ALعنوان التبليغ : جنين - اليامون - قرب مسجد االرقم 
YAMOUN - QORB MASJED AL ARQAM 

المباركة  االرض  عبارة  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 245 (

 Trade Mark No.: 21007العالمة التجارية رقم : 21007 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 13/05/2012التاريخ : 2012/05/13 

 In Respect of: SOFT DRINKمن اجل : مشروبات غازية 

الغذائية  للصناعات  النهرين  ضفاف  شركة   : بأسم 
والعصائر 

In the name of: DEFAF AL- nahrayn for 
food industries and drink 

 Address: amman grdens street naserالعنوان : مجمع الناصر التجاري 
commercial bld 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بير نباال - هاتف - 025837596 

) 246 ( 

 Trade Mark No.: 21008العالمة التجارية رقم : 21008 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/05/2012التاريخ : 2012/05/13 

 In Respect of: SUBSTANCES OF CLEANINGمن اجل : مواد تنظيف 

 In the name of: KHALED Hussein mustafaبأسم : خالد حسين مصطفى شتيوي 
shtaiwi 

 Address: kofor Qadoom - Qalqiliaالعنوان : كفر قدوم - قلقيلية 

 Address for Services:   kofor Qadoom - Qalqiliaعنوان التبليغ : كفر قدوم - قلقيلية 

 BEST مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام والعبارات بست كلين
CLEAN ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 247 ( 

 Trade Mark No.: 21009العالمة التجارية رقم : 21009 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/05/2012التاريخ : 2012/05/13 

 In Respect of: substances of cleaningمن اجل : موادتنظيف 

 In the name of: Khaled Hussein shtaiwiبأسم : خالد حسين شتيوي 

 Address: kofor Qadoom - Qalqiliaالعنوان : كفر قدوم -قلقيلية 

 Address for Services:   kofor Qadoom - Qalqiliaعنوان التبليغ : كفر قدوم -قلقيلية 

) 248 ( 

 Trade Mark No.: 21010العالمة التجارية رقم : 21010 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 13/05/2012التاريخ : 2012/05/13 

 In Respect of: choclateمن اجل : الشوكاالتة 

 In the name of: AL- Hijaz choclateبأسم : شركة الحجاز للشوكاالتة 
company 

 Address: anbta - Tulkaremالعنوان : عنبتا - طولكرم - 

 Address for Services:   anbta - Tulkaremعنوان التبليغ : عنبتا - طولكرم - 

باستخدام كلمة chocolate ذات  المطلق  الحماية  العالمة اليعطي اصحابها حق  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 249 (

 Trade Mark No.: 21011العالمة التجارية رقم : 21011 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 14/05/2012التاريخ : 2012/05/14 

من اجل : اللحوم و األسماك و الطيور الداجنة و حيوانات و 
طيور الصيد، مستخرجات اللحوم بأنواعها، البيض و اللبن 
و الفواكه و الخضروات المحفوظة و المجففة و المطهية، 
و  المربات،  الجلي،  الهالم،  الدواجن،  اللحوم،  مرقة  صلصة 
غيره من منتجات األلبان، الحليب والحليب المركز، القشطة، 
و  المحفوظة  األغذية  للتغذية،  المعدة  الزيوت  الشيبس، 

المخلالت ، وجميعها ضمن حدود وقوعها في الفئة 29. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jams, jelly; 
preserved foods, potato chips and crisps, 
whipped cream ( diary products), milk 
and concentrated milk, eggs, milk and 
other dairy products; edible oils and fats; 
preserves and pickles, in class 29. 

بأسم : الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات 
المحدودة )البسكويت الوطني( 

In the name of: National Biscuits and 
Confectionery Co. Ltd. 

الرابعة،  المرحلة  الصناعية  المدينة  جده،   : العنوان 
ص.ب 8680، جدة -21492 المملكة العربية السعودية. 

Address: Jeddah, Industrial Area – Fourth Phase, 
P.O. Box 8680, Jeddah 21492, Saudi Arabia 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 

) 250 (

 Trade Mark No.: 21013العالمة التجارية رقم : 21013 

 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 14/05/2012التاريخ : 2012/05/14 
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من اجل : الحاصالت الزراعية، منتجات البساتين و الغابات 
و الحبوب، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، 
البذور، النباتات الحية والزهور الطبيعية، المواد الغذائية 
للحيوانات، شعير البيرة، األعالف وأعالف التسمين، ثمار 
الفواكه  أشجار  و  الشجيرات  الفستق،  ثمار  البندق،  جوز 

الطبيعية، الحبوب. والواردة بالفئة 31. 

In Respect of: Agricultural-horticultural 
and forestry products and grains (not 
included in other classes), living animals, 
fresh fruits and vegetables, seeds, live 
plants and flowers, foodstuffs for animals, 
malt included in class 31. 

بأسم : الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات 
المحدودة )البسكويت الوطني( 

In the name of: National Biscuits and 
Confectionery Co. Ltd. 

الرابعة،  المرحلة  الصناعية  المدينة  جده،   : العنوان 
ص.ب 8680، جدة -21492 المملكة العربية السعودية. 

Address: Jeddah, Industrial Area – Fourth Phase, 
P.O. Box 8680, Jeddah 21492, Saudi Arabia 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 

) 251 (

 Trade Mark No.: 21014العالمة التجارية رقم : 21014 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 14/05/2012التاريخ : 2012/05/14 

من  غيرها  و  الغازية  و  المعدنية  المياه   : اجل  من 
المشروبات الغير كحولية، البيرة الحية و البيرة السوداء 
و الشراب و غيرها من المستحضرات المستخدمة لعمل 
المشروبات الغير كحولية، العصيرات و المرطبات بكافة 

أنواعها. والواردة بالفئة 32 

In Respect of: Non-alcoholic mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, syrups and other preparations for 
making non-alcoholic beverages included 
in class 32. 

بأسم : الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات 
المحدودة )البسكويت الوطني( 

In the name of: National Biscuits and 
Confectionery Co. Ltd. 

الرابعة،  المرحلة  الصناعية  المدينة  جده،   : العنوان 
ص.ب 8680، جدة -21492 المملكة العربية السعودية. 

Address: Jeddah, Industrial Area – Fourth 
Phase, P.O. Box 8680, Jeddah 21492, Saudi 
Arabia 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 
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) 252 (

 Trade Mark No.: 21015العالمة التجارية رقم : 21015 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 14/05/2012التاريخ : 2012/05/14 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : االلبسة واالحذية الطويلة والقصيرة والخفاف 

واالستثمار  للتنمية  الحديثة  الهادي  شركة   : بأسم 
م.خ.م والمسجلة تحت الرقم 562446773 

In the name of: sharekat elhadi elhaditha lil 
tanmeya wl estithmar no .562446773 

عمارة   - الرئيس  الشارع   - رفيديا   - نابلس   : العنوان 
الروم الكاثوليك 

Address: nablus - rafidiya - elsharee -el 
raeesi amaret elrom elkatholik 

 - الرئيس  الشارع   - رفيديا   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
عمارة الروم الكاثوليك 

Address for Services:   nablus - rafidiya - 
elsharee -el raeesi amaret elrom elkatholik 

) 253 (

 Trade Mark No.: 21016العالمة التجارية رقم : 21016 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 15/05/2012التاريخ : 2012/05/15 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: alkhalil mall comercial companyبأسم : شركة الخليل مول التجارية - العادية العامة 

 Address: hebron al adl stالعنوان : الخليل -شارع العدل 

جامع  مقابل   - الجورة  رأس  الخليل-   : التبليغ  عنوان 
الشعراوي ت02229241 

Address for Services:   
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) 254 ( 

 Trade Mark No.: 21019العالمة التجارية رقم : 21019 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 16/05/2012التاريخ : 2012/05/16 

 In Respect of: Clothesمن اجل : المالبس 

 In the name of: al sabah coبأسم : شركة معارض الصباح 

 Address: hebronالعنوان : الخليل 2212447 

 Address for Services:   hebronعنوان التبليغ : الخليل 2212447 

) 255 (

 Trade Mark No.: 21020العالمة التجارية رقم : 21020 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 16/05/2012التاريخ : 2012/05/16 

 In Respect of: clothesمن اجل : المالبس 

 In the name of: al sabah coبأسم : شركة معارض الصباح 

 Address: hebronالعنوان : الخليل 2212447 

 Address for Services:   hebronعنوان التبليغ : الخليل 2212447 

) 256 (

 Trade Mark No.: 21021العالمة التجارية رقم : 21021 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 16/05/2012التاريخ : 2012/05/16 

 In Respect of: Clothesمن اجل : المالبس . 

 In the name of: al sabah coبأسم : شركة معارض الصباح 

 Address: hebronالعنوان : الخليل 2212447 

 Address for Services:   hebronعنوان التبليغ : الخليل 2212447 

) 257 (

 Trade Mark No.: 21023العالمة التجارية رقم : 21023 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 16/05/2012التاريخ : 2012/05/16 

من اجل : االعالن و االعمال المالية ، تتعلق هذه الفئة 
بالخدمات التى تقدمها المنشأت التجارية التى تهدف 
التجارية  المشروعات  إدارة  أو  استغالل  الى  أساسا 
أصال  المعنية  اإلعالمية  بالمؤسسات  ايضا  وتتعلق 
المتعلقة  السبل  بشتى  واإلعالن  بالجمهور  باالتصال 

بأنواع المبيعات والخدمات المختلفة 

In Respect of: This class includes services 
provided by individuals or commercial 
establishments aiming to the exploitation 
or management of commercial or industrial 
projects. It includes also information 
establishments initially concerned with 
communicating with the public and 
advertising, by all means, about the various 
goods and services. It also includes services 
of advertising agencies and also services 
related to distribution of bulletins directly 
or by mail, or distribution of samples 

 In the name of: Al Rayyan Satellite Channelبأسم : قناة الريان الفضائية 

 Address: P.O. Box: 23723, Doha, Qatarالعنوان : ص.ب 23723, الدوحة, قطر 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات قناة و الفضائية 
satellite channel ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة . 
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) 258 (

 Trade Mark No.: 21024العالمة التجارية رقم : 21024 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 16/05/2012التاريخ : 2012/05/16 

من اجل : االتصاالت بحميع انواعها بما فيها االرسال 
الخاص بالبرامج التلفزيونية واالذاعية 

In Respect of: Communications of all kinds 
including emission of T.V. and radio programs 

 In the name of: Al Rayyan Satellite Channelبأسم : قناة الريان الفضائية 

 Address: P.O. Box: 23723, Doha, Qatarالعنوان : ص.ب 23723, الدوحة, قطر 

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

Address for Services:   

) 259 ( 

 Trade Mark No.: 21025العالمة التجارية رقم : 21025 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 16/05/2012التاريخ : 2012/05/16 

التى  خدمات   – والترفية  والتعليم  التربية   : اجل  من 
الخاصة  المعاهد  أو  الهيئات  أو  االشخاص  يقدمها 
بالخدمات  ايضا  وتتعلق  االنسان  قدرات  بتنمية 
الترفيهية التى من شأنها إدخال السرور والترويح عن 

االشخاص 

In Respect of: Education and entertainment 
- Services provided by persons or bodies 
or institutions on the development of 
human capabilities and related services also 
entertainment that will bring happiness and 
recreation of people 

 In the name of: Al Rayyan Satellite Channelبأسم : قناة الريان الفضائية 
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 Address: P.O. Box: 23723, Doha, Qatarالعنوان : ص.ب 23723, الدوحة, قطر 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات قناة و الفضائية 
satellite channel ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة . 

) 260 ( 

 Trade Mark No.: 21026العالمة التجارية رقم : 21026 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 16/05/2012التاريخ : 2012/05/16 

 In Respect of: SAUSSAGESمن اجل : المرتديال 

الغذائية  المواد  نتاج  السنابل  : شركة مؤسسة  بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدوده 

In the name of: sharket mouassaset 
alsanabel leintaj almwad alghthaeya 
almousahimah alkhosuseh almahdoudah 

 Address: nablus - almantekah alsenaeyaالعنوان : نابلس /المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : باسم دياب_نابلس_شارع االنبياء_ص ب _)227( 

) 261 ( 

 Trade Mark No.: 21027العالمة التجارية رقم : 21027 

 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 16/05/2012التاريخ : 2012/05/16 

 In Respect of: SAUSSAGESمن اجل : المرتديال 

بأسم : شركة مؤسسة السنابل النتاج المواد الغذائية 
المساهمة الخصوصية المحدوده 

In the name of: sharket mouassaset 
alsanabel leintaj almwad alghthaeya 
almousahimah alkhosuseh almahdoudah 

 Address: nablus - almantekah alsenaeyaالعنوان : نابلس /المنطقة الصناعية 

عنوان التبليغ : باسم دياب_نابلس_شارع االنبياء_ص 
ب _)227( 

Address for Services:   

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

) 262 ( 

 Trade Mark No.: 21028العالمة التجارية رقم : 21028 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 16/05/2012التاريخ : 2012/05/16 

 ,In Respect of: , riceمن اجل : االرز 

 In the name of: sharekat paioneerبأسم : شركة بايونير للتكنولوجيا 
littechnologia 

 Address: ramallah and albirehالعنوان : رام الله - البيرة 

 Address for Services:   ramallah and albirehعنوان التبليغ : رام الله - البيرة 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة أرز ياسمين ملكي 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 263 ( 

 Trade Mark No.: 21029العالمة التجارية رقم : 21029 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 17/05/2012التاريخ : 2012/05/17 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: sharikat york letejara waبأسم : شركة يورك للتجارة واالستثمار 
alestsmar 

 Address: alkhalil- aljaladaالعنوان : الخليل الجلدة ت 2290455 

 Address for Services:   alkhalil- aljaladaعنوان التبليغ : الخليل الجلدة ت 2290455 

) 264 (

 Trade Mark No.: 21030العالمة التجارية رقم : 21030 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 17/05/2012التاريخ : 2012/05/17 

 In Respect of: Datesمن اجل : التمور 

بأسم : شركة السلطان للفواكه الطازجة المساهمة 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: al sultan for fresh fruits 
almusahema alkhususia 

 Address: jericho/auja/main streetالعنوان : اريحا/العوجا/الشارع الرئيسي 

تلفون   - امية  عمارة   - الله  رام   : التبليغ  عنوان 
 2954410

Address for Services:   
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) 265 (

 Trade Mark No.: 21031العالمة التجارية رقم : 21031 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/05/2012التاريخ : 2012/05/17 

من اجل : مستحضرات للقضاء على الحشرات الطفيلية، 
مبيدات الفطريات ومبيدات االعشاب الضارة. 

In Respect of: Preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides 

 In the name of: SYNGENTAبأسم : سينجنتا بارتيسيبيشنز أي جي 
PARTICIPATIONS AG 

 Address: Schwarzwaldallee 215, 4058العنوان : شوارتزوالدالي 215، 4058 باسل، سويسرا 
Basel, Switzerland 

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

Address for

)266(

 Trade Mark No.: 21032العالمة التجارية رقم : 21032 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/05/2012التاريخ : 2012/05/16 

من اجل : مستحضرات للقضاء على الحشرات الطفيلية، 
مبيدات الفطريات ومبيدات االعشاب الضارة. 

In Respect of: Preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides 

 In the name of: SYNGENTAبأسم : سينجنتا بارتيسيبيشنز أي جي 
PARTICIPATIONS AG 

 Address: Schwarzwaldallee 215, 4058العنوان : شوارتزوالدالي 215، 4058 باسل، سويسرا 
Basel, Switzerland 

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

Address for Services:   
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) 267 (

 Trade Mark No.: 21034العالمة التجارية رقم : 21034 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/05/2012التاريخ : 2012/05/17 

 In Respect of: Pharmaceutical and medicinalمن اجل : مستحضرات ومواد صيدلية وطبية، اللقاحات. 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: GlaxoSmithKline LLCبأسم : غالكسوسميثكالين ال ال سي 

 2711 كومباني،  سيرفيس  كوربوريشن   : العنوان 
نيو  مقاطعة  ويلمنغتون،   ،400 سوت  رود،  سنترفيل 

كاسل، ديالوير 19808، الواليات المتحدة 

Address: Corporation Service Company, 
2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, 
Delaware, 19808, United States 

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

Address for Services:   

) 268 (

 Trade Mark No.: 21035العالمة التجارية رقم : 21035 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/05/2012التاريخ : 2012/05/17 

 In Respect of: Pharmaceutical and medicinalمن اجل : مستحضرات ومواد صيدلية وطبية، اللقاحات. 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: GlaxoSmithKline LLCبأسم : غالكسوسميثكالين ال ال سي 

 2711 كومباني،  سيرفيس  كوربوريشن   : العنوان 
نيو  مقاطعة  ويلمنغتون،   ،400 سوت  رود،  سنترفيل 

كاسل، ديالوير 19808، الواليات المتحدة 

Address: Corporation Service Company, 
2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, 
Delaware, 19808, United States 

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

Address for Services:   
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) 269 (

 Trade Mark No.: 21036العالمة التجارية رقم : 21036 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/05/2012التاريخ : 2012/05/17 

 In Respect of: Pharmaceutical and medicinalمن اجل : مستحضرات ومواد صيدلية وطبية، اللقاحات. 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: Glaxo Group Limitedبأسم : غالكسو غروب لميتد 

أفنيو،  بيركلي  هاوس،  ولكام  غالكسو   : العنوان 
غرينفورد، ميدلسكس، يو بي6 0ان ان، انجلترا 

Address: Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England 

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

Address for Services:   

 

) 270 (

 Trade Mark No.: 21037العالمة التجارية رقم : 21037 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/05/2012التاريخ : 2012/05/17 

 In Respect of: Pharmaceutical and medicinalمن اجل : مستحضرات ومواد صيدلية وطبية، اللقاحات. 
preparations and substances; vaccines. 

 In the name of: Glaxo Group Limitedبأسم : غالكسو غروب لميتد 

أفنيو،  بيركلي  هاوس،  ولكام  غالكسو   : العنوان 
غرينفورد، ميدلسكس، يو بي6 0ان ان، انجلترا 

Address: Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England 

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

Address for Services:   
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) 271 ( 

 Trade Mark No.: 21040العالمة التجارية رقم : 21040 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/05/2012التاريخ : 2012/05/20 

واألسنان  الفم  ونظافة  لرعاية  مستحضرات   : اجل  من 
والحلق واللثة وتجويف الخد، مستحضرات مضمضة الفم 
األسنان،  تنظيف  مستحضرات  والتسوس،  الجير  لمنع 
وغسول  األسنان،  ومعجون  األسنان،  رعاية  ومستحضرات 
الفم، بخاخ الفم، جل األسنان، فلور جل، فلور غسول الفم 

ومستحضرات التنظيف، أقراص ضد الجير والتكلس. 

In Respect of: Preparations for the care and 
hygiene of the mouth, teeth, throat, gums and 
buccal cavity, rinsing preparations to prevent tartar 
and caries, tooth cleaning preparations, tooth care 
preparations, toothpastes, mouth washes, mouth 
sprays, tooth gels, fluor gels, fluor mouth washes, 
cleansing powders, tartar colouring tablets. 

)أوهايو  كومبني.  جامبل  أند  بروكتر  ذا   : بأسم 
كوربوريشن(. 

In the name of: The Procter & Gamble 
Company. (Ohio Corporation) 

العنوان : ون بروكتر اند جامبل بالزا، سيننسيناتي، او 
اتش 45202، يو أس أيه. 

Address: One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, USA. 

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

Address for Services:   

) 272 (

 Trade Mark No.: 21041العالمة التجارية رقم : 21041 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 20/05/2012التاريخ : 2012/05/20 

من اجل : فرشاة األسنان، فرشاة األسنان الكهربائية، 
الكهربائية وأدوات  المعدة لصنع فرشاة؛ غير  والمواد 
التنظيف،  ادوات  جميع   ،21 الفئة  في  مدرجة  ومواد 
وقطع وتركيبات للبضائع المذكورة والمدرجة في الفئة 
في  المدرجة  للبضائع  وموزعات،  علب  وفرش،   ،)21(
الفئة 21 ومنتجات صحة الفم واألسنان المدرجة ضمن 

الفئة 21. 

In Respect of: Toothbrushes; electrical 
toothbrushes; materials prepared for brush 
making; non-electrical instruments and 
material included in class 21, all for cleaning 
purposes; parts and fitting included in class 
21 for the aforesaid goods; brushes; holders 
and dispensers, all included in class 21; oral 
and dental hygiene products in class 21. 
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)أوهايو  كومبني.  جامبل  أند  بروكتر  ذا   : بأسم 
كوربوريشن(. 

In the name of: The Procter & Gamble 
Company. (Ohio Corporation) 

العنوان : ون بروكتر اند جامبل بالزا، سيننسيناتي، او 
اتش 45202، يو أس أيه. 

Address: One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, USA. 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة 3D ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة . 

) 273 (

 Trade Mark No.: 21042العالمة التجارية رقم : 21042 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 20/05/2012التاريخ : 2012/05/20 

من اجل : فرشاة األسنان، فرشاة األسنان الكهربائية، 
والمواد المعدة لصنع فرشاة االسنان؛ أجهزة التطهير 
ادوات  االصطناعية،  لألسنان  الصوتية  فوق  الموجات 
جميع   ،21 الفئة  في  مدرجة  كهربائية  غير  ومواد 
معدات التنظيف، وقطع وتركيبات للبضائع المذكورة 

والمدرجة في فئة )21(، وفرش، علب وموزعات. 

In Respect of: Toothbrushes; electrical 
toothbrushes; materials prepared for brush 
making; ultrasonic cleansing devices 
for dental prostheses; non-electrical 
instruments and material included in 
class 21, all for cleaning purposes; parts 
and fitting included in class 21 for the 
aforesaid goods; brushes; holders and 
dispensers. 

)أوهايو  كومبني.  جامبل  أند  بروكتر  ذا   : بأسم 
كوربوريشن(. 

In the name of: The Procter & Gamble 
Company. (Ohio Corporation) 

العنوان : ون بروكتر اند جامبل بالزا، سيننسيناتي، او 
اتش 45202، يو أس أيه. 

Address: One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, USA. 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   
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) 274 (

 Trade Mark No.: 21043العالمة التجارية رقم : 21043 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/05/2012التاريخ : 2012/05/20 

واألسنان  الفم  لرعاية ونظافة  : مستحضرات  اجل  من 
لمنع  المضمضة  مستحضرات  الخد،  وتجويف  والحلق 
األسنان،  تنظيف  مستحضرات  والتسوس،  الجير 
األسنان،  ومعجون  األسنان،  رعاية  مستحضرات 
وغسول الفم، بخاخ الفم، فلور جل، فلور غسول الفم ، 
ومستحضرات التنظيف، أقراص ضد الجير والتكلس. 

In Respect of: Preparations for the care and 
hygiene of the mouth, teeth, throat, gums 
and buccal cavity, rinsing preparations to 
prevent tartar and caries, tooth cleaning 
preparations, tooth care preparations, 
toothpastes, mouth washes, mouth sprays, 
tooth gels, fluor gels, fluor mouth washes, 
cleansing powders, tartar colouring tablets 

كندا  سيرفسيز  بزنس  جامبل  أند  بروكتر   : بأسم 
كومبني. 

In the name of: Procter & Gamble business 
Services Canada Company 

العنوان : 1959 أبر ووتر ستريت، سويت 800، ص.ب 
997، بي 3 جيه x2 2 هاليفاكس، نوفا سكويتا، كندا. 

Address: 1959 Upper Water Street, Suite 
800, P.O Box 997, B3J 2x2 Halifax, Nova 
Scotia, Canada 

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

Address for Services:   

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

) 275 (

 Trade Mark No.: 21044العالمة التجارية رقم : 21044 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/05/2012التاريخ : 2012/05/20 
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واألسنان  الفم  لرعاية ونظافة  : مستحضرات  اجل  من 
مضمضة  مستحضرات  الخد،  وتجويف  واللثة  والحلق 
تنظيف  مستحضرات  والتسوس،  الجير  لمنع  الفم 
ومعجون  األسنان،  رعاية  مستحضرات  األسنان، 
جل  األسنان،  جل  الفم،  بخاخ  الفم،  وغسول  األسنان، 
الفم  تنظيف  ومستحضرات  الفم  فلور غسوالت  فلور، 

واالسنان واللثة. 

In Respect of: Preparations for the care and 
hygiene of the mouth, teeth, throat, gums 
and buccal cavity, rinsing preparations to 
prevent tartar and caries, tooth cleaning 
preparations, tooth care preparations, 
toothpastes, mouth washes, mouth sprays, 
tooth gels, fluor gels, fluor mouth washes, 
cleansing powders. 

)أوهايو  كومبني.  جامبل  أند  بروكتر  ذا   : بأسم 
كوربوريشن(. 

In the name of: The Procter & Gamble 
Company. (Ohio Corporation) 

العنوان : ون بروكتر اند جامبل بالزا، سيننسيناتي، او 
اتش 45202، يو أس أيه. 

Address: One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, USA. 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة 3Dذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 

) 276 (

 Trade Mark No.: 21045العالمة التجارية رقم : 21045 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 20/05/2012التاريخ : 2012/05/20 

 ، : فرشاة األسنان، فرشاة كهربائية لالسنان  من اجل 
والمواد المعدة لصنع فرشاة االسنان؛ غير الكهربائية 
وأدوات ومواد مدرجة في فئة 21، جميع مستحضرات 
مدرجة  المذكورة  للبضائع  وتركيبات  وقطع  التنظيف، 
خيط  علب  األسنان،  تنظيف  خيط   ،)21( الفئة  في 
 ، االسنان  عود  علب  االسنان،  عود  األسنان،  تنظيف 
المشمولة  البضائع  جميع  وموزعات،  علب  وفراشي، 
بين  تنظيف  وفرشاة  أسنان،  فرش  21؛  الفئة  ضمن 

األسنان 

In Respect of: Toothbrushes; electrical 
toothbrushes; materials prepared for 
brush making; non-electrical instruments 
and material included in class 21, all 
for cleaning purposes; parts and fitting 
included in class 21 for the aforesaid 
goods; dental floss, dental floss holders, 
toothpicks, toothpicks holders, brushes; 
holders and dispensers, all included in class 
21; denture brushes, interdental brushes. 
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كندا  سيرفسيز  بزنس  جامبل  أند  بروكتر   : بأسم 
كومبني. 

In the name of: Procter & Gamble business 
Services Canada Company 

العنوان : 1959 أبر ووتر ستريت، سويت 800، ص.ب 
997، بي 3 جيه x2 2 هاليفاكس، نوفا سكويتا، كندا. 

Address: 1959 Upper Water Street, Suite 
800, P.O Box 997, B3J 2x2 Halifax, Nova 
Scotia, Canada 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

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

) 277 (

 Trade Mark No.: 21046العالمة التجارية رقم : 21046 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/05/2012التاريخ : 2012/05/20 

واألسنان  الفم  لرعاية ونظافة  : مستحضرات  اجل  من 
مضمضة  مستحضرات  الخد،  وتجويف  واللثة  والحلق 
التحضيرية  واألعمال  والتسوس،  الجير  لمنع  الفم 
األسنان،  رعاية  مستحضرات  األسنان،  لتنظيف 
جل  الفم،  بخاخ  الفم،  وغسول  األسنان،  ومعجون 
ومستحضرات  الفم  غسوالت  فلور  فلور،  جل  األسنان، 

تنظيف الفم واالسنان.  

In Respect of: Preparations for the care and 
hygiene of the mouth, teeth, throat, gums 
and buccal cavity, rinsing preparations to 
prevent tartar and caries, tooth cleaning 
preparations, tooth care preparations, 
toothpastes, mouth washes, mouth sprays, 
tooth gels, fluor gels, fluor mouth washes, 
cleansing powders.  

)أوهايو  كومبني.  جامبل  أند  بروكتر  ذا   : بأسم 
كوربوريشن(. 

In the name of: The Procter & Gamble 
Company. (Ohio Corporation) 

العنوان : ون بروكتر اند جامبل بالزا، سيننسيناتي، او 
اتش 45202، يو أس أيه. 

Address: One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, USA. 

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

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   



219 2012/12/12العــــــدد السادس

) 278 ( 

 Trade Mark No.: 21047العالمة التجارية رقم : 21047 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 20/05/2012التاريخ : 2012/05/20 

من اجل : فرشاة األسنان، فرشاة األسنان الكهربائية، 
والمواد المعدة لصنع فرشاة االسنان؛ أدوات ومواد غير 
كهربائية مدرجة في فئة 21، جميع معدات التنظيف، 
وقطع وتركيبات للبضائع المذكورة والمدرجة في الفئة 
تنظيف  خيط  علب  األسنان،  تنظيف  خيط   ،  )21(
األسنان، عود االسنان، علب عود االسنان، وفرش، علب 
وموزعات، مشمولة في الفئة 21؛ فرش أسنان، وفرش 

تنظيف بين األسنان. 

In Respect of: Toothbrushes; electrical 
toothbrushes; materials prepared for brush 
making; non-electrical instruments and 
material included in class 21, all for cleaning 
purposes; parts and fitting included in class 
21 for the aforesaid goods; dental floss, 
dental floss holders, toothpicks, toothpicks 
holders, brushes; holders and dispensers, 
all included in class 21; denture brushes, 
interdental brushes. 

)أوهايو  كومبني.  جامبل  أند  بروكتر  ذا   : بأسم 
كوربوريشن(. 

In the name of: The Procter & Gamble 
Company. (Ohio Corporation) 

العنوان : ون بروكتر اند جامبل بالزا، سيننسيناتي، او 
اتش 45202، يو أس أيه. 

Address: One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, USA. 

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

Address for Services:   

) 279 (

 Trade Mark No.: 21048العالمة التجارية رقم : 21048 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 21/05/2012التاريخ : 2012/05/21 
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 In Respect of: clothesمن اجل : االلبسة 

 In the name of: sharekat silver ston lelبأسم : شركة سافر ستون لاللبسة والتجارة الدولية 
albesah wa eltejarah al dawliah 

 Address: alkhalil -jabal alshareefالعنوان : الخليل جبل الشريف 2217326 

 Address for Services:   alkhalil -jabalعنوان التبليغ : الخليل جبل الشريف 2217326 
alshareef 

) 280 (

 Trade Mark No.: 21055العالمة التجارية رقم : 21055 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 20/05/2012التاريخ : 2012/05/20 

اطارات  المركبات؛  لعجالت  اطارات   : اجل  من 
للمركبات ذات العجالت؛ السطح الخارجي لالطارات 
المملوءة بالهواء المضغوط؛ اطارات صلبة لعجالت 
لتجديد  لالطار  الخارجي  السطح  المركبات؛ 
المركبات  الطارات  الخارجي  السطح  االطارات؛ 
لالطارات؛  مسمارية  نتوءات  الجرارات؛  نوع  من 
االحزمة  ذات  المركبات  الطارات  الخارجي  السطح 
المملوءة  للعجالت  الداخلية  اإلطارات  االسطوانية؛ 

بالهواء المضغوط. 

In Respect of: Tires for vehicle wheels; 
vehicle wheel tires (tyres); casings for 
pneumatic tires (tyres); tires, solid, for 
vehicle wheels; treads for retreading tires 
(tyres); treads for vehicles (tractor type); 
spikes for tires (tyres); treads for vehicles 
(roller belts); inner tubes for pneumatic 
tires (tyres). 

 In the name of: Shandong Linglong Tyreبأسم : شاندونج لينجلونج تاير كو.، ال تي دي. 
Co., Ltd. 

سيتي،  زهاويوان  رود،  جينلونج   ،777 نمبر   : العنوان 
شاندونج بروفينس، الصين 

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

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

Address for Services:   
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) 281 ( 

 Trade Mark No.: 21056العالمة التجارية رقم : 21056 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 22/05/2012التاريخ : 2012/05/22 

والمالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة  والمساحية 
وأجهزة  البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي 
)اإلشراف(  والمراقبة  واإلشارة  والقياس  الوزن  وأدوات 
أو  فتح  أو  توصيل  وأدوات  أجهزة  والتعليم؛  واإلنقاذ 
الطاقة  في  التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  تحويل 
الكهربائية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
والنقالة  المحمولة  الهواتف  الالسلكي؛  أجهزة  الصور؛ 
الحماالت  وتحديدًا  ومعداتها  غيارها  وقطع  وقطعها 
والمقابس  الكوابل  وتحديدًا  واإلكسسوارات  واألغلفة 
الشحن  أجهزة  المجمعات،  البطاريات،  والمحوالت؛ 
لمجمعات الهواتف النقالة الالسلكية؛ بطاقات وحدات 
الهواتف  مع  أيضًا  المستخدمة  المشتركين،  هوية 
المحمولة والنقالة؛ األغطية األمامية للهواتف النقالة؛ 
للتحميل(،  قابلة  رنين  نغمات  )كونها  الرنين  نغمات 
وتسجيالت  )تطبيقات(  النقالة  الهواتف  تطبيقات 
األصوات والموسيقى وصور والفيديو القابلة للتحميل، 
األلعاب التفاعلية التي تلعب على الحواسيب؛ أجهزة 
الممغنطة  البيانات  ناقالت  الضوئي؛  النسخ  واآلالت 
أجهزة  والتسجيالت؛  الفيديو  أشرطة  وتشمل 
المسجالت الشخصية؛ آالت وآليات البيع األوتوماتيكية 
النقود  توزيع  آالت  النقدية؛  بالقطع  العاملة  لألجهزة 
التقاط  وأكشاك  التذاكر  وموزعات  األوتوماتيكية 

الصور الفوتوغرافية أوتوماتيكيًا؛ 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; walkie-talkies; portable 
and mobile telephones and parts, spare 
parts and equipment, namely holders and 
sheaths and accessories, namely cables, 
plugs, adaptors; batteries, accumulators, 
charging devices for accumulators for 
wireless mobile phones; subscriber identity 
module cards, also for use with portable 
and mobile phones; mobile phone face 
plates; ring tones (being downloadable 
ringtones), mobile phone application (App), 
downloadable sound, music, image and 
video recordings, interactive games played 
on computers; photocopying apparatus 
and machines; magnetic data carriers, 
including video tapes, records; personal 
stereos; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; 
automatic cash dispensing machines, ticket 
dispensers, automatic photographic booths; 
cash registers, calculating machines; data 
processing equipment and computers;
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وحواسيب  معدات  الحاسبة؛  واآلالت  النقد  مسجالت 
معالجة البيانات؛ ناقالت البيانات المقروءة آليًا المزودة 
)قابلة  االلكترونية  المنشورات  عليها؛  محملة  ببرامج 
للتحميل(؛ البرامج والبرمجيات الحاسوبية؛ برامج ألعاب 
للمركبات؛  المالحة  أجهزة  الفأرات؛  وسائد  الحاسوب؛ 
واألقنعة  الواقية  النظارات  وتشمل  الواقية  المالبس 
الواقية والخوذات الواقية وخصوصًا للغايات الرياضية؛ 
والجسم  لألذن  الواقية  الدروع  وتشمل  الواقية  الدروع 
وحماالت  وعلب  النظارات  وإطارات  النظارات  والوجه؛ 
الرياضية؛  والنظارات  الشمسية  والنظارات  النظارات 
وأحزمة  للغطاسين  التنفس  أجهزة  الرأس؛  وسماعات 
السباحة وعوامات المياه التي تلبس باأليدي؛ الحافظات 
المناسبة  أغطية(  أغلفة،  )علب،  الخاصة  الغايات  ذات 
عوامات  الفئة؛  هذه  ضمن  الواردة  واألدوات  لألجهزة 
تحديد  أكياس  واإلشارة؛  واإلنقاذ  والتأشير  اإلضاءة 
الكهربائية؛  والمجمعات  البطاريات  الرياح؛  اتجاه 
اإلعالنية  اإلشارات  المضيئة،  اإلشارات  المغنطيسات، 
أجهزة  الخدمة؛  لمحطات  الوقود  مضخات  المضيئة؛ 
إخماد النيران؛ أساور التعريف المرمزة المغناطيسية؛ 
القنوات الصوتية والمقرنات الصوتية وأجهزة اإلنذار 
األعمال  وجداول  والهوائيات  )مسموعة(  الصوتية 
أنابيب التضخيم، صمامات  )المضخمات االلكترونية(، 
الهوائيات،  المكالمات،  على  الرد  آالت  التضخيم، 
المرمزة  البطاقات  الكوابل،  الصوت،  مكبرات  علب 
رقاقات  المركزية،  المعالجة  ووحدات  المغناطيسية 
)الدارات المتكاملة(، برامج تشغيل الحاسوب المسجلة، 
)برامج(  الحاسوب  برامج  الحاسوبية،  الطرفية  األجهزة 
للتحميل(،  قابلة  )برمجيات  الحاسوب  برامج  مسجلة، 
برمجيات الحاسوب المسجلة، وسائط البيانات، أجهزة 
االلكترونية،  المالحظات  لوحات  البيانات،  معالجة 
الترددات  أجهزة  للهواتف،  بعد  عن  التحدث  لوازم 
ذكية(،  )بطاقات  المتكاملة  الدارات  بطاقات  العالية، 
الدارات المتكاملة، أجهزة االتصال الداخلي وصناديق 
للكوابل  التوصيل  أنابيب  )الكهربائية(،  التوصيالت 
وسائط  السماعات،  المحمولة،  الحواسيب  الكهربائية، 

البيانات الممغنطة، أعمدة الهوائيات الالسلكية، 

machine readable data carriers with 
programs installed; electronic publications 
(downloadable); computer programs and 
software; computer games programs; mouse 
pads; navigation apparatus for vehicles; 
protective clothing, including protective 
spectacles, protective masks, protective 
helmets, in particular for sports purposes; 
protective shields, including ear, body and 
face protective shields; spectacles, spectacle 
frames, spectacle cases and holders, 
sunglasses, goggles for sports; headphones; 
breathing apparatus for divers, swimming 
belts and water wings; special purpose 
containers (cases, sheaths, housings) 
suitable for apparatus and instruments 
included in this class; light, marker, life-
saving and signaling buoys; wind socks; 
electric batteries and accumulators; magnets, 
luminous signs, luminous advertising signs; 
petrol pumps for service stations; fire-
extinguishing apparatus; bracelets (Encoded 
identification-), magnetic; Acoustic 
conduits, Acoustic couplers, Acoustic 
[sound] alarms, Aerials, Agendas (Electronic 
Amplifiers), Amplifying tubes, Amplifying 
valves, Answering machines, Antennas, 
Cabinets for loudspeakers, Cables, Cards 
(Encoded -), magnetic, Central processing 
units, Chips [integrated circuits], Computer 
operating programs, recorded, Computer 
peripheral devices, Computer programs 
[programs], recorded, Computer programs 
[downloadable software], Computer 
software, recorded, Data media, Data 
processing apparatus, Electronic notice 
boards, Hands free kits for phones, High-
frequency apparatus, Integrated circuit 
cards [smart cards], Integrated circuits, 
Intercommunication apparatus, Junction 
boxes [electricity], Junction sleeves for 
electric cables, 
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البيانات،  معالجة  أجهزة  المصغرة،  المعالجات 
المحمولة،  المصغرة  الحواسيب  المالحية،  األدوات 
الالسلكية،  اآللي  النداء  أجهزة  الشخصية،  المسجالت 
المدى،  موجدات  الالسلكية،  الهاتفي  االتصال  أجهزة 
االصطناعية،  األقمار  عبر  المالحة  أجهزة  المستقبالت، 
األصوات،  تسجيل  أقراص  األصوات،  تسجيل  ناقالت 
السبر،  حبال  السبر،  خيوط  األصوات،  تسجيل  أشرطة 
المرسالت  الهاتفية،  المستقبالت  الهاتف،  أجهزة 
أجهزة  التلفاز،  أجهزة  الهاتف،  أسالك  الهاتفية، 
اإلرسال )االتصال بعيد المدى(، أجهزة اإلرسال)االتصال 
بعيد المدى(، أشرطة ألعاب الفيديو، هواتف الفيديو، 
الهوائيات  أعمدة  )الكهربائية(،  السلكية  الموصالت 
السلكية؛  الهواتف  الكهربائية،  األسالك  الالسلكية، 
)للتصوير  وتجهيزات  مناصب  الحاسوب؛  فأرات 
إرسال  لوحات  بعد؛  عن  التحكم  أجهزة  الفوتوغرافي(؛ 
الفيديو؛  شاشات  الميكانيكية؛  أو  المضيئة  اإلشارات 

المجسامات؛ أجهزة التجسيم. 

Laptop computers , Loudspeakers, Magnetic 
data media, Masts for wireless aerials, 
Microprocessors, data processing equipment, 
Navigational instruments, Notebook computers, 
Personal stereos, Radio pagers, Radiotelephony 
sets, Range finders, Receivers, Satellite 
navigational apparatus, Sound recording 
carriers, Sound recording discs, Sound 
recording strips, Sounding leads, Sounding 
lines, Telephone apparatus, Telephone 
receivers, Telephone transmitters, Telephone 
wires, Television apparatus, Transmitters 
[telecommunication], Transmitting sets 
[telecommunication], Video game cartridges, 
Video telephones, Wire connectors [electricity], 
Wireless aerials (Masts for -), Wires, electric, 
Wires (Telephone -);computer mouse; Racks 
and Rigs (photographs); Remote control 
apparatus; signalling panels, luminous or 
mechanical; Video screens; Stereoscopes; 
Stereoscopic apparatus. 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : ريد بول جي أم بي أتش 

 Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl amالعنوان : أم برونين 1 ، 5330 فوشي أم سي ، النمسا 
See, Austria 

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

Address for Services:   

) 282 ( 

 Trade Mark No.: 21057العالمة التجارية رقم : 21057 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 22/05/2012التاريخ : 2012/05/22 
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األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
األوساخ، مواد إزالة الشحومات- الصابون بأنواعه وبرش 
مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية–  الروائح  الصابون- 
والحالقة-  األسنان  معاجين  الشعر-  ومحاليل  التزيين 

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: sharket msna snow lsnaetبأسم : شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماوية 
almoad alkemaweh 

 Address: masha - salfeetالعنوان : مسحة - سلفيت - فلسطين 

 Address for Services:   masha - salfeetعنوان التبليغ : مسحة - سلفيت - فلسطين 

) 283 ( 

 Trade Mark No.: 21058العالمة التجارية رقم : 21058 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 22/05/2012التاريخ : 2012/05/22 

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

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: sharket msna snow lsnaetبأسم : شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماوية 
almoad alkemaweh 

 Address: masha - salfeetالعنوان : مسحة - سلفيت - فلسطين 

 Address for Services:   masha - salfeetعنوان التبليغ : مسحة - سلفيت - فلسطين 
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) 284 (

 Trade Mark No.: 21060العالمة التجارية رقم : 21060 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 23/05/2012التاريخ : 2012/05/23 

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

منظفات اسنان 

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

 In the name of: shareket barham w awladhبأسم : شركة برهم واوالدة للمنظفات والتجاره العامة 
llmonzfat w waltjarh alaamh 

 Address: qalqeleh - sofeen 0599686270العنوان : قلقيلية - صوفين 0599686270 

 Address for Services:   qalqeleh - sofeenعنوان التبليغ : قلقيلية - صوفين 0599686270 
0599686270 

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

) 285 ( 

 Trade Mark No.: 21061العالمة التجارية رقم : 21061 

 In Class: 3في الصنف : 3 
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 Date: 23/05/2012التاريخ : 2012/05/23 

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

منظفات أسنان. 

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

واالستثمارات  للنجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Shareket holy land 
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya 
almosahima alkhososiya 

 -Address: Sharea alaemidah – sabastyehالعنوان : شارع االعمدة – سبسطية- نايلس 
nablus 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- 
نابلس 

Address for Services:   

) 286 (

 Trade Mark No.: 21063العالمة التجارية رقم : 21063 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 23/05/2012التاريخ : 2012/05/23 

أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل  في  تستعمل 
زيوت  عطور،  صابون،  وكشط،  وجلي  وصقل  تنظيف 
للشعر،  [لوشن]  غسول  تجميل،  مستحضرات  عطرية، 

منظفات أسنان. 

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

واالستثمارات  للنجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Shareket holy land 
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya 
almosahima alkhososiya 

 -Address: Sharea alaemidah – sabastyehالعنوان : شارع االعمدة – سبسطية- نايلس 
nablus 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- نابلس 
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) 287 ( 

 Trade Mark No.: 21064العالمة التجارية رقم : 21064 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 23/05/2012التاريخ : 2012/05/23 

أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل  في  تستعمل 
زيوت  عطور،  صابون،  وكشط،  وجلي  وصقل  تنظيف 
للشعر،  [لوشن]  غسول  تجميل،  مستحضرات  عطرية، 

منظفات أسنان. 

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

واالستثمارات  للنجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Shareket holy land 
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya 
almosahima alkhososiya 

 -Address: Sharea alaemidah – sabastyehالعنوان : شارع االعمدة – سبسطية- نايلس 
nablus 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- 
نابلس 

Address for Services:   

) 288 ( 

 Trade Mark No.: 21066العالمة التجارية رقم : 21066 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 23/05/2012التاريخ : 2012/05/23 
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أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل  في  تستعمل 
زيوت  عطور،  صابون،  وكشط،  وجلي  وصقل  تنظيف 
للشعر،  [لوشن]  غسول  تجميل،  مستحضرات  عطرية، 

منظفات أسنان. 

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

واالستثمارات  للنجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Shareket holy land 
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya 
almosahima alkhososiya 

 -Address: Sharea alaemidah – sabastyehالعنوان : شارع االعمدة – سبسطية- نايلس 
nablus 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- 
نابلس 

Address for Services:   

) 289 ( 

 Trade Mark No.: 21067العالمة التجارية رقم : 21067 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 23/05/2012التاريخ : 2012/05/23 

أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل  في  تستعمل 
زيوت  عطور،  صابون،  وكشط،  وجلي  وصقل  تنظيف 
للشعر،  [لوشن]  غسول  تجميل،  مستحضرات  عطرية، 

منظفات أسنان. 

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

واالستثمارات  للنجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Shareket holy land 
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya 
almosahima alkhososiya 

 -Address: Sharea alaemidah – sabastyehالعنوان : شارع االعمدة – سبسطية- نايلس 
nablus 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- 
نابلس 

Address for Services:   
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) 290 (

 Trade Mark No.: 21068العالمة التجارية رقم : 21068 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 17/05/2012التاريخ : 2012/05/17 

أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل  في  تستعمل 
زيوت  عطور،  صابون،  وكشط،  وجلي  وصقل  تنظيف 
للشعر،  [لوشن]  غسول  تجميل،  مستحضرات  عطرية، 

منظفات أسنان. 

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

واالستثمارات  للنجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Shareket holy land 
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya 
almosahima alkhososiya 

 -Address: Sharea alaemidah – sabastyehالعنوان : شارع االعمدة – سبسطية- نايلس 
nablus 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- 
نابلس 

Address for Services:   

) 291 (

 Trade Mark No.: 21069العالمة التجارية رقم : 21069 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 23/05/2012التاريخ : 2012/05/23 
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أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل  في  تستعمل 
زيوت  عطور،  صابون،  وكشط،  وجلي  وصقل  تنظيف 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول ( لوشن ) للشعر، 

منظفات أسنان. 

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

واالستثمارات  للنجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Shareket holy land 
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya 
almosahima alkhososiya 

 -Address: Sharea alaemidah – sabastyehالعنوان : شارع االعمدة – سبسطية- نايلس 
nablus 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- 
نابلس 

Address for Services:   

) 292 (

 Trade Mark No.: 21070العالمة التجارية رقم : 21070 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 23/05/2012التاريخ : 2012/05/23 

 In Respect of: baby diapersمن اجل : حفاظات اطفال 

 In the name of: ahmad mahmoud ahmadبأسم : احمد محمود احمد المهدي 
al mahde 

 Address: tall karemالعنوان : طولكرم 

قرب   - األعرج  رامي  عمارة   - طولكرم   : التبليغ  عنوان 
كازية القيسي

Address for Services:   tall karem 
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) 293 ( 

 Trade Mark No.: 21071العالمة التجارية رقم : 21071 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 23/05/2012التاريخ : 2012/05/23 

 In Respect of: baby diapersمن اجل : حفاظات اطفال 

 In the name of: ahmad mahmoud ahmad alبأسم : احمد محمود احمد المهدي 
mahde 

 Address: tall karemالعنوان : طولكرم 

قرب   - األعرج  رامي  عمارة   - طولكرم   : التبليغ  عنوان 
كازية القيسي

Address for Services:   tall karem 

) 294 ( 

 Trade Mark No.: 21072العالمة التجارية رقم : 21072 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 24/05/2012التاريخ : 2012/05/24 

 In Respect of: clothesمن اجل : المالبس 

 In the name of: sharikat shawer llalbissahبأسم : شركة شاور لاللبسة الداخلية 
aldakhliah 

 Address: al khalil ein saraالعنوان : الخليل عين سارة الحرس0599300009 

 Address for Services:   al khalil ein saraعنوان التبليغ : الخليل عين سارة الحرس0599300009 
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) 295 (

 Trade Mark No.: 21073العالمة التجارية رقم : 21073 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 24/05/2012التاريخ : 2012/05/24 

من اجل : خدمات التنظيف, تنظيف المباني, تنظيف 
التجارية,  العمل  اماكن  تنظيف  الداخل,  من  المباني 
السكنية,  المنازل  المكاتب, تنظيف  خدمات تنظيف 
والخارجي  الداخلي  التنظيف  البناء,  مواقع  تنظيف 
اسطح  تنظيف  االبواب,  تنظيف  خدمات  للطائرات, 
الطوابق, تنظيف الشبابيك, تنظيف السجاد, تنظيف 
االثاث, التنظيف بنفث الماء )خدمات(, خدمات صيانة 

الطوابق, الخدمات االستشارية في مجال التنظيف 

In Respect of: Cleaning services; building 
cleaning; cleaning of building interiors; 
cleaning of commercial premises; office 
cleaning services; cleaning of residential 
houses; cleaning of building sites; outer 
and inner cleaning of aircraft; janitorial 
cleaning services; cleaning of floor 
surfaces; window cleaning; carpet cleaning; 
cleaning soft furnishings; cleaning by water 
jetting(services for-); floor maintenance 
services; advisory services for cleaning 

 In the name of: B.G. Thjonustan ehfبأسم : بي.جي. ثجونوستان اي اتش اف 

 Address: Sudurhraun 4, Gardabaer 210, Icelandالعنوان : سودورهراون 4, غارداباير 210, ايسالندا 

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

Address for Services:   

) 296 ( 

 Trade Mark No.: 21074العالمة التجارية رقم : 21074 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 24/05/2012التاريخ : 2012/05/24 

النقد,  شؤون  التمويلية,  الشؤون  التامين,   : اجل  من 
واالستثمار  التامين  خدمات  العقارية,  الشؤون 
والتمويل والمال, جمع االموال, تنظيم وادارة التامين 

والتمويل, تحضير تقارير التامين والتمويل,

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; financial, 
finance, investment and insurance services; 
fund raising; financial and insurance 
administration and management;
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واعادة  التقاعد  ومعاشات  والتامين  الضمان  خدمات 
والتامين  التمويل  خدمات  التامين,  خدمات  التامين, 
التمويل,  مخاطر  وادارة  وتنظيم  بتقييم  المتعلقة 
التامين  واعادة  والتامين  للضمان  الوساطة  خدمات 
التوكيالت  خدمات  التقاعد,  ومعاشات  واالستثمار 
والضمان,  التامين  اكتتاب  خدمات  واالستشارات, 
التقييم المالي, خدمات المطالبات وتسوية المطالبات, 
خدمات الوصاية, االرشاد والمساعدة وترتيب وتقديم 
المعلومات والبحث بما يتعلق بكافة الخدمات المذكورة, 
بما فيها )وليس حصرا( كافة الخدمات المذكورة مقدمة 

عبر شبكات االتصال ومن خالل االنترنت ويب عالمي 

preparation of financial and insurance reports; 
assurance, insurance, pensions and reinsurance 
services; actuarial services; financial and 
insurance services relating to the assessment, 
administration and management of financial 
risk; assurance, insurance, reinsurance, 
investment and pensions brokerage, agency 
and advisory services; assurance and 
insurance underwriting services; financial 
valuations, claims adjustment and claims 
settlement services; trusteeship services; 
advice, assistance, arrangement, information 
and research in relation to all the aforesaid; 
including (but not limited to) all the aforesaid 
services provided via telecommunications 
networks, by online delivery and by way of the 
Internet and the World Wide Web 

 In the name of: Crescent Global Limitedبأسم : كريسنت غلوبال ليمتد 

العنوان : كروزون هاوس, 64 كليفتون ستريت, لندن 
اي سي2ايه 4اتش بي, المملكة المتحدة 

Address: Curzon House, 64 Clifton Street, 
London EC2A 4HB, United Kingdom 

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

Address for Services:   

) 297 (

 Trade Mark No.: 21075العالمة التجارية رقم : 21075 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 24/05/2012التاريخ : 2012/05/24 

 In Respect of: Potato chipsمن اجل : شيبس البطاطا 

 .In the name of: Mithyeb Haddad & Sons Coبأسم : شركة مذيب حداد واوالده 
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 Address: P.O. Box: 1195 Zarqa 13110, Jordanالعنوان : ص ب: 1195 الزرقاء 13110 , االردن 

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

Address for Services:   

 super مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة سوبر شيبس
chips والكلمات والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 298 (

 Trade Mark No.: 21076العالمة التجارية رقم : 21076 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/05/2012التاريخ : 2012/05/27 

 In Respect of: jamمن اجل : المربى 

 In the name of: sharekat green lineبأسم : شركة جرين الين للمنتجات الطبيعية 
llmontjat altabaayah 

 Address: bir nabalaالعنوان : بيرنباال 

 Address for Services:   bir nabalaعنوان التبليغ : رام الله - البيرة - ص.ب 4072 

) 299 (

 Trade Mark No.: 21077العالمة التجارية رقم : 21077 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/05/2012التاريخ : 2012/05/27 

 ,In Respect of: , teaمن اجل : الشاي 

 In the name of: sharekat green lineبأسم : شركة جرين الين للمنتجات الطبيعية 
llmontjat altabaayah 

 Address: bir nabalaالعنوان : بيرنباال 

 Address for Services:   bir nabalaعنوان التبليغ : رام الله - البيرة - ص.ب 4072 
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) 300 (

 Trade Mark No.: 21078العالمة التجارية رقم : 21078 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 27/05/2012التاريخ : 2012/05/27 

من اجل : تبغ خام أو مصنع ويشمل السيجار , السجائر , 
السيجار الصغير , التبغ المستخدم في لف السجائر بشكل 
االستنشاق  تبغ   , المضغ  تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي 
»الشم« , بدائل التبغ )ليست لغايات طبية( أغراض المدخن 
, علب  السجائر  , فالتر  واألنابيب  السجائر  ورق  , وتشمل 
المصنوعة من  والمنفضات غير  السجائر  , صناديق  التبغ 
مواد ثمينة , المسبوكة أو المغلفة بها , الغاليين , أدوات 

)عدة( الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

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

 In the name of: Philip Morris Productsبأسم : فيليب موريس براندس سارل 
Brands Sarl 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 301 ( 

 Trade Mark No.: 21079العالمة التجارية رقم : 21079 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 28/05/2012التاريخ : 2012/05/28 
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 In Respect of: Tahinaمن اجل : الطحينة 

 In the name of: shareket AL zaytoonaبأسم : شركة الزيتونة للمنتجات الغذائية 
lmontajat al Ghetha eyi 

 Address: Anabta - Tulkarem - palestineالعنوان : عنبتة - طولكرم - فلسطين 

 Address for Services:   Anabta - Tulkaremعنوان التبليغ : عنبتة - طولكرم - فلسطين 
- palestine 

 luxury مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة طحينة فاخرة
tahina والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 302 (

 Trade Mark No.: 21080العالمة التجارية رقم : 21080 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 28/05/2012التاريخ : 2012/05/28 

صغيرة،  معدنية  خردوات  حدادة،  مصنوعات   : اجل  من 
البراغي المعدنية، المسامير المعدنية، المسامير الملولبة 
المعدنية، العزقات المعدنية، الدبابيس المعدنية، حلقات 
اإلحكام المعدنية لمنع التسريب، القضبان المعدنية ذات 
المعدنية  األثاث  عجالت  المعدنية،  السالسل  الفتحات، 
الصغيرة، البكرات المعدنية )عدا تلك المستخدمة لآلالت(، 
المفاتيح،  الكهربائية،  غير  األقفال  المعدنية،  المفصالت 
األثاث  لوازم  البكرات،  المعدنية،  المفاتيح  حلقات 
الشارات  المعدنية،  األدوات  مقابض  األجراس،  المعدنية، 
المعدنية للمركبات، األحرف واألرقام المصنوعة من معادن 
اآلمنة،  النقود  الطباعة، صناديق  باستثناء حروف  شائعة 
األبواب  لوازم  المعدنية،  النوافذ  لوازم  البحرية،  المراسي 

المعدنية، البوابات المعدنية، األبواب المعدنية. 

In Respect of: Ironmongery; small items of 
metal hardware; screws of metal; nails of 
metal; bolts of metal; nuts of metal; pins of 
metal; washers of metal; pitons of metal; 
chains of metal; furniture casters of metal; 
pulleys of metal [other than for machines]; 
hinges of metal; non-electric locks; keys; 
rings of metal for keys; pulleys; fittings of 
metal for furniture; bells; metal handles for 
tools; badges of metal for vehicles; letters 
and numerals of common metal except 
type; safety cashboxes; marine anchors; 
fittings of metal for windows; door fittings, 
of metal; gates of metal; doors of metal. 
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 In the name of: Kale Kilit Ve Kalip Sanayiبأسم : كالي كيليت في سنايي أنونيم سيركيتي 
Anonim Sirketi 

رقم:  سوكاك  باساكلي   ، كاديسي  أتاتورك   : العنوان 
24، غونجوريني ، إستنبول ، تركيا 

Address: Ataturk Caddesi, Basakli Sokak, 
No. 24, Gungoren, Istanbul/ Turkiye 

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

Address for Services:   

) 303 (

 Trade Mark No.: 21081العالمة التجارية رقم : 21081 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 28/05/2012التاريخ : 2012/05/28 

)بطاقات ذكية(،  المتكاملة  الدارات  : بطاقات  من اجل 
األوتوماتيكية،  الدوارة  األبواب  المرمزة،  البطاقات 
األبواب  مغلقات  الكهربائية،  األبواب  فاتحات 
األقفال  بعد،  عن  التحكم  أجهزة  الكهربائية، 
أجراس  المتكاملة(،  )الدارات  الرقاقات  الكهربائية، 

األبواب الكهربائية، أزرار الضغط لألجراس. 

In Respect of: Integrated circuit cards 
[smart cards]; encoded cards, magnetic; 
automatic turnstiles; door openers, electric; 
door closers, electric; remote control 
apparatus; electric locks»,»chips [integrated 
circuits]; electric doorbells; push buttons 
for bells». 

 In the name of: Kale Kilit Ve Kalip Sanayiبأسم : كالي كيليت في سنايي أنونيم سيركيتي 
Anonim Sirketi 

رقم:  باساكلي سوكاك   ، كاديسي  أتاتورك   : العنوان 
24، غونجوريني ، إستنبول ، تركيا 

Address: Ataturk Caddesi, Basakli Sokak, 
No. 24, Gungoren, Istanbul/ Turkiye 

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

Address for Services:   
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) 304 ( 

 Trade Mark No.: 21082العالمة التجارية رقم : 21082 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 28/05/2012التاريخ : 2012/05/28 

من اجل : األلعاب والدمى، أورق اللعب ، ألعاب الورق ، 
المداعبات الهزلية )المبتدعة( ، قصاصات الورق، أدوات 
الرياضة والجمباز )المدرجة في الصنف 28( ، معدات 
الرياضة والجمباز ، تشمل معدات الرياضة الشتوية ، 
، ألواح الثلج ، زالجات الجليد وأحذية  تشمل الزالجات 
 ، بالصنارة  الصيد  معدات   ، التنس  معدات   ، الثلج 
 ، الرياضة  لمعدات  الخاص  اإلستخدام  ذات  الحقائب 
بما فيها الزالجات وألواح التزحلق على األمواج ، حقائب 
الكريكيت ، حقائب الغولف والتنس ، أربطة الزالجات 
 ، الزالجات  أغطية   ، الزالجات  ، حواف  الزالجات  أعمد   ،
الكرات   ، التدريب  أثقال   ، الكرات   ، الثلج  ألواح  أربطة 
الحديدية ، األقراص المعدنية ،الرمح ، مضارب التنس 
، مضارب الكريكيت ، مضارب الغولف وعصي الهوكي 
لتنس  الطاوالت  الداخلية،  العجالت  ذوات  المزلجات   ،
 ، الثلج  ، كرات  الميالد  المزينات لشجرة عيد   ، الطاولة 
األلعاب الكهربائية أو األلكترونية غير تلك المستخدمة 
المركبات  ألعاب   ، التلفزيوني  بالمستقبل  فقط 
المشغلة  الفواكه  ماكينات   ، بالموجات  بها  المتحكم 
بالقطع المعدنية وماكينات التسلية أسلحة المبارزة ، 
األقواس الرياضية ، )أقواس الرماية(، الشبكات أللعاب 
الكرات ، شبكات التنس ، عدة صيد السمك ، صنارات 
السباحة  شبكات   ، الصيد  شبكات   ، السمك  صيد 
)الزعانف( ، األشرعة ، األشرعة المعلقة ، ألواح الزالجات 
الهوائية  التيارات  ألواح   ، األمواج  الركوب على  ألواح   ،
، أطقم وسارية مراكب اإلبحار، لبادات الركبة والمرفق. 

In Respect of: Games and playthings; playing 
cards, card games; practical jokes (novelties), 
confetti; gymnastic and sporting articles 
(included in class 28); gymnastic and sports 
equipment, including winter sports equipment, 
including skis, snowboards, ice skates and 
snowshoes; tennis equipment; angling 
equipment; special purpose bags for sports 
equipment, including skis and surfboards, 
cricket bags, golf and tennis bags; ski 
bindings, ski poles, edges for skis, coverings 
for skis; snowboard bindings; balls; dumb-
bells, shot puts, discuses, javelins; tennis 
racquets, cricket bats, golf clubs and hockey 
sticks; roller skates, inline roller skates; tables 
for table tennis; decorations for Christmas 
trees; snow globes; electric or electronic games 
other than those adapted for use with television 
receivers only; apparatus for games adapted 
for use with television receivers only, not coin-
operated videogames; amusement apparatus 
adapted for use with television receivers 
only; scale model vehicles, toy vehicles, 
radio-controlled scale model vehicles, radio-
controlled toy vehicles; coin-operated fruit 
machines and entertainment machines; fencing 
weapons; sports bows (archery); nets for ball 
games, tennis nets; fishing tackle, fishing 
hooks, landing nets for anglers; swimming 
webs (flippers); paragliders, hang-gliders; 
skateboards; surfboards, body boards, 
windsurfing boards; harnesses and masts for 
sailboards; elbow and knee pads. 
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 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : ريد بول جي أم بي أتش 

 Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl amالعنوان : أم برونين 1 ، 5330 فوشي أم سي ، النمسا 
See, Austria 

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

Address for Services:   

) 305 (

 Trade Mark No.: 21083العالمة التجارية رقم : 21083 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 28/05/2012التاريخ : 2012/05/28 

من اجل : التعليم ، توفير التدريب ، التسلية ، بما فيها 
والتلفزيونية،  اإلذاعية  التسلية  و  الموسيقية  األعمال 
إخراج  فيها  بما  والثقافية  الرياضية  األنشطة 
المنافسات الرياضية، خدمات المالهي الليلية وحانات 
الرقص ، تنظيم المعارض واألسواق التجارية لألغراض 
الثقافية والرياضية والتعليمية ، تأجير أشرطة الفيديو 
الفيديو  أفالم  إنتاج   ،  DVD و   CD-ROMs والكاسيت
الكتب  نشر   ، والمايكروفيلم  الفيديو  أشرطة  ونسخ 
النشر   ، المعلومات  شبكة  على  األلكترونية  والصحف 
األلكتروني على الكمبيوترات ، توفير النشر األلكتروني 
المزودة على  األلعاب  ، خدمات  المعلومات  على شبكة 
، خدمات  الكاراوك  توفير  ، خدمات  المعلومات  شبكة 
التصوير الرقمي، خدمات تلحين وتركيب الموسيقى ، 

خدمات تصميم لغير األهداف اإلعالنية. 

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment, including musical 
performances and radio and television 
entertainment; sporting and cultural activities, 
including the staging of sports competitions; 
night clubs and discotheque services; 
organization of fairs and exhibitions for 
cultural, sporting and educational purposes; 
rental of video tapes and cassettes, CD-ROMs 
and DVDs, film production; videotaping 
and microfilming; publication of electronic 
books and journals on-line, electronic desktop 
publishing, providing on-line electronic 
publications, game services provided on-line; 
providing karaoke services; digital imaging 
services; music composition services; layout 
services, other than for advertising purposes. 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : ريد بول جي أم بي أتش 

 Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl amالعنوان : أم برونين 1 ، 5330 فوشي أم سي ، النمسا 
See, Austria 

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

Address for Services:   
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) 306 (

 Trade Mark No.: 21084العالمة التجارية رقم : 21084 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/05/2012التاريخ : 2012/05/28 

من اجل : المشروبات غير الكحولية وتشمل المشروبات 
المصنوعة  المشروبات   ، الطاقة  مشروبات   ، المنعشة 
التوتر  وزائدة  التواترية  والمشروبات  اللبن  مصل  من 
البيرة   ، البيرة   ، الرياضيين(  لحاجة  و/أو  )لإلستعمال 
المصنوعة من القمح الليكير المصنوع من الشعير البرتر 
المز الستاوت والبيرة المعتقة ، المشروبات غير الكحولية 
المصنوعة من الشعير ، المياه المعدنية والمياه الغازية 
، المشروبات المصنوعة من الفاكهة وعصائر الفاكهة ، 
لجعل  المستعملة  والمستحضرات  المحاليل   ، الشراب 
والمساحيق  الحبوب   ، )الشربات(  مفورة  المشروبات 

للمشروبات ومشروبات الكوكتيل غير الكحولية. 

In Respect of: Non alcoholic beverages 
including refreshing drinks, energy drinks, 
whey beverages, isotonic, hypertonic and 
hypotonic drinks (for use and/or as required 
by athletes); beer, malt beer, wheat beer, 
porter, ale, stout and lager; non alcoholic 
malt beverages; mineral water and aerated 
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, 
essences and other preparations for making 
beverages as well as effervescent tablets 
and effervescent powders for drinks and 
non-alcoholic cocktails. 

 In the name of: Red Bull GmbHبأسم : ريد بول جي أم بي أتش 

 Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl amالعنوان : أم برونين 1 ، 5330 فوشي أم سي ، النمسا 
See, Austria 

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

Address for Services:   

) 307 (

 Trade Mark No.: 21086العالمة التجارية رقم : 21086 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 28/05/2012التاريخ : 2012/05/28 
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 In Respect of: Tobaccoمن اجل : المعسل 

 In the name of: mssnaa renad lataabaatبأسم : مصنع رناد لتعبئة المعسل 
almassel 

الشارع   - الصناعية  المنطقة   - الله  رام   : العنوان 
الرئيسي 

Address: ramallah almntwqa alsnaeeya 

عنوان التبليغ : رام الله - المنطقة الصناعية - الشارع 
الرئيسي 

Address for Services:   ramallah almntwqa 
alsnaeeya 

) 308 ( 

 Trade Mark No.: 21087العالمة التجارية رقم : 21087 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 28/05/2012التاريخ : 2012/05/28 

 In Respect of: clothesمن اجل : االلبسة 

 In the name of: sharekat paris lelalbesah alبأسم : شركة باريس لاللبسة الجاهزة 
jahezeh 

 Address: alkhaleel jabal alshareefالعنوان : الخليل جبل الشريف 

 Address for Services:   alkhaleel jabal alshareefعنوان التبليغ : الخليل جبل الشريف 

) 309 (

 Trade Mark No.: 21088العالمة التجارية رقم : 21088 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 29/05/2012التاريخ : 2012/05/29 
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من اجل : الحلوى والعلكة والعلكة الفقاعية والسكرنبات 
الكروية  السكاكر  وأقراص  بالنعناع  المنكهة  والحلوى 

وقطع الكراميل الصغيرة. 

In Respect of: Confectionery, chewing 
gum, bubble gum, candy, mints, drops and 
lozenges. 

 In the name of: Wm. Wrigley Jr. Companyبأسم : دبليو ام. ريغلي جيه ار. كومباني 

متشيغان  نورث   410 ديالوير،  من  شركة   : العنوان 
المتحدة  الواليات   ،60611 الينوي  شيكاغو،  أفنيو، 

االمريكية 

Address: A Delaware Corporation of 410 
North Michigan Avenue, Chicago, IL 
60611, United States of America 

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

Address for Services:   

*** ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات ذات االستخدام العام 
بمعزل عن العالمه. 

) 310 (

 Trade Mark No.: 21089العالمة التجارية رقم : 21089 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 29/05/2012التاريخ : 2012/05/29 

 In Respect of: Vehicles; apparatus forمن اجل : المركبات، أجهزة التنقل برا او جوا او بحرا. 
locomotion by land, air or water. 

 In the name of: BRIDGESTONEبأسم : بريدجستون اليسنسينغ سيرفيسز، اينك. 
LICENSING SERVICES, INC. 

درايف،  ماريوت   535 ديالوير،  من  شركة   : العنوان 
ناشفيل، تنيسي 37214، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A Delaware Corporation, of 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 
37214, United States of America 

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

Address for Services:   
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) 311 (

 Trade Mark No.: 21090العالمة التجارية رقم : 21090 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 29/05/2012التاريخ : 2012/05/29 

من اجل : البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا 
والمستحضرات  الدقيق  االصطناعي  والبن  والساغو 
والحلويات  والفطائر  والخبز  الحبوب  من  المصنوعة 
المثلجة عسل النحل والعسل االسود الخميرة ومسحوق 

الخبيز الملح والخردل الخل الصلصات 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: shareket sama letejaretبأسم : شركة سما لتجارة المواد الغذائية 
almawad alghthaiyeh 

 Address: nablus bate eba tel 092342659العنوان : نابلس_بيت ايبا _تلفون 2342659/09 

 Address for Services:   nablus bate eba telعنوان التبليغ : نابلس_بيت ايبا _تلفون 2342659/09 
092342659 

) 312 ( 

 Trade Mark No.: 21091العالمة التجارية رقم : 21091 

 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 26/05/2012التاريخ : 2012/05/26 

من اجل : الفئة )2(: الدهانات والورنيش والالكيه، مواد 
التلوين؛  مواد  الخشب؛  تلف  ومن  الصدأ  من  الوقاية 
معادن  الخام؛  الطبيعية  الراتينجات  اللون؛  مرسخات 
وعمال  والمزخرفين،  للدهانين  ومسحوق  ورق  بشكل 

الطباعة والفنانين 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, 
printers and artists 
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 In the name of: Raghadan Paint Factoryبأسم : شركة مصنع رغدان للدهانات 
Company 

 ,Address: Industrial Complexes, Sahabالعنوان : التجمعات الصناعية، سحاب، 
Jordan 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص ب 2282 - رام الله - فلسطين 

) 313 (

 Trade Mark No.: 21092العالمة التجارية رقم : 21092 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/05/2012التاريخ : 2012/05/30 

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

منظفات أسنان. 

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

واالستثمارات  للتجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Shareket holy land 
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya 
almosahima alkhososiya 

 Address: Sharea alaemidah – sabastyeh- nablusالعنوان : شارع االعمدة – سبسطية- نايلس 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- 
نابلس 

Address for Services:   

) 314(

 Trade Mark No.: 21094العالمة التجارية رقم : 21094 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/05/2012التاريخ : 2012/05/30 
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أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل  في  تستعمل 
زيوت  عطور،  صابون،  وكشط،  وجلي  وصقل  تنظيف 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول ( لوشن ) للشعر، 

منظفات أسنان. 

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

واالستثمارات  للتجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Shareket holy land 
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya 
almosahima alkhososiya 

 -Address: Sharea alaemidah – sabastyehالعنوان : شارع االعمدة – سبسطية- نايلس 
nablus 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- 
نابلس 

Address for Services:   

) 315 (

 Trade Mark No.: 21095العالمة التجارية رقم : 21095 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/05/2012التاريخ : 2012/05/30 

أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل  في  تستعمل 
زيوت  عطور،  صابون،  وكشط،  وجلي  وصقل  تنظيف 
للشعر،  [لوشن]  غسول  تجميل،  مستحضرات  عطرية، 

منظفات أسنان. 

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

واالستثمارات  للتجارة  صن  الند  هولي  شركة   : بأسم 
السياحية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Shareket holy land 
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya 
almosahima alkhososiya 

 -Address: Sharea alaemidah – sabastyehالعنوان : شارع االعمدة – سبسطية- نايلس 
nablus 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- 
نابلس 

Address for Services:   
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) 316 (

 Trade Mark No.: 21096العالمة التجارية رقم : 21096 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 30/05/2012التاريخ : 2012/05/30 

 In Respect of: retailمن اجل : التبع بالتجزئة 

 In the name of: fannoun trade groupبأسم : شركة مجموعة فنون التجارية 
company 

 Address: almasyoun - ramallahالعنوان : المصيون - رام الله 

 - Address for Services:   almasyounعنوان التبليغ : المصيون - رام الله 
ramallah 

) 317 (

 Trade Mark No.: 21097العالمة التجارية رقم : 21097 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 30/05/2012التاريخ : 2012/05/30 

 In Respect of: retailمن اجل : البيع بالتجزئة 

 In the name of: fannoun trade groupبأسم : شركة مجموعة فنون التجارية 
company 

 Address: almasyoun - ramallahالعنوان : المصيون - رام الله 

 - Address for Services:   almasyounعنوان التبليغ : المصيون - رام الله 
ramallah 
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) 318 (

 Trade Mark No.: 21098العالمة التجارية رقم : 21098 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 30/05/2012التاريخ : 2012/05/30 

من اجل : القهوة والكاكاو, ومشروبات اساسها القهوة 
أو الكاكاو، ومشروبات اساسها الشوكوالته, والحلويات 
,الشوكوالتة والبسكويت، المقرمشات ، ويفر والعلكة 
والحبوب،  والملح  الصالحة لألكل  والثلج  واآليس كريم 

ومنتجات الحبوب. 

In Respect of: Coffee, cocoa, coffee or 
cocoa based beverages, chocolate based 
beverages, confectionery, chocolates, 
biscuits, crackers, wafer, chewing gums, ice 
creams, edible ice, salt, cereals, and cereal 
products. 

بأسم : يونيغم غيدا ماديليري سنايي تيكاريت أنونيم 
سيركيتي 

In the name of: Unigum Gida Maddeleri 
Sanayi Ticaret Anonim Sirketi 

العنوان : كوناكالر مهلليسي سينار سوكاك ، إيمالك 
 ، ليفينت   .4  ،1 رقم  دي:20  أربارتمني  بانكسي 

إساتنبول ، تركيا 

Address: Konaklar Mahallesi Cinar Sokak, 
Emlak Bankasi Apartmani D:20 No:1, 4. 
Levent - Istanbul, Turkey 

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

Address for Services:   

) 319 (

 Trade Mark No.: 21100العالمة التجارية رقم : 21100 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 30/05/2012التاريخ : 2012/05/30 

 In Respect of: SHOES CLOTHESمن اجل : االحذية وااللبسة 

 In the name of: HAMDI A A ESHTAIبأسم : حمدي عبد الرزاق رافت اشتي تميمي 
ALTAMIMI 
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 Address: ALKHALEEL JABALالعنوان : الخليل جبل الرحمة 0595888802 
ALRAHMEH 

 Address for Services:   ALKHALEELعنوان التبليغ : الخليل جبل الرحمة 0595888802 
JABAL ALRAHMEH 

) 320 (

 Trade Mark No.: 21101العالمة التجارية رقم : 21101 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/05/2012التاريخ : 2012/05/30 

الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   : اجل  من 
ومحاليل  التزيين  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

 In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس او سي للتجميل 

-Address: Badr Commercial Center, Alالعنوان : الخليل مجمع بدر التجاري , دوار المنارة 
Manara Circle,Hebron 

 Address for Services:   Badr Commercialعنوان التبليغ : الخليل مجمع بدر التجاري , دوار المنارة 
Center, Al-Manara Circle,Hebron 

) 321 (

 Trade Mark No.: 21102العالمة التجارية رقم : 21102 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 31/05/2012التاريخ : 2012/05/31 
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 In Respect of: Coffee, artificial coffeeمن اجل : القهوة وما يقوم مقام القهوة 

-In the name of: Sharikat Matahen Bon Alبأسم : شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية 
Rasheed Mosahima Khososiyah 

 Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bankالعنوان : ص ب: 49 قلقيلية, الضفة الغربية 

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

Address for Services:   

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

) 322 (

 Trade Mark No.: 21103العالمة التجارية رقم : 21103 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 31/05/2012التاريخ : 2012/05/31 

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو  والتابيوكا 
الخبز   ، الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات 
العسل   ، المثلجة  والحلوى   ، والحلويات  والمعجنات 
الملح   ، الخبازة  ومسحوق  الخميرة  السكر،  ودبس 

والخردل والخل الصلصات )التوابل( ، البهارات، الثلج 

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

-In the name of: Sharikat Matahen Bon Alبأسم : شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية 
Rasheed Mosahima Khososiyah 

 Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bankالعنوان : ص ب: 49 قلقيلية, الضفة الغربية 

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

Address for Services:   

) 323 (

 Trade Mark No.: 21104العالمة التجارية رقم : 21104 
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 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 31/05/2012التاريخ : 2012/05/31 

وأغطية  واالحذية  القدم  وألبسة  المالبس   : اجل  من 
الرأس 

In Respect of: Clothing, footwear and 
shoes, headgear 

بأسم : بسام رشدي موسى زغير و محمد بسام رشدي 
زغير 

In the name of: Bassam Rushdy Mousa 
Zughayar & Mohammad Bassam Rushdy 
Zughayar 

 Address: P.O. Box 161 Hebron, The Westالعنوان : ص ب 161 الخليل, الضفة الغربية 
Bank 

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

Address for Services:   

) 324 (

 Trade Mark No.: 21105العالمة التجارية رقم : 21105 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 31/05/2012التاريخ : 2012/05/31 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
والكشط ، الصابون ، المواد العطرية والزيوت العطرية 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 In the name of: Sharikat Helenبأسم : شركة هيلين للكيماويات العادية العامة 
Lilkimawiya Aladiya Alamma 

 Address: P.O. Box: 396 Nablus, The Westالعنوان : ص ب: 396 نابلس , الضفة الغربية 
Bank 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة CLEAN الوصفية ذات 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 
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) 325 (

 Trade Mark No.: 21106العالمة التجارية رقم : 21106 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 31/05/2012التاريخ : 2012/05/31 

من اجل : المستحضرات الكيماوية, بما فيها, مضادات 
المركبات,  محركات  مبردات  الفرامل,  سوائل  التجمد, 
سوائل ناقل الحركة وسوائل توجيه القيادة, السوائل 
لوقود  الكيميائية  االضافات  الهيدرولوكية,  للدوائر 

المحركات واالضافات الكيميائية للزيوت 

In Respect of: chemical preparations, 
particularly antifreeze; brake fluid; coolants 
for vehicle engines; transmission fluid and 
power steering fluid; fluids for hydraulic 
circuits; chemical additives to motor fuel 
and chemical additives for oils 

 In the name of: Wulf Gaertner Autoparts AGبأسم : ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 

 ,Address: Merkurring 111, 22143 Hamburgالعنوان : ميركورينغ 111, 22143 هامبورغ, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

) 326 (

 Trade Mark No.: 21107العالمة التجارية رقم : 21107 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 31/05/2012التاريخ : 2012/05/31 

من اجل : مضخات الحقن للمركبات, الفالتر لتنظيف 
المتوهجة  المقابس  للمحركات,  المبردات  الهواء 
لمحركات السوالر, شعالت المقابس لمحركات االحتراق 
مرشدات  والمحركات,  للمطورات  المبدءات  الداخلي, 
استهالك الوقود للمطورات والمحركات, مضخات الماء 
روديترات  فيها  بما  المركبات,  تبريد  قطع  للمركبات, 
هذا  في  )المشمولة  للمركبات  المحركات  قطع  التبريد, 
البستونات,  الصمامات,  الفالتر,  فيها  بما  الصنف(, 

شرائح البستونات,

In Respect of: Injection pumps for 
automobiles; filters for cleaning cooling air 
for engines; glow plugs for diesel engines; 
sparking plugs for internal combustion 
engines; starters for motors and engines; 
fuel economisers for motors and engines; 
water pumps for automobiles; parts for 
cooling of automobiles, namely cooling 
radiators; engine parts for automobiles 
(included in this class), 
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محددات  المنظمات,  المضخات,  المراوح,  القشط, 
الغيار,  عجالت  المنبسطة,  المحامل  السلندرات, 
شافت,  الكرانك  المحركات(,  من  )اجزاء  المفاصل 
المحركات  لتزييت  الماكنات  قطع  السلندرات, 
)المشمولة في هذا الصنف( بما فيها مضخات الزيت, 
انابيب تزويد الزيت ومضخات الزيت, مساند المحركات, 
مضخات  الغيار,  محامل صندوق  للمحركات,  قشط-في 
الغسيل, القطع للتوزيع الميكانيكي )المشمولة في هذا 
الصنف(, بما فيها علب الكرانك والكرانك شافت وقشط 

القيادة للمطورات والمحركات 

particularly filters, valves, pistons, piston 
segments, belts, fans, pumps, regulators, 
cylinder liners, plain bearings, gear wheels, 
joints [parts of engines], crank shafts, 
cylinders; machine parts for lubrication of 
engines (included in this class), particularly 
oil pumps, oil supply pipes, oil sump; 
engine mount; V-belts for machines; 
gearbox bearing; washing pumps; parts for 
mechanical distribution (included in this 
class), particularly crankcases, crank shafts, 
driving belts for motors and engines 

 In the name of: Wulf Gaertner Autoparts AGبأسم : ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 

 ,Address: Merkurring 111, 22143 Hamburgالعنوان : ميركورينغ 111, 22143 هامبورغ, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

) 327 (

 Trade Mark No.: 21109العالمة التجارية رقم : 21109 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 31/05/2012التاريخ : 2012/05/31 

االلكترونية  والمنظمات  المفاتيح  قطع   : اجل  من 
المفاتيح  االلكترونية,  المحوالت  فيها  بما  للمركبات, 
المنتجات  كافة  الكهربائية,  الصمامات  االلكترونية, 

سابقة الذكر المشمولة في هذا الصنف 

In Respect of: Parts of electronic switches 
and controls for automobiles, particularly 
electric relays, electric switches, fuses; all 
the aforesaid goods included in this class 

 In the name of: Wulf Gaertner Autoparts AGبأسم : ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 

 ,Address: Merkurring 111, 22143 Hamburgالعنوان : ميركورينغ 111, 22143 هامبورغ, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

 



253 2012/12/12العــــــدد السادس

) 328 (

 Trade Mark No.: 21110العالمة التجارية رقم : 21110 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 31/05/2012التاريخ : 2012/05/31 

من اجل : قطع االضاءة للمركبات, المصابيح لالشارات 
وقطعها  للمركبات  االضواء  للمركبات,  التوجيهية 
المصابيح  زجاج  الكهربائية,  لالضواء  المقابس  مثل 
والمصابيح االمامية للمركبات, عواكس المركبات, قطع 
التسخين, مكيفات الهواء وانظمة التهوية للمركبات 
ومضخات  والصمامات  والمرواح  الفالتر  مثل  وقطعها 
التسخين  ومكثفات  التسخين  اعادة  وقطع  التسخين 
ونواقل التسخين )ليست جزءا من الماكنات(, المراوح 
السقيع  مزيالت  المضغوط,  الماء  خزانات  وقطعها, 
للمركبات, ادوات التسخين الزالة السقيع عن شبابيك 

المركبات, قطع تنقية الهواء, قطع تجفيف الهواء 

In Respect of: lighting installations for 
automobiles, lamps for directional signals 
of automobiles, lights for automobiles and 
parts of it like sockets for electric lights, 
lamp glasses and vehicle headlights; 
vehicle reflectors; heating installations, air 
conditioners and ventilation systems for 
automobiles and parts of it like filters, fans, 
valves, heat pumps, heat regenerators, heat 
accumulators, heat exchangers (not parts 
of machines); fans and parts of it; pressure 
water tanks; defrosters for vehicles; heating 
apparatus for defrosting windows of 
vehicles; air filtering installations; air drier 
installations 

 In the name of: Wulf Gaertner Autoparts AGبأسم : ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 

 ,Address: Merkurring 111, 22143 Hamburgالعنوان : ميركورينغ 111, 22143 هامبورغ, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

) 329 (

 Trade Mark No.: 21111العالمة التجارية رقم : 21111 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 31/05/2012التاريخ : 2012/05/31 
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من اجل : قطع الغيار للمركبات, بما فيها قطع المكابح 
قطع  المركبات,  لشبابيك  المطاط  اطارات  الهوائية, 
بما فيها  للمركبات,  المكابح  للمركبات, قطع  الدواليب 
انظمة  قطع  المكابح,  وبطانات  المكابح  ديسكات 
توجيه المركبات, بما فيها رتاج الحركة, قضبان الربط 
ومفاصل الكرات, قطع قيادة المركبات, بما فيها قطع 
الثابتة  السرعة  مفاصل  العجالت,  حوامل  الكالتش, 
وادوات مفاصل السرعة الثابتة, كواتم الصوت, اصفاد 
المضغوط  الغاز  رذاذ  الصدمات,  ممتص  الدواليب, 
الخلفية  االبواب  وروافع  لالغطية  خصوصا  للمركبات, 
للمركبات, قطع البودي, بما فيها مرايا الرؤية الخلفية, 
البرية,  للمركبات  المحركات  القيادة,  عجالت  االطر, 
)غير  للمركبات,  الرشاش  البرية,  للمركبات  السالسل 
للمركبات  اللزجة  اللوالب  والمحركات(,  المطورات  قطع 
البرية, المطورات ذوات القوة القليلة للمركبات البرية, 
هذا  في  المشمولة  الذكر  سابقة  المنتجات  كافة 

الصنف كقطع غيار او قطع احتياط 

In Respect of: Spare parts for automobiles, 
particularly parts of compressed air 
brakes; adapted profile frames of rubber 
for vehicle windows; parts of axles for 
automobiles; parts of brakes for vehicles, 
particularly brake discs and brake linings; 
parts of steering systems for automobiles, 
particularly handle bars, tie rods and 
ball joints; parts of automobile drives, 
particularly clutch parts, wheel bearings, 
constant-velocity joints and constant-
velocity joint kits, silent blocks, axle cuffs; 
shock absorbers; gas pressure springs for 
automobiles, particularly for hoods and 
elevating tailgates of automobiles; body 
elements, particularly external rear view 
mirrors; rims; steering wheels; automobile 
engines for land vehicles; chains for land 
vehicles; springs for automobiles, other 
than parts of motors and engines); viscous 
couplings for land vehicles; small-power 
motors for land vehicles; all the aforesaid 
goods included in this class, as spare parts 
or repair kits 

 In the name of: Wulf Gaertner Autopartsبأسم : ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 
AG 

 ,Address: Merkurring 111, 22143 Hamburgالعنوان : ميركورينغ 111, 22143 هامبورغ, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

) 330 (

 Trade Mark No.: 21112العالمة التجارية رقم : 21112 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 31/05/2012التاريخ : 2012/05/31 
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من اجل : قطع المطاط للمركبات, بما فيها اطارات الربط 
لسد للنوافذ, مفاصل ربط المطاط, السدادات, حلقات 
الذكر  سابقة  المنتجات  كافة  والسدادات,  المطاط 

المشمولة في هذا الصنف 

In Respect of: Rubber parts for 
automobiles, particularly tightness frames 
particularly window seals, tight rubber 
joints, sealing, rubber rings and sealing 
in kits; all the aforesaid goods as far as 
included in this class 

 In the name of: Wulf Gaertner Autopartsبأسم : ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 
AG 

 ,Address: Merkurring 111, 22143 Hamburgالعنوان : ميركورينغ 111, 22143 هامبورغ, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

) 331 (

 Trade Mark No.: 21113العالمة التجارية رقم : 21113 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/05/2012التاريخ : 2012/05/25 

البسكويت،  الشوكوالتة،  الحلويات،   : اجل  من 
البسكويت الهش والويفر )بسكويت رقيق(، الكعك او 

الكيك، التارت )كيك محشو بالمربى او الفواكه( 

In Respect of: Confectioneries, chocolates, 
biscuits, wafers, cakes, tarts 

تيكاريت  في  ساناي  جيدا  سيكوالته  سولن   : بأسم 
أنونيوم سيركيتي 

In the name of: Solen Cikolata Gida Sanayi 
Ve Ticaret Anonim Sirketi 

العنوان : 2. اورجانيزي سانايى بولجيسي 83221 نمبر. 
ال يو كاد. نمبر:28 سيهيتكاميل غازيانتاب / تركيا 

Address: 2.ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI 83221 NO.LU CAD. NO:28 
SEHITKAMIL GAZIANTEP / TURKEY 

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

Address for Services:   
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) 332(

 Trade Mark No.: 21114العالمة التجارية رقم : 21114 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/05/2012التاريخ : 2012/05/25 

البسكويت،  الشوكوالتة،  الحلويات،   : اجل  من 
البسكويت الهش والويفر )بسكويت رقيق(، الكعك او 

الكيك، التارت )كيك محشو بالمربى او الفواكه( 

In Respect of: Confectioneries, chocolates, 
biscuits, wafers, cakes, tarts 

تيكاريت  في  ساناي  جيدا  سيكوالته  سولن   : بأسم 
أنونيوم سيركيتي 

In the name of: Solen Cikolata Gida Sanayi 
Ve Ticaret Anonim Sirketi 

العنوان : 2. اورجانيزي سانايى بولجيسي 83221 نمبر. 
ال يو كاد. نمبر:28 سيهيتكاميل غازيانتاب / تركيا 

Address: 2.ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI 83221 NO.LU CAD. NO:28 
SEHITKAMIL GAZIANTEP / TURKEY 

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

Address for Services:   

) 333 (

 Trade Mark No.: 21116العالمة التجارية رقم : 21116 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 03/06/2012التاريخ : 2012/06/03 

 In Respect of: bussniss and Advertisingمن اجل : األعمال المهنية و اإلعالن . 

 In the name of: adnan hashim atefبأسم : عدنان هاشم عاطف الحموري 
alhammori 

 Address: salkhali am manara stالعنوان : الخليل شارع المنارة 

 Address for Services:   salkhali am manara stعنوان التبليغ : الخليل شارع المنارة 
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) 334 ( 

 Trade Mark No.: 21117العالمة التجارية رقم : 21117 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 04/06/2012التاريخ : 2012/06/04 

من اجل : المركبات الفعالة لتكوين مستحضرات لمنع 
تساقط الشعر 

In Respect of: Active ingredients in the 
composition of anti-hair loss preparations 

-In the name of: PIERRE FABRE DERMOبأسم : بيير فابره ديرمو- كوزميتيك 
COSMETIQUE 

 Address: 45 place Abel Gance, 92100العنوان : 45 بليس ابيل غانس, 92100 بولوني, فرنسا 
BOULOGNE, France 

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

Address for Services:   

 

) 335 (

 Trade Mark No.: 21118العالمة التجارية رقم : 21118 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/06/2012التاريخ : 2012/06/04 

الشعر,  تساقط  منع  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات العناية بالشعر التجميلية 

In Respect of: Anti-hair loss preparations. 
Cosmetic hair care preparations 

-In the name of: PIERRE FABRE DERMOبأسم : بيير فابره ديرمو- كوزميتيك 
COSMETIQUE 

 Address: 45 place Abel Gance, 92100العنوان : 45 بليس ابيل غانس, 92100 بولوني, فرنسا 
BOULOGNE, France 

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

Address for Services:   
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) 336 (

 Trade Mark No.: 21119العالمة التجارية رقم : 21119 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 04/06/2012التاريخ : 2012/06/04 

من اجل : المركبات الفعالة لتكوين مستحضرات عالج 
االمراض الجلدية 

In Respect of: Active ingredients in the 
composition of dermatological preparation 

-In the name of: PIERRE FABRE DERMOبأسم : بيير فابره ديرمو- كوزميتيك 
COSMETIQUE 

 Address: 45 place Abel Gance, 92100العنوان : 45 بليس ابيل غانس, 92100 بولوني, فرنسا 
BOULOGNE, France 

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

Address for Services:   

) 337 (

 Trade Mark No.: 21120العالمة التجارية رقم : 21120 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/06/2012التاريخ : 2012/06/04 

 In Respect of: cosmaticsمن اجل : مستحضرات التجميل 

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

 Address: nablus _sharee omer ebnالعنوان : نابلس _شارع عمر بن الخطاب _الجامعة 
alkhatab_aljamaaha 

 Address for Services:   nablus _sharee omerعنوان التبليغ : نابلس _شارع عمر بن الخطاب _الجامعة 
ebn alkhatab_aljamaaha 
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) 338 (

 Trade Mark No.: 21121العالمة التجارية رقم : 21121 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 04/06/2012التاريخ : 2012/06/04 

 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : االحذية والمالبس 

 In the name of: sharikat al khaled lesena›tبأسم : شركة الخالد لصناعة وتجارة االحذية 
watejaret al ahziah 

 Address: al khalil farsh al hawaالعنوان : الخليل فرش الهوى 2250969 

 Address for Services:   al khalil farsh alعنوان التبليغ : الخليل فرش الهوى 2250969 
hawa 

) 339 (

 Trade Mark No.: 21122العالمة التجارية رقم : 21122 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/06/2012التاريخ : 2012/06/04 

 In Respect of: cosmaticsمن اجل : مستحضرات التجميل 

 In the name of: AHMAD OMARبأسم : احمد عمر محمد أبو رعد 
MOHAMMAD ABU RAED 

 Address: NABLUS MOJAMA› ABUالعنوان : نابلس - مجمع ابو رعد التجاري 
RAED ALTIJARI 

 Address for Services:   NABLUSعنوان التبليغ : نابلس - مجمع ابو رعد التجاري 
MOJAMA› ABU RAED ALTIJARI 
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) 340 (

 Trade Mark No.: 21123العالمة التجارية رقم : 21123 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

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

 In the name of: mamoun mohammad abedبأسم : مأمون محمد عبد الرحمن حمدان 
alrahman hamdan 

 Address: nablus _nablus mol telefon 2370329العنوان : نابلس_نابلس مول الطابق االرضي تلفةن 2370329 

االرضي  الطابق  مول  نابلس_نابلس   : التبليغ  عنوان 
تلفةن 2370329 

Address for Services:   nablus _nablus mol 
telefon 2370329 

) 341 (

 Trade Mark No.: 21124العالمة التجارية رقم : 21124 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس_ ولباس القدم _واغطية الرأس 

 In the name of: mamoun mohammad abedبأسم : مأمون محمد عبد الرحمن حمدان 
alrahman hamdan 

تلفةن  االرضي  الطابق  مول  نابلس_نابلس   : العنوان 
 2370329

Address: nablus _nablus mol telefon 
2370329 

االرضي  الطابق  مول  نابلس_نابلس   : التبليغ  عنوان 
تلفةن 2370329 

Address for Services:   nablus _nablus mol 
telefon 2370329 
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) 342 (

 Trade Mark No.: 21125العالمة التجارية رقم : 21125 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

 In Respect of: flourمن اجل : الطحين 

 In the name of: golden wheat millsبأسم : شركة مطاحن القمح الذهبي 

 Address: barham - ramallahالعنوان : رام الله - برهام 

 Address for Services:   barham - ramallahعنوان التبليغ : رام الله - برهام 

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

) 343 (

 Trade Mark No.: 21126العالمة التجارية رقم : 21126 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

 In Respect of: flourمن اجل : الطحين 

 In the name of: golden wheat millsبأسم : شركة مطاحن القمح الذهبي 

 Address: barham - ramallahالعنوان : رام الله - برهام 

 Address for Services:   barham - ramallahعنوان التبليغ : رام الله - برهام 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 344 (

 Trade Mark No.: 21127العالمة التجارية رقم : 21127 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

 In Respect of: flourمن اجل : الطحين 

 In the name of: golden wheat millsبأسم : شركة مطاحن القمح الذهبي 

 Address: barham - ramallahالعنوان : رام الله - برهام 

 Address for Services:   barham - ramallahعنوان التبليغ : رام الله - برهام 

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

) 345 (

 Trade Mark No.: 21128العالمة التجارية رقم : 21128 

 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

 In Respect of: Watches and clocksمن اجل : ساعات اليد والساعات الكبيرة. 

 In the name of: Westfield Licensingبأسم : ويستفيلد اليسنسينغ كومباني 
Company 

هندرسون،  مدينة  ستريت،  أوغستا   148  : العنوان 
والية نيفادا 89074، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 148 Augusta Street, City of 
Henderson, State of Nevada 89074, United 
States of America 

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

Address for Services:   
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) 346 (

 Trade Mark No.: 21129العالمة التجارية رقم : 21129 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

من اجل : أجهزة التلفاز، ناقالت االشارات االلكترونية، 
الداخلي،  االتصال  أجهزة  )االتصال(،  النقل  أجهزة 
المعالجة  )وحدات  المعالجات  المحمولة،  الهواتف 
الكهربائية،  البطاريات  المدموجة،  الدارات  المركزية(، 

شاحنات البطاريات، شبه الموصالت. 

In Respect of: Telephone apparatus; 
Transmitters of electronic signals; 
Transmitting sets [telecommunications]; 
Intercommunication apparatus; Portable 
telephones; Processors [central processing 
units]; Integrated circuits; Electric batteries; 
Battery chargers; Semi-conductors. 

 .In the name of: Hytera Communications Co., Ltdبأسم : هايترا كوميونيكيشنز كو.، اينك. 

اوف  بارت  نورث  رود،  بايهوان  تاور،  هايت   : العنوان 
نانشان،  مقاطعة  بارك،  اندستريال  هاي-تك  شنزهن 

شنزهن، جمهورية الصين الشعبية. 

Address: HYT TOWER, BEIHUAN ROAD, 
NORTH PART OF SHENZHEN HI-
TECH INDUSTRIAL PARK, NANSHAN 
DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 

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

Address for Services:   

) 347 (

 Trade Mark No.: 21130العالمة التجارية رقم : 21130 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

مستحضرات  تحديدا  صيدلية  مستحضرات   : اجل  من 
لالستعمال البشري وتشمل، دون الحصر، لصقات االمتصاص 

عبر الجلد واالقراص الدوائية واالقراص الصغيرة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations, 
namely preparations for human use 
including, but not limited to, transdermal 
patches, lozenges and microtablets 

 In the name of: Nicoventures Limitedبأسم : نايكوفنتشرز لميتد 
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العنوان : 1 وتر ستريت، لندن دبليو سي 2ار 3ال أي، 
المملكة المتحدة 

Address: 1 Water Street, London WC2R 
3LA, United Kingdom 

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

Address for Services:   

) 348 ( 

 Trade Mark No.: 21131العالمة التجارية رقم : 21131 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

الطبية  االجهزة  وتحديدا  الطبية  االجهزة   : اجل  من 
لالستعمال البشري وتشمل، دون الحصر، 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 Limitedبأسم : نايكوفنتشرز لميتد 

العنوان : 1 وتر ستريت، لندن دبليو سي 2ار 3ال أي، 
المملكة المتحدة 

Address: 1 Water Street, London WC2R 
3LA, United Kingdom 

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

Address for Services:   

) 349 (

 Trade Mark No.: 21132العالمة التجارية رقم : 21132 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

من اجل : بدائل التبغ وسجائر تحتوي على بدائل التبغ 
طبية،  الغراض  ليست  نيكوتين  على  تحتوي  وأدوات 
والكبريت  والوالعات  التبغ  ومنتجات  والتبغ  السجائر 

ولوازم المدخنين. 

In Respect of: Tobacco substitutes, 
cigarettes containing tobacco substitutes, 
devices containing nicotine, not for medical 
purposes; cigarettes; tobacco, tobacco 
products, lighters, matches, smokers’ articles. 
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 In the name of: Nicoventures Limitedبأسم : نايكوفنتشرز لميتد 

العنوان : 1 وتر ستريت، لندن دبليو سي 2ار 3ال أي، 
المملكة المتحدة 

Address: 1 Water Street, London WC2R 
3LA, United Kingdom 

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

Address for Services:   

) 350 (

 Trade Mark No.: 21133العالمة التجارية رقم : 21133 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/06/2012التاريخ : 2012/06/05 

العطرية  والزيوت  والعطور  الصابون   : اجل  من 
الكريهة  الروائح  ومزيالت  التجميل  ومستحضرات 
ومضادات التعرق لالستعمال الشخصي ومستحضرات 
الشعر  وزخرفة  والعناية  لتنظيف  التجميل 

ومستحضرات الحالقة وما بعد الحالقة. 

In Respect of: Soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, deodorants and anti-
perspirants for personal use, cosmetic 
preparations for the cleansing, care and 
embellishment of the hair, shaving and 
after-shaving preparations. 

 In the name of: Beiersdorf AGبأسم : بيرسدورف أي جي 

 ,Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburgالعنوان : اوناشتراس 48، 20253 هامبورغ، المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

) 351 ( 

 Trade Mark No.: 21134العالمة التجارية رقم : 21134 

 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 06/06/2012التاريخ : 2012/06/06 

ولحوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
والخضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد 
والمربيات  الجلي   ، والمطهية  والمجففة  المحفوظة 
، البيض والحليب ومنتجات األلبان  وصلصات الفواكه 

األخرى ، الزيوت والشحوم المعدة لألكل 

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

 In the name of: Refined Food Companyبأسم : شركة االطعمة الراقية 

العنوان : ص ب: 15736 جدة 21454 , المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box: 15736 Jeddah 21454, 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

) 352 ( 

 Trade Mark No.: 21135العالمة التجارية رقم : 21135 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 06/06/2012التاريخ : 2012/06/06 

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو  والتابيوكا 
الخبز   ، الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات 
العسل   ، المثلجة  والحلوى   ، والحلويات  والمعجنات 
الملح   ، الخبازة  ومسحوق  الخميرة  السكر،  ودبس 

والخردل والخل الصلصات )التوابل( ، البهارات، الثلج 

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

 In the name of: Refined Food Companyبأسم : شركة االطعمة الراقية 

العنوان : ص ب: 15736 جدة 21454 , المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box: 15736 Jeddah 21454, 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   
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) 353 (

 Trade Mark No.: 21137العالمة التجارية رقم : 21137 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 06/06/2012التاريخ : 2012/06/06 

الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   : اجل  من 
ومحاليل  التزيين  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 

) 354 ( 

 Trade Mark No.: 21138العالمة التجارية رقم : 21138 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 06/06/2012التاريخ : 2012/06/06 

الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   : اجل  من 
ومحاليل  التزيين  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 
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) 355 (

 Trade Mark No.: 21139العالمة التجارية رقم : 21139 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 06/06/2012التاريخ : 2012/06/06 

الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   : اجل  من 
ومحاليل  التزيين  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 

) 356 (

 Trade Mark No.: 21140العالمة التجارية رقم : 21140 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 07/06/2012التاريخ : 2012/06/07 

مستحضرات  الصيدالنية،  المستحضرات   : اجل  من 
الطبية  لألغراض  مستحضرات صحية  البيطري،  الطب 

ومواد الحمية التي تتالئم مع االغراض الطبية. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical purposes. 

 In the name of: Abbott Laboratories (Aبأسم : أبوت لبوراتوريز )كوربوريشن أوف الينويس(. 
corporation of Illinois). 

العنوان : 100 أبوت بارك رود، أبوت بارك، أي ال 60064، 
يو أس أه 

Address: 100 Abbott Park Road, Abbott 
Park, IL 60064, USA. 
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 Ittqan. AL-Bireh-AL-Bireh  : التبليغ  عنوان 
 Commercial Center. P.O.BOX )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 357 ( 

 Trade Mark No.: 21141العالمة التجارية رقم : 21141 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 07/06/2012التاريخ : 2012/06/07 
العلمية  البحوث  و  الطبية،  األبحاث  خدمات   : اجل  من 

والتقنية و الخدمات المتعلقة بها. 
In Respect of: Medical research services; 
scientific and technological research 
services related thereto. 

 In the name of: Abbott Laboratories (Aبأسم : أبوت لبوراتوريز )كوربوريشن أوف الينويس(. 
corporation of Illinois). 

العنوان : 100 أبوت بارك رود، أبوت بارك، أي ال 60064، 
يو أس أه 

Address: 100 Abbott Park Road, Abbott 
Park, IL 60064, USA. 

 Ittqan. AL-Bireh-AL-Bireh  : التبليغ  عنوان 
 Commercial Center. P.O.BOX )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 358 (

 Trade Mark No.: 21142العالمة التجارية رقم : 21142 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 07/06/2012التاريخ : 2012/06/07 

 In Respect of: CIGARETSمن اجل : سجائر 

 In the name of: SHARKAT YABDبأسم : شركة يعبد للدخان والتجارة العامة 
LLDKHAN WATJARA ALA AMA 

 / Address: YABD ALHARA ALQBLIالعنوان : يعبد - الحارة القبلية / شارع مصنع الدخان 
SHAREA A MASNA ALDUK KAN 
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مصنع  شارع   / القبلية  الحارة   - يعبد   : التبليغ  عنوان 
الدخان 

Address for Services:   YABD ALHARA 
ALQBLI / SHAREA A MASNA ALDUK 
KAN 

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

) 359 (

 Trade Mark No.: 21143العالمة التجارية رقم : 21143 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 10/06/2012التاريخ : 2012/06/10 

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

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

 In the name of: cps ‹›creative programmingبأسم : سي بي اس للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 
solutions ‹› 

العنوان : رام الل- البيرة - عمارة الشني سنتر - الطابق 
السادس 

Address: ramallah - al berieh - shini center 
6 th floor 

عنوان التبليغ : رام الل- البيرة - عمارة الشني سنتر - 
الطابق السادس 

Address for Services:   ramallah - al berieh 
- shini center 6 th floor 

) 360 (

 Trade Mark No.: 21145العالمة التجارية رقم : 21145 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 10/06/2012التاريخ : 2012/06/10 
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 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: Awni Mohammad saeedبأسم : عوني محمد سعيد عز الدين نتشة 
ezaldeen Natsheh 

 Address: hebron seha circleالعنوان : الخليل دوار الصحة 

 Address for Services:   hebron seha circleعنوان التبليغ : الخليل دوار الصحة 

) 361 (

 Trade Mark No.: 21146العالمة التجارية رقم : 21146 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 21/03/2012التاريخ : 2012/03/21 

الفشار  حلوى  بالحلوى؛  المطلية  الفشار   : اجل  من 
الذرة  بالشوكوالتة؛  المطلي  الفشار  ؛  بالكراميل 
المزجج؛  الفشار  نكهات؛  بعدة  المطلية  المفرقعة 
الذرة  الفشار؛  ؛  بالميكروويف  المعد  الفشار 
وجبة  لألكل(؛  )المعد  المعالج  الفشار  المفرقعة؛ 
 ) المفرقعات  من  أساسا  المكونة  و  مشكلة  خفيفة 
البسكويت الهش( و المعجنات او/ و الذرة المفرقعة، 
والتابيوكا  واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  البن 
الدقيق والمستحضرات  والساغو والبن االصطناعي، 
والحلويات  والفطائر  والخبز  الحبوب  من  المصنوعة 
األسود،  والعسل  النحل  عسل  المثلجة،  والحلويات 
والخل  والخردل  الملح  الخبيز،  ومسحوق  الخميرة 

والصلصة، التوابل، البهارات، الثلج. 

In Respect of: Candy coated popcorn; 
Caramel popcorn; Chocolate covered 
popcorn; Flavor-coated popped popcorn; 
Glazed popcorn; Microwave popcorn; 
Popcorn; popped popcorn; processed 
popcorn; Snack mix consisting primarily 
of crackers, pretzels and/or popped 
popcorn; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ice, honey, 
treacle, yeast, baking-power, salt, mustard 
vinegar, sauces (condiments), spices, ice. 

 In the name of: Al Manaai Hospitalityبأسم : شركة المناعي للضيافة ذ.م.م. 
L.L.C 

 Address: P.O. Box: 24850 Doha – Qatarالعنوان : ص.ب. 24850 الدوحة – قطر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 
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) 362 ( 

 Trade Mark No.: 21147العالمة التجارية رقم : 21147 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 10/06/2012التاريخ : 2012/06/10 

وطيور  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
المحفوظة  اللحوم  اللحوم–  مستخرجات  الصيد– 
والمجففة  المحفوظة  والخضراوات  الفواكه  والمعلبة- 
الجيالتين والمربيات– األغذية المحفوظة  والمطهية– 
والمخلالت- اللبن ويره من منتجات األلبان )زبدة وسمنة 
صالحة  وشحوم  مجفف  وحليب  جبنة  حيواني(– 
للتغذية–  صالحة  مهدرجة  زيوت  الزيوت–  للتغذية- 

زبدة نباتية– مارغرين. 

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

 In the name of: shareked albasher lilبأسم : شركة البشير لالغذية المجمدة 
a›theah almojmdah 

 Address: ramallah - om alshraet - aljamelالعنوان : رام الله - ام الشرايط - بجانب مدارس الجميل 
school street 

عنوان التبليغ : رام الله - ام الشرايط - بجانب مدارس 
الجميل 

Address for Services:   ramallah - om 
alshraet - aljamel school street 

) 363 (

 Trade Mark No.: 21148العالمة التجارية رقم : 21148 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 11/06/2012التاريخ : 2012/06/11 

 In Respect of: clothesمن اجل : المالبس 
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 In the name of: sharikat janatبأسم : شركة جنات اوغلوالستيراد وتصدير المالبس 
oglolesteradwatasdeeralmalabes 

 Address: alkhalil-sharea› beerالعنوان : الخليل شارع بئر السبع 

 Address for Services:   alkhalil-sharea› beerعنوان التبليغ : الخليل شارع بئر السبع 

) 364 (

 Trade Mark No.: 21149العالمة التجارية رقم : 21149 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 11/06/2012التاريخ : 2012/06/11 

 In Respect of: clothesمن اجل : المالبس . 

 In the name of: sharikat janatبأسم : شركة جنات اوغلوالستيراد وتصدير المالبس 
oglolesteradwatasdeeralmalabes 

 Address: alkhalil-sharea› beerالعنوان : الخليل شارع بئر السبع 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : تلفون 0599768667 

) 365 (

 Trade Mark No.: 21150العالمة التجارية رقم : 21150 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 11/06/2012التاريخ : 2012/06/11 

 In Respect of: clothesمن اجل : المالبس 

 In the name of: sharikat janatبأسم : شركة جنات اوغلوالستيراد وتصدير المالبس 
oglolesteradwatasdeeralmalabes 
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 Address: alkhalil-sharea› beerالعنوان : الخليل شارع بئر السبع 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : تلفون 0599768667 

) 366 (

 Trade Mark No.: 21151العالمة التجارية رقم : 21151 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 11/06/2012التاريخ : 2012/06/11 

 In Respect of: clothesمن اجل : المالبس 

 In the name of: sharikat janatبأسم : شركة جنات اوغلوالستيراد وتصدير المالبس 
oglolesteradwatasdeeralmalabes 

 Address: alkhalil-sharea› beerالعنوان : الخليل شارع بئر السبع 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : تلفون 0599768667 

) 367 (

 Trade Mark No.: 21152العالمة التجارية رقم : 21152 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 11/06/2012التاريخ : 2012/06/11 

 ;In Respect of: Tobacco; smokers› articlesمن اجل : التبغ وادوات مدخنين 

 In the name of: Mohammed musa Fayez alبأسم : محمد موسى محمد فايز النتشة 
natsheh 

 Address: hebron / kelat abu majnoneh / alالعنوان : الخليل / خلة ابو مجنونة / حديقة السالم 
salam garden 

مقابل  التجاري  امية  مركز   - الله  رام   : التبليغ  عنوان 
البنك العربي 

Address for Services:   
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) 368 (

 Trade Mark No.: 21154العالمة التجارية رقم : 21154 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/06/2012التاريخ : 2012/06/12 

الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   : اجل  من 
ومحاليل  التزيين  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: , soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 

) 369 (

 Trade Mark No.: 21155العالمة التجارية رقم : 21155 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 12/06/2012التاريخ : 2012/06/12 

في  تستخدم  التي  الكيميائية  المنتجات   : اجل  من 
الضوئي،  والتصوير  العلمية،  والنواحي  الصناعة، 
والراتينجات  الغابات  غرس  البساتين  وفالحة  والزراعة 
المتخذة  )بالستيك(  اللدائن  والتخليقية،  االصطناعية 
في  تستخدم  التي  معاجين  أو  وسائل  مساحيق  شكل 
المداخن. لتنظيف  كيميائية  مستحضرات  الصناعة، 
الحريق–  إطفاء  مواد  واالصطناعية(  )الطبيعية  األسمدة 
الخاصة  الكيميائية  المستحضرات  المعادن–  لقي  مواد 

باللحام– المواد الكيميائية الخاصة بحفظ األغذية-

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



276 2012/12/12العــــــدد السادس

باللحام–  تستخدم  التي  اللصق  مواد  للدباغة–  مواد 
النواحي  في  تستخدم  التي  الكيميائية  المنتجات 
العلمية...مالحظة: يستثنى منها المنتجات الكيميائية 

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

 In the name of: sharket msna snow lsnaetبأسم : شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماوية 
almoad alkemaweh 

 Address: masha - salfeetالعنوان : مسحة - سلفيت - فلسطين 

 Address for Services:   masha - salfeetعنوان التبليغ : مسحة - سلفيت - فلسطين 

) 370 (

 Trade Mark No.: 21156العالمة التجارية رقم : 21156 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 12/06/2012التاريخ : 2012/06/12 

والكافتريات  والمقاهي  المطاعم  خدمات   : اجل  من 
المأكوالت  وتزويد  وتقديم  اعداد  خدمات  والفنادق. 

والمشروبات والحلويات 

In Respect of: Restaurant, Café, Cafeteria and 
hotel Services. Services, preparing, serving 
and providing food , drinks and Dessert 

 In the name of: Adel Qwaider Ibrahim Sbeihatبأسم : عادل قويدر ابراهيم صبيحات 

 Address: Palestine, Jenenالعنوان : جنين 

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

Address for Services:   

) 371 (

 Trade Mark No.: 21157العالمة التجارية رقم : 21157 

 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 12/06/2012التاريخ : 2012/06/12 

من اجل : المستحضرات الطبية المستخدمة في عناية 
البشرة والشعر 

In Respect of: medications used in the care 
of hair and skin 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad alعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 
hariya 

) 372 ( 

 Trade Mark No.: 21158العالمة التجارية رقم : 21158 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/06/2012التاريخ : 2012/06/12 

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

والحالقة- الشامبو. 

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

بأسم : شركة نورجيدا سان في ديس تك ال تي دي 
أس تي أي 

In the name of: in the name of : Nur Gida 
san ve Dis Tic LTD STI 

العنوان : أي كيتللي . أو أس بي . تومسان سان سيتس 
6 بلوك رقم 8 

Address: Istanbul Turkey 

 / والتسويق  للتجارة  اورنيت  شركة   : التبليغ  عنوان 
عمارة اورنيت - شارع الكركفة - بيت لحم 

Address for Services:    



278 2012/12/12العــــــدد السادس

) 373 (

 Trade Mark No.: 21159العالمة التجارية رقم : 21159 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 24/06/2012التاريخ : 2012/06/24 

المياه المعدنية والغازية وغيرها من  البيرة   : من اجل 
من  مستخلصة  مشروبات  كحولية  الغير  المشروبات 
اخري  مستحضرات  شراب  الفواكه  وعصائر  الفواكه 

لعمل المشروبات 

In Respect of: beers mineral and other 
non alcoholic fruit drinks and frut juices 
syrups and other preparations for making 
beverages 

 In the name of: sharekat alokhowaبأسم : شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماوية 
almothedon lelestthmar wa altasweeq m.kh.m 

 Address: masha - salfeetالعنوان : مسحة - سلفيت - فلسطين 

 Address for Services:   masha - salfeetعنوان التبليغ : مسحة - سلفيت - فلسطين 

) 374 

 Trade Mark No.: 21160العالمة التجارية رقم : 21160 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 13/06/2012التاريخ : 2012/06/13 

المياه  السوداء(-  والبيرة  )الجعة  البيرة   : اجل  من 
المستحضرات  من  ويره  الشراب  والغازية-  المعدنية 
التي  والمشروبات  الفواكه  عصير  المشروبات–  لعمل 

أساسها عصير الفواكه– ماء الورد– ماء الزهر. 

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

المتحدون لإلستثمار والتسويق  : شركة االخوة  بأسم 
م.خ.م 

In the name of: sharekat alokhowa 
almothedon lelestthmar wa altasweeq m.kh.m 
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 Address: albeirah - ramallah - falesteenالعنوان : البيرة - رام الله - فلسطين 

عنوان التبليغ : عمارة - الرموني - شارع الزهراء - قرب 
فندق عودة القديم 

Address for Services:   

) 375 (

 Trade Mark No.: 21161العالمة التجارية رقم : 21161 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 13/06/2012التاريخ : 2012/06/13 

جميع  من  الورق  ومنتوجات  الصحي  الورق   : اجل  من 
الورقية وورق  والمناديل  المحارم  االنواع ويشمل ذلك 
المستعمل  الورقي  والشاش  الورق  وبشاكير  التواليت 
وفوط  للتنظيف  المستعمل  الورقي  والشاش  للوجه 
الورق وفوط االطفال والمطبوعات والقرطاسية والدفاتر 

بجميع انواعها واشكالها . 

In Respect of: hygienic paper and paper 
products of all kinds , including paper 
tissues , toilet paper , paper towels , tissue 
paper for cleaning porposes , tissue paper 
napkins and baby diapers and all printed 
matter and stationeery and copy books of 
all types and kinds. 

 In the name of: sharket nuqul ekhwanبأسم : شركة نقل اخوان . ذم م 
limted 

 Address: P.O. Box: 154 Amman 11118, jordanالعنوان : ص ب: 154 عمان 11118 , االردن 

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

) 376 (

 Trade Mark No.: 21162العالمة التجارية رقم : 21162 

 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 13/06/2012التاريخ : 2012/06/13 
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زيت  اللك،  سندروس،  الكابال،  كندا؛  بلسم   : اجل  من 
الماستيك؛  ؛  الدمر  ؛  اللون  مثبت  أو  المرسخ  الصنوبر؛ 
صمغ الصنوبر؛ مادة حفظ االخشاب؛ الصبغات؛ االصباغ؛ 
الدهانات؛ حبر الطباعة؛ وكيل التلوين؛ المحابر؛ المحابر 
الفاكس،  واجهزة  النسخ  آلالت  الحبر  وخراطيش 
الكمبيوتر،  اجهزة  وطباعات  الطباعة،  وآالت  والطباعة 
النسخ  آالت  من  وغيرها  الوظائف  المتعددة  واآلالت 
والطبخ والطباعة؛ مواد الطالء الموصله؛ مواد التحميض 

وتظهير الصور. 

In Respect of: Canada balsam; Copal; 
Sandarac; Shellac; Pine oil; Dammer; 
Mordants; Mastic; Pine gum; Wood 
preservatives; Dyestuffs; Pigments; Paints; 
Printing ink; Coloring agent; Toners; Toners 
and toner cartidges for copying machines, 
facsimile machines, word processors, 
printers for computers, multifunction 
machines and other copying equipment; 
Conductive coating material; Developers 

 In the name of: KYOCERAبأسم : كيوسيرا كوربوريشن 
CORPORATION 

العنوان : 6، تاكيدا توبادونو-شو، فوشيمي-كو، كيوتو-
سي، كيوتو8501-612، اليابان 

Address: 6, Takeda Tobadono-cho, Fushini-
ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8501, Japan 

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

) 377 (

 Trade Mark No.: 21163العالمة التجارية رقم : 21163 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 13/06/2012التاريخ : 2012/06/13 

من اجل : الزجاج المعالج )الغير مخصص للبناء(؛ أجهزة 
تنقية الهواء؛ أجهزة المخططات؛ اللوحات الكهربائية 
أو  الحالية  والنتائج  األهداف،  أرقام  بعرض  الخاصة 
الرسم  وأجهزة  أدوات  والنسخ؛  التصوير  آالت  غيرها؛ 
الساعات  والتاريخ؛  الوقت  ختم  آالت  المسودات؛  أو 
للمركبات؛  اإلنذار  مثلثات  الوقت؛  قياس  وأجهزة 
الميكانيكية؛  أو  المضيئة  الطرق  ولوحات  عالمات 
أدوات ومعدات المختبرات؛ آالت وأجهزة التصوير؛ آالت 
وأجهزة التصوير السينمائي؛ اآلالت واألجهزة البصرية؛ 
أدوات ومعدات القياس أو اإلختبار؛ آالت وأجهزة توزيع 
لقياس  أدوات  والخاليا؛  البطاريات  التحكم؛  أو  الطاقة 

وإلختبار الطاقة الكهربائية أو المغناطيسية؛ 

In Respect of: Processed glass [not for 
building]; Ozonizers; Blueprint apparatus; 
Electric sign boards for displaying target 
figures, current outputs or the like; Photo-
copying machines; Drawing or drafting 
instruments and apparatus; Time and date 
stamping machines; Time clocks [time 
recording devices]; Vehicle breakdown 
warning triangles; Luminous or mechanical 
road signs; Laboratory apparatus and 
instruments; Photographic machines and 
apparatus; Cinematographic machines and 
apparatus; Optical machines and apparatus; 
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والكابالت  األسالك  الراديو؛  موجات  قياس  أجهزة 
الكهربائية؛ أجهزة تجعيد  الكوي  الكهربائية؛ أجهزة 
الشعر الكهربائية؛ الطنانات الكهربائية؛ آالت وأجهزة 
واألجهزة  اآلالت  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت 
اإللكترونية وقطع غيارها؛ النوى المغناطيسي؛ األسالك 
)النظارات  النظارات  الكهربائية،  األقطاب  المقاومة؛ 
الفيديو  ألعاب  أجهزة  الوقاية(؛  ونظارات  الطبية 
المدمجة  واألقراص  االلكترونية  الدوائر  اإلستهالكية؛ 
من  اللوحية  األلعاب  ألجهزة  برامج  عليها  المسجل 
شاشات الكريستال السائل التي تحمل باليد؛ األفالم 
السينمائية المكشوفة؛ األفالم الشريحية المكشوفة؛ 
القابلة  الصور  ملفات  الشريحية؛  األفالم  حامالت 
المسجل  الفيديو  وأشرطة  الفيديو  أقراص  للتنزيل؛ 
عليها؛ المنشورات االلكترونية؛ برامجالكمبيوتر القابلة 
الموسيقى  للتنزيل؛  القابلة  برامجاأللعاب  للتنزيل؛ 
المنشورات  للتنزيل؛  القابلة  الصور  للتنزيل؛  القابلة 
للتنزيل؛  القابلة  الصور  للتنزيل؛  القابلة  اإللكترونية 
العدسات  الصوت؛  مكبرات  الكمبيوتر؛  أجهزة 
أجهزة  اإللكترونية؛  المفكرات  المناظير؛  البصرية؛ 
الترجمة التلقائية؛ حاسبات الجيب؛ كاميرات الفيديو؛ 
برامج  الرقمية؛  الفيديو  كاميرات  الرقمية؛  الكاميرات 
طابعات  المحيطية؛  الكمبيوتر  معدات  الحاسوب؛ 
آالت  الكهرسكونية؛  النسخ  آالت  الكمبيوتر؛  أجهزة 
النسخ الرقمية؛ آالت الفاكس؛ قطع غيار واكسسوارات 
طابعات أجهزة الكمبيوتر، و آالت النسخ الكهرسكونية، 
و آالت النسخ الرقمية، وآالت النسخ، وأجهزة الفاكس؛ 
أجهزة اإلستقبال الضوئية؛ أجهزة اإلستقبال الضوئية 
وآلالت  الكمبيوتر  أجهزة  ولطابعات  النسخ،  آلالت 
الفاكس؛ رؤوس الطباعة الحرارية، ورؤوس نافثات لحبر 
النسخ وطابعات أجهزة  الـLED آلالت  ورؤوس طابعات 
الكمبيوتر وأجهزة الفاكس؛ معدات إستنساخ الصوت؛ 
الموجات؛  منقيات  المكثفات؛  الكهرباء؛  مقاومات 
المذبذبات  المتغيرة؛  المقاومات  الرنانات؛  المذبذبات؛ 
السطح؛  موجات  فالتر  الكوارتز؛  فالتر  الكريستالية؛ 
الموجات؛  لوحات  المنخفض؛  للتمرير  البصرية  الفالتر 

خطوط التأخير؛ أجهزة تردد الصوت؛

Measuring or testing machines and 
instruments; Power distribution or control 
machines and apparatus; Batteries and 
cells; Electric or magnetic meters and 
testers; Radio wave measuring apparatus; 
Electric wires and cables; Electric flat 
irons; Electric hair curlers; Electric 
buzzers; Telecommunication machines 
and apparatus; Electronic machines, 
apparatus and their parts; Magnetic cores; 
Resistance wires; Electrodes; Spectacles 
[eyeglasses and goggles]; Consumer 
video game apparatus; Electronic circuits 
and CD-ROMs recorded with programs 
for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; Exposed cinematographic 
films; Exposed slide films; Slide film 
mounts; Downloadable image files; 
Recorded video discs and video tapes; 
Electronic publications; Downloadable 
computer programs; Downloadable 
game programs; Downloadable music; 
Downloadable pictures; Downloadable 
electronic publications; Downloadable 
images; Computers; Speakers; Optical 
lenses; Speculums; Electronic notebooks; 
Automatic translators; Pocketable 
calculators; Video cameras; Digital 
cameras; Digital video cameras; Computer 
programs; Computer peripheral equipment; 
Printers for computers; Electrostatic 
copying machines; Digital copying 
machines; Facsimile machines; Parts and 
accessories for printers for computers, 
electrostatic copying machines, digital 
copying machines, photo-copying 
machines, and facsimile machines; 
Photoreceptors; Photoreceptors for copying 
machines, printers for computers and 
facsimile machines; Thermal print heads, 
inkjet heads and LED print heads for 
copying machines,
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حزم تخزين المكونات اإللكترونية؛ حزم تخزين أجهزة 
أشباه الموصالت؛ لوحات الدوائر، لوحات محول الفضاء؛ 
أجهزة العرض من الكريستال السائل؛ معدات إرسال 
تحويل التردد العالي وأجزاؤها؛ الموصالت الكهربائية؛ 
وقطع  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  وأجهزة  آلالت 
غيارها وأكسسواراتها؛ أجهزة الهاتف؛ أجهزة الهاتف 
آالت  المحمولة؛  االتصاالت  وأجهزة  آالت  الالسلكي؛ 
وأجهزة االتصاالت الالسلكية؛ آالت وأجهزة االتصاالت 
وأجهزة  آالت  الفيديوي؛  هاتف  أجهزة  السلكية؛ 
وأكسسواراتها،  غيارها  وقطع  البصرية  االتصاالت 
الضوئية  الوامضات  وملحقاتها؛  التصوير  كاميرات 
للتصوير الفوتوغرافي؛ أجهزة التوقيت الذاتي؛ الفالتر؛ 
أغطية العدسات؛ األشرطة؛ حامالت وحقائب الكاميرات؛ 
عدسات التصوير الفوتوغرافي؛ أجهزة عرض الشرائح؛ 
أجهزة العرض السينمائي؛ المناظير؛ األلياف البصرية؛ 
الكهربائية؛  المحوالت  وأجزائها؛  الشمسية  البطاريات 
المحوالت الدوارة؛ معدالت الطاقة؛ المراكمات؛ بطاريات 
الوقود وأجزائها؛ عوامات اإلشارة؛ لوحات إنبعاث الضوء؛ 
المختبرات؛  في  لالستخدام  الكروماتوغرافية  األجهزة 
القياس  معدات  وأجزائها؛  المقوس  اللحام  آالت 
الفائقة الدقة؛ أجهزة وآالت القياس؛ األقراص الضوئية 
الالسلكي  أجهزة  الضوئية؛  الماسحات  الفارغة؛ 
تعمل  التي  اللوحات  الرادار؛  وآالت  أجهزة  التطبيقية؛ 
السائل؛  الكريستال  من  اإلضاءة  محددات  باللمس؛ 
التعرض،  مصابيح  الـLED؛  مؤشرات  وأجزاء  غيار  قطع 
لوحات التشغيل للهواتف الخليوية؛ معدات لتركيب 
أقراص  معدات  ؛  واآلليات؛  السيارات  على  الكاميرات 
الشخصية  المساعدات  الخلوية؛  الهواتف  راي؛  البلو 
الرقمية؛ أجهزة خفض تشويش شبكة الراديو؛ أجهزة 
البصمات؛  توثيق  معدات  التصوير؛  وحدات  المودم؛ 
الترميز؛  قضبان  قارءات  البيومترية؛  التوثيق  معدات 
العرض؛  أجهزة  الوظائف؛  المتعددة  الرقمية  اآلالت 
أجهزة إستشعار الضغط؛ الفالتر الضوئية؛ الطابعات؛ 
لوحات  الكريستال؛  رقائق  البالزما:  مولد  LED؛ 

الكريستال؛

printers for computers and facsimile 
machines; Sound reproduction equipment; 
Resistors; Capacitors; Wave filters; 
Oscillators; Resonators; Varistors; Crystal 
oscillators; Quartz filters; SAW filters; 
Surface wave filters; Optical low pass 
filters; Wave plates; Delay lines; Sound 
frequency apparatus; Packages for storing 
electronic components; Packages for 
storing semiconductor devices; Circuit 
boards; Space transformer boards; Liquid 
crystal display devices; High-frequency 
transceiving equipment and their parts; 
Electric connectors; Telecommunication 
machines and apparatus and their parts 
and accessories; Telephone equipment; 
Wireless telephone equipment; Portable 
communication machines and apparatus; 
Wireless communication machines 
and apparatus; Wired communication 
machines and apparatus; Video telephone 
equipment; Optical communication 
machines and apparatus and their parts and 
accessories; Photographic cameras and 
their accessories; Flashes for photography; 
Self-timers; Filters; Lens hoods; Straps; 
Cases for cameras; Lenses for photographs; 
Slide projectors; Cinematographic 
projectors; Binoculars; Optical fibers; 
Solar batteries and their parts; Electric 
converters; Rotary converters; Phase 
modifiers; Accumulators; Fuel batteries 
and their parts; Sign buoys; Light-emitting 
signs; Chromatographic apparatus for 
laboratory use; Arc welding machines and 
their parts; Precision measuring equipment; 
Measuring implement; Blank optical discs; 
Scanners; Wireless applied machines and 
apparatus; Radar machines and apparatus; 
Touch panels; Liquid-crystal shutters; Parts 
for LED indicators; Lamps for exposure; 
Operating panels for cellular phones; 



283 2012/12/12العــــــدد السادس

 قطع غيار وأجزاء خاصة بالسيارة لحمل اإللكترونيات؛ 
وحدات  وأجزاء  قطع  البصرية؛  الموصالت  وأجزاء  قطع 
االتصاالت البصرية؛ معدات التسخين الخزفية؛ معدات 
المصنوعة  وااللكترونية  الكهربائية  المعدات  وأجزاء 

من الخزف. 

Car-mounted camera equipment; Blu-
ray disc equipment; Cellular phones; 
Personal digital assistants; Radio repeaters; 
Modems; Camera modules; Fingerprint 
authentication equipment; Biometric 
authentication equipment; Bar-code readers; 
Digital multifunction machines; Projectors; 
Pressure sensors; Optical filters; Printers; 
LED; Plasma generator; Crystal wafers; 
Crystal boards; Parts for car-mounted 
electronics; Parts for optical connectors; 
Parts for optical communication modules; 
Ceramic heating equipment; Ceramic parts 
for electric and electronic equipment. 

 In the name of: KYOCERAبأسم : كيوسيرا كوربوريشن 
CORPORATION 

العنوان : 6، تاكيدا توبادونو-شو، فوشيمي-كو، كيوتو-
سي، كيوتو8501-612، اليابان 

Address: 6, Takeda Tobadono-cho, Fushini-
ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8501, Japan 

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

) 378 (

 Trade Mark No.: 21164العالمة التجارية رقم : 21164 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 13/06/2012التاريخ : 2012/06/13 

 In Respect of: Paper,AND BAY DIAPERSمن اجل : المحارم والورق وحفاضات االطفال 

 In the name of: ahmad mahmoud ahmad alبأسم : احمد محمود احمد المهدي 
mahde 

 Address: tall karemالعنوان : طولكرم 

 Address for Services:   tall karemعنوان التبليغ : طولكرم 
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) 379 (

 Trade Mark No.: 21165العالمة التجارية رقم : 21165 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 13/06/2012التاريخ : 2012/06/13 

 In Respect of: paper an baby diapersمن اجل : المحارم والورق وحفاضات االطفال 

 In the name of: ahmad mahmoud ahmad alبأسم : احمد محمود احمد المهدي 
mahde 

 Address: tall karemالعنوان : طولكرم 

 Address for Services:   tall karemعنوان التبليغ : طولكرم 

) 380 (

 Trade Mark No.: 21166العالمة التجارية رقم : 21166 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/06/2012التاريخ : 2012/06/14 

من اجل : البن والشاي والسكر والكاكاو واالرز والتابيوكا 
والمستحضرات  الدقيق  االصطناعي  والبن  والساغو 
والحلويات  والفطائر  والخبز  الحبوب  من  المصنوعة 
المثلجة عسل النحل والعسل االسود والخميرة ومسحوق 

الخبيز الملح والخردل الخل الصلصات البهارات الثلج 

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

 In the name of: shareket sama letejaretبأسم : شركة سما لتجارة المواد الغذائية 
almawad alghthaiyeh 
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 Address: nablus bate eba tel 092342659العنوان : نابلس_بيت ايبا _تلفون 2342659/09 

 Address for Services:   nablus bate eba telعنوان التبليغ : نابلس_بيت ايبا _تلفون 2342659/09 
092342659 

) 381 (

 Trade Mark No.: 21169العالمة التجارية رقم : 21169 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 18/06/2012التاريخ : 2012/06/18 

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

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

) 382 ( 

 Trade Mark No.: 21170العالمة التجارية رقم : 21170 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 18/06/2012التاريخ : 2012/06/18 

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

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   
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) 383 (

 Trade Mark No.: 21171العالمة التجارية رقم : 21171 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 18/06/2012التاريخ : 2012/06/18 

لالستعمال  الصيدالنية  المستحضرات   : 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 

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

Address for Services:   

) 384 (

 Trade Mark No.: 21172العالمة التجارية رقم : 21172 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 18/06/2012التاريخ : 2012/06/18 

من اجل : اآلالت وعدد اآلالت– المحركات )عدا محركات 
العربات التي تسير على األرض( وصالت وسيور اآلالت– 
التي تسير على األرض( اآلالت  بالعربات  الخاصة  )عدا 
)أجهزة  التفريغ  أجهزة  الكبيرة–  الزراعية  واألدوات 
الحواضن( العدد التي تعمل بمحرك كهربائي– جهزة 
وخلط  طحن  جهزة  للمطبخ–  كهربائية  ميكانيكية 
الكهربائية  البن  مطاحن  الفواكه–  عصارات  األغذية 

الغساالت العادية واالتوماتيكية 

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 
washing machines 

المساهمة  االستثمارية  التجارية  رال  شركة   : بأسم 
الخصوصية 

In the name of: Shrekat Rall AL tejariah 
ALestethmariah ALmusahemah ALkhusosiah 

تلفون   - التفاح  وادي  شارع   - الخليل   : العنوان 
 02291044

Address: ALkhalil- Share Wad altufah Tel 
022291044 
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تلفون   - التفاح  وادي  - شارع  الخليل   : التبليغ  عنوان 
 02291044

Address for Services:   ALkhalil- Share 
Wad altufah Tel 022291044 

) 385 (

 Trade Mark No.: 21173العالمة التجارية رقم : 21173 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 18/06/2012التاريخ : 2012/06/18 

من اجل : العدد واآلالت اليدوية الخاصة بالمهن– وات القطع– 
الشوك والمالعق– األسلحة التي تحمل على الجنب– مواس 
كهربائية وماكينات قص الشعر كهربائية وغير كهربائية. 

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

المساهمة  االستثمارية  التجارية  رال  شركة   : بأسم 
الخصوصية 

In the name of: Shrekat Rall AL tejariah 
ALestethmariah ALmusahemah ALkhusosiah 

تلفون   - التفاح  وادي  شارع   - الخليل   : العنوان 
 02291044

Address: ALkhalil- Share Wad altufah Tel 
022291044 

تلفون   - التفاح  وادي  - شارع  الخليل   : التبليغ  عنوان 
 02291044

Address for Services:   ALkhalil- Share 
Wad altufah Tel 022291044 

) 386 (

 Trade Mark No.: 21174العالمة التجارية رقم : 21174 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 18/06/2012التاريخ : 2012/06/18 

وجهزة  الكهربائية  الميكانيكية  األجهزة   : اجل  من 
الكهربائية  اللحام  )كاويات  الكهربائية  الحراريات 
الوسائد   0 المسطحة(  الكهربائية  المكواة  اليدوية– 
المدفأة كهربائيًا– األردية المدفأة كهربائيًا– األصناف 
التي تلبس على الجسم– األجهزة الكهربائية لتدفئة 
القدم– قداحات السيجار الكهربائية ويرها– األغطية 
المدفأة كهربائيًاالتلفزيونات والكمبيوترات وتوابعها. 

In Respect of: Mechanical electrical and 
prepare it refractories electric (electric 
welding hand - electric irons flat) pillows 
heated electrically - electrically heated sheets - 
items worn on the body - electrical appliances 
to warm the foot - Lighters Cigar electrical 
and seen - the heater electrical covers 
telovesion , computers and related accessories. 
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المساهمة  االستثمارية  التجارية  رال  شركة   : بأسم 
الخصوصية 

In the name of: Shrekat Rall AL tejariah 
ALestethmariah ALmusahemah ALkhusosiah 

تلفون   - التفاح  وادي  شارع   - الخليل   : العنوان 
 02291044

Address: ALkhalil- Share Wad altufah Tel 
022291044 

تلفون   - التفاح  وادي  - شارع  الخليل   : التبليغ  عنوان 
 02291044

Address for Services:   ALkhalil- Share 
Wad altufah Tel 022291044 

) 387 (

 Trade Mark No.: 21175العالمة التجارية رقم : 21175 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 19/06/2012التاريخ : 2012/06/19 

والصيد  الدواجن  ولحوم  االسماك  اللحوم   : اجل  من 
ومجمدة  محفوظة  وخضروات  فواكه  اللحم  خالصات 
وفواكة  ومربيات  _جيلي(  هالم  ومطهوة  ومجففة 
الحليب  ومنتجات  والحليب  البيض  بالسكر  مطبوخة 

الزيوت والدهون المعدة لالكل 

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

 In the name of: ghassan faeqq hamada sobehبأسم : غسان فايق احمد صبيح 

 Address: tubas tel 0592490004_ 0599546559العنوان: طوباس تلفون 0592490004_0599546559 

عنوان التبليغ: طوباس تلفون 
 0599546559_0592490004

Address for Services:   tubas tel 
0592490004_ 0599546559 

) 388 (

 Trade Mark No.: 21176العالمة التجارية رقم : 21176 

 In Class: 42في الصنف : 42 
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 Date: 19/06/2012التاريخ : 2012/06/19 

 In Respect of: Laboratory serviceمن اجل : الخدمات المخبرية 

 In the name of: Al Makhbariyoun Al Arabبأسم : شركة المخبريون العرب ذ.م.م. 
Ltd Co. 

حديدي  سليمان  شارع   15 عبدون  عيادات   : العنوان 
الدوار الخامس عمان االردن 

Address: Abdoun clinics 15 Suleiman 
Hadidi St. Fifth Circle Amman, Jordan, 

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

Address for Services:   

) 389 (
 

 Trade Mark No.: 21177العالمة التجارية رقم : 21177 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 19/06/2012التاريخ : 2012/06/19 

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 
المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 
لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 
صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 
ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 
أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

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

 In the name of: Philip Morris Productsبأسم : فيليب موريس براندس سارل 
Brands Sarl 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   
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) 390 (

 Trade Mark No.: 21178العالمة التجارية رقم : 21178 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 19/06/2012التاريخ : 2012/06/19 

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 
المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 
لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 
صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 
ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 
أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

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

 In the name of: Philip Morris Productsبأسم : فيليب موريس براندس سارل 
Brands Sarl 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 391 (

 Trade Mark No.: 21179العالمة التجارية رقم : 21179 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 19/06/2012التاريخ : 2012/06/19 
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 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 
المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 
لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 
صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 
ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 
أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

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

 In the name of: Philip Morris Productsبأسم : فيليب موريس براندس سارل 
Brands Sarl 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 392 (

 Trade Mark No.: 21180العالمة التجارية رقم : 21180 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 19/06/2012التاريخ : 2012/06/19 

من اجل : الحقائب الصغيرة والكبيرة ، حقائب مدرسية 
، حقائب نسائية ، حقائب سفر 

In Respect of: for small and large bags , 
school bags , ladies bags , travel bags 

 In the name of: sharekat alawael lenasherبأسم : شركة االوائل للنشر والطباعة 
waltebaa› 

العنوان : شارع االرسال - عمارة ربحي الحجة - الطابق 
االول - رام الله فلسطين 

Address: al-ersal st.hajji bluding 1st floor 
ramallah palestine 

 - الحجة  ربحي  عمارة   - االرسال  شارع   : التبليغ  عنوان 
الطابق االول - رام الله فلسطين 

Address for Services:   al-ersal st.hajji 
bluding 1st floor ramallah palestine 
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) 393 (

 Trade Mark No.: 21181العالمة التجارية رقم : 21181 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Beersمن اجل : البيرة 

 ) لياونينج   ( بريوري  سنو  ريسورسيز  شانيا   : بأسم 
كومباني ليمتد 

In the name of: china resources snow 
brewery ( liao ning ) company limited . 

العنوان : رقم 159 شارع كسوياليان , منطقة سجياتن 
, شينيانج 110101 لياونينج , الصين 

Address: no . 195 xuelian street - sujiaun 
districy - shenyang 110101 - liaoning - china. 

رقم  منطقة   38002  / الله ص ب  رام   : التبليغ  عنوان 
67100 فاكس 2980547 

Address for Services:   

) 394 ( 

 Trade Mark No.: 21182العالمة التجارية رقم : 21182 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

الليل  كريمات  فيها  بما  التجميل,  مواد   : اجل  من 
بالوجه  للعناية  التنظيف  مستحضرات  والنهار, 
ما  مستحضرات  الحالقة,  رغوة  الحمام,  رغوة  والجسم, 
مزيالت  االظافر,  طالء  االساس,  مكياج  الحالقة,  بعد 
شامبو  والجسم,  اليد  صابون  والنساء,  للرجال  الروائح 
االسنان,  معجون  الشعر,  سبريه  والشطف,  الشعر 
الحمام  عطور  العطور,  فيها  بما  العطرية,  المواد 
والزيوت االساس لالستخدام الشخصي للرجال والنساء 

In Respect of: Cosmetics, including night 
and day creams; cleaning preparations 
for care of the face and body, bath foam; 
shaving foam, aftershaves; foundation 
makeup; nail polish; deodorants for men and 
women, hand and body soaps; hair shampoos 
and rinses; hair spray; toothpaste; fragrances, 
namely perfumes, toilet water and essential 
oils for personal use for men and women 
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 .In the name of: VALENTINO S.P.Aبأسم : فالينتينو اس.بي.ايه. 

 Address: Via Turati, 16/18, 20121العنوان : فيا توراتي 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا 
MILANO, Italy 

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

Address for Services:   

) 395 (

 Trade Mark No.: 21183العالمة التجارية رقم : 21183 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو  والتابيوكا 
 , الخبز   ، الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات 
من  المقرمشات  االخرى,  الخبز  ومنتجات  الخبز  بدائل 
الحبوب, البسكويت, المعجنات والحلويات ، الشوكالتة 
الشوكالتة,  على  المعتمدة  او  المحتوية  والمنتجات 
مستحضرات  المحالة,  المقرمشات  المخابز,  منتجات 
المثلجات  البيتزا,  ومستحضرات  البيتزا  الكعك, 
الخميرة  السكر،  ودبس  العسل   ، لالكل  الصالحة 
الصلصات  والخل  والخردل  الملح   ، الخبازة  ومسحوق 

)التوابل( ، البهارات، الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals, 
bread, bread substitutes and other bread 
products; cereal snacks; biscuits, pastry and 
confectionery, chocolate and chocolate-
based products or products containing 
chocolate; bakery products; sweet 
snacks; preparations for cakes; pizzas 
and preparations for pizzas; edible ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice 

 - In the name of: Barilla G. e R. Fratelliبأسم : باريال جي. اي ار. فراتيلي – سوسيتا بير ازيوني 
Società per Azioni 

 Address: Via Mantova 166 – PARMA, Italyالعنوان : فيا مانتوفا 166 – بارما, ايطاليا 

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

Address for Services:   
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) 396 (

 Trade Mark No.: 21185العالمة التجارية رقم : 21185 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 

الخارجية  والتجارة  للمنسوجات,  دمير  شركة   : بأسم 
المحدودة 

In the name of: DEMIR TEKSTIL 
KONFEKSIYON DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI 

شقة:1,   31 طابق  رقم:31,  زقاق,  يولو  صامان   : العنوان 
عثمان بي, شيشلي, مشروطيت جادسي, اسطنبول, تركيا 

Address: SAMANYOLU SOK. NO:31/1 
OSMANBEY, ???L?, ISTANBUL, 
TURKEY 

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

Address for Services:   

) 397 (

 Trade Mark No.: 21186العالمة التجارية رقم : 21186 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Restaurant servicesمن اجل : تقديم خدمات المطاعم 

)مقدادو(  العالمية  الجنة  طيور  مطاعم  شركة   : بأسم 
ش.م.م 

In the name of: Toyor Al Janah Restaurant 
Global Company (Mekdado ) S.A.R.L 
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العنوان : لبنان – بيروت - شارع االستقالل - العقار رقم 
2162 المصيطبة - ط11 

Address: Lebanon - Beirut – Al Estqlal Street 
– Building No. 2162 Musaitbah – 11 Floor 

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

Address for Services:   

) 398 (

 Trade Mark No.: 21188العالمة التجارية رقم : 21188 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

ولحوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
والخضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد 
والمربيات  الجلي   ، والمطهية  والمجففة  المحفوظة 
، البيض والحليب ومنتجات األلبان  وصلصات الفواكه 

األخرى ، الزيوت والشحوم المعدة لألكل 

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

والمواد  االلبان  لمنتجات  الجبريني  شركة   : بأسم 
الغذائية مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Jibrini 
Limontajat Al-Alban wa Al-Mawad Al-
Ghitha’yah Mosahima Khososiya 

 Address: P.O. Box: 640 Hebron, The West Bankالعنوان : ص ب: 640 الخليل , الضفة الغربية 

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

Address for Services:   

) 399 (

 Trade Mark No.: 21189العالمة التجارية رقم : 21189 

 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

ولحوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
والخضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد 
والمربيات  الجلي   ، والمطهية  والمجففة  المحفوظة 
، البيض والحليب ومنتجات األلبان  وصلصات الفواكه 

األخرى ، الزيوت والشحوم المعدة لألكل 

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

والمواد  االلبان  لمنتجات  الجبريني  شركة   : بأسم 
الغذائية مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Jibrini 
Limontajat Al-Alban wa Al-Mawad Al-
Ghitha’yah Mosahima Khososiya 

 Address: P.O. Box: 640 Hebron, The West Bankالعنوان : ص ب: 640 الخليل , الضفة الغربية 

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

Address for Services:   

) 400 (

 Trade Mark No.: 21190العالمة التجارية رقم : 21190 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

ولحوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
والخضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد 
والمربيات  الجلي   ، والمطهية  والمجففة  المحفوظة 
، البيض والحليب ومنتجات األلبان  وصلصات الفواكه 

األخرى ، الزيوت والشحوم المعدة لألكل 

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

والمواد  االلبان  لمنتجات  الجبريني  شركة   : بأسم 
الغذائية مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Jibrini 
Limontajat Al-Alban wa Al-Mawad Al-
Ghitha’yah Mosahima Khososiya 

 Address: P.O. Box: 640 Hebron, The West Bankالعنوان : ص ب: 640 الخليل , الضفة الغربية 

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

Address for Services:   
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) 401 (

 Trade Mark No.: 21191العالمة التجارية رقم : 21191 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

من اجل : التبغ , السجائر والسيجار , ادوات المدخنين 
والكبريت 

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

 In the name of: Jerusalem Cigarette Co. PLCبأسم : شركة سجائر القدس المساهمة العامة 

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

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

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

Address for Services:   

) 402 (

 Trade Mark No.: 21192العالمة التجارية رقم : 21192 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

من اجل : التبغ , السجائر والسيجار , ادوات المدخنين 
والكبريت 

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

 In the name of: Jerusalem Cigarette Co. PLCبأسم : شركة سجائر القدس المساهمة العامة 

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

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

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

Address for Services:   
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) 403 (

 Trade Mark No.: 21193العالمة التجارية رقم : 21193 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Furnitureمن اجل : األثــــاث 

 ,In the name of: Ashley Furniture Industriesبأسم : أشلي فيرنتشر إندستريال، إنك. 
Inc. 

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   

) 404 (

 Trade Mark No.: 21194العالمة التجارية رقم : 21194 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Retail store services in theمن اجل : خدمات البيع بالتجزئة في مجال األثــــاث 
field of furniture. 

 ,In the name of: Ashley Furniture Industriesبأسم : أشلي فيرنتشر إندستريال، إنك. 
Inc. 

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   
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) 405 (

 Trade Mark No.: 21195العالمة التجارية رقم : 21195 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Furnitureمن اجل : األثــــاث 

 ,In the name of: Ashley Furniture Industriesبأسم : أشلي فيرنتشر إندستريال، إنك. 
Inc. 

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   

) 406 (

 Trade Mark No.: 21196العالمة التجارية رقم : 21196 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Retail store services in theمن اجل : خدمات البيع بالتجزئة في مجال األثــــاث 
field of furniture. 

 ,In the name of: Ashley Furniture Industriesبأسم : أشلي فيرنتشر إندستريال، إنك. 
Inc. 

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   
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) 407 (

 Trade Mark No.: 21197العالمة التجارية رقم : 21197 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Furnitureمن اجل : األثــــاث 

 ,In the name of: Ashley Furniture Industriesبأسم : أشلي فيرنتشر إندستريال، إنك. 
Inc. 

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   

) 408 (

 Trade Mark No.: 21198العالمة التجارية رقم : 21198 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Retail store services in theمن اجل : خدمات البيع بالتجزئة في مجال األثــــاث 
field of furniture. 

 ,In the name of: Ashley Furniture Industriesبأسم : أشلي فيرنتشر إندستريال، إنك. 
Inc. 

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   
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) 409 (

 Trade Mark No.: 21199العالمة التجارية رقم : 21199 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Furnitureمن اجل : األثــــاث 

 ,In the name of: Ashley Furniture Industriesبأسم : أشلي فيرنتشر إندستريال، إنك. 
Inc. 

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   

) 410 (

 Trade Mark No.: 21200العالمة التجارية رقم : 21200 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Retail store services in theمن اجل : خدمات البيع بالتجزئة في مجال األثــــاث 
field of furniture. 

 ,In the name of: Ashley Furniture Industriesبأسم : أشلي فيرنتشر إندستريال، إنك. 
Inc. 

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   
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) 411 (

 Trade Mark No.: 21201العالمة التجارية رقم : 21201 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Furnitureمن اجل : األثــــاث 

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

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   

 

) 412 (

 Trade Mark No.: 21202العالمة التجارية رقم : 21202 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Retail store services in theمن اجل : خدمات البيع بالتجزئة في مجال األثــــاث 
field of furniture. 

 ,In the name of: Ashley Furniture Industriesبأسم : أشلي فيرنتشر إندستريال، إنك. 
Inc. 

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   
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) 413 (

 Trade Mark No.: 21203العالمة التجارية رقم : 21203 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Retail store services in theمن اجل : خدمات البيع بالتجزئة في مجال األثــــاث 
field of furniture. 

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

ويسكونسون   ، أركاديا   ، واي  أشلي  ون   : العنوان 
54612، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612, USA 

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

Address for Services:   

) 414 (

 Trade Mark No.: 21204العالمة التجارية رقم : 21204 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: for the purpose of drivingمن اجل : مدرسة تعليم سياقة 
school 

 In the name of: suleman ayob ycobe rabahبأسم : سليمان ايوب يعقوب رباح 

 Address: ramallah - doar al-sa›a - p.o.boxالعنوان : رام الله - دوار الساعة ص.ب 769 
769 

-Address for Services:   ramallah - doar alعنوان التبليغ : رام الله - دوار الساعة ص.ب 769 
sa›a - p.o.box 769 

قبول مشروط لطلب التسجيل لعدم استخدام كلمة DRIVING SCHOOL منعزلة عن العالمة 
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) 415 ( 

 Trade Mark No.: 21205العالمة التجارية رقم : 21205 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 20/06/2012التاريخ : 2012/06/20 

 In Respect of: Clothing, and shoesمن اجل : االلبسة واالحذية 

 In the name of: sharekat milano al tejareaبأسم : شركة ميالنو التجارية 

 Address: albireh street alnhda almahata centerالعنوان : البيرة - شارع النهضة - المحطة المركزية 

المحطة   - النهضة  شارع   - البيرة   : التبليغ  عنوان 
المركزية 

Address for Services:   albireh street alnhda 
almahata center 

) 416 ( 

 Trade Mark No.: 21206العالمة التجارية رقم : 21206 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 21/06/2012التاريخ : 2012/06/21 

 In Respect of: Advertisement andمن اجل : خدمات االعالن والنشر 
publication services 

المناخية  للخدمات  الفلسطينية  الشركة   : بأسم 
والبيئية المساهمة الخصو صية المحدوده 

In the name of: AL SHHARRIKA AL - 
FALSTENYEH LIL KHADAMAT AL 
MANAKHYAH WA AL BE›YAH AL 
MUSAHAMAH AL MOHDODAH 

 ، العسالي  عمارة  سفيان  شارع   - نابلس   : العنوان 
الطابق الخامس 

Address: NABLUS - SUFIAN STREET , 
ALASALI BULDING 7 FL 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان عمارة العسالي، 
الطابق الخامس 

Address for Services:   NABLUS - SUFIAN 
STREET , ALASALI BULDING 7 FL 



305 2012/12/12العــــــدد السادس

) 417 ( 

 Trade Mark No.: 21207العالمة التجارية رقم : 21207 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 21/06/2012التاريخ : 2012/06/21 

 In Respect of: Advertisement andمن اجل : خدمات االعالن والنشر 
publication services 

المناخية  للخدمات  الفلسطينية  الشركة   : بأسم 
والبيئية المساهمة الخصو صية المحدوده 

In the name of: AL SHHARRIKA AL - 
FALSTENYEH LIL KHADAMAT AL 
MANAKHYAH WA AL BE›YAH AL 
MUSAHAMAH AL MOHDODAH 

 ، العسالي  عمارة  سفيان  شارع   - نابلس   : العنوان 
الطابق الخامس 

Address: NABLUS - SUFIAN STREET , 
ALASALI BULDING 7 FL 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان عمارة العسالي 
، الطابق الخامس 

Address for Services:   NABLUS - SUFIAN 
STREET , ALASALI BULDING 7 FL 

) 418 (

 Trade Mark No.: 21208العالمة التجارية رقم : 21208 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 21/06/2012التاريخ : 2012/06/21 

 In Respect of: environmental and climatic servicesمن اجل : الخدمات المناخية والبيئية 

المناخية  للخدمات  الفلسطينية  الشركة   : بأسم 
والبيئية المساهمة الخصوصية المحدوده 

In the name of: AL SHHARRIKA AL - 
FALSTENYEH LIL KHADAMAT AL 
MANAKHYAH WA AL BE›YAH AL 
MUSAHAMAH AL MOHDODAH 
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 ، العسالي  عمارة  سفيان  شارع   - نابلس   : العنوان 
الطابق الخامس 

Address: NABLUS - SUFIAN STREET , 
ALASALI BULDING 7 FL 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان عمارة العسالي 
، الطابق الخامس 

Address for Services:   NABLUS - SUFIAN 
STREET , ALASALI BULDING 7 FL 

) 419 (

 Trade Mark No.: 21209العالمة التجارية رقم : 21209 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 21/06/2012التاريخ : 2012/06/21 

 In Respect of: Environmental and cliamticمن اجل : الخدمات المناخية والبيئية 
services 

المناخية  للخدمات  الفلسطينية  الشركة   : بأسم 
والبيئية المساهمة الخصو صية المحدوده 

In the name of: AL SHHARRIKA AL - 
FALSTENYEH LIL KHADAMAT AL 
MANAKHYAH WA AL BE›YAH AL 
MUSAHAMAH AL MOHDODAH 

 ، العسالي  عمارة  سفيان  شارع   - نابلس   : العنوان 
الطابق الخامس 

Address: NABLUS - SUFIAN STREET , 
ALASALI BULDING 7 FL 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان عمارة العسالي 
، الطابق الخامس 

Address for Services:   NABLUS - SUFIAN 
STREET , ALASALI BULDING 7 FL 

) 420 (

 Trade Mark No.: 21210العالمة التجارية رقم : 21210 

 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 21/06/2012التاريخ : 2012/06/21 

لالستعمال  الصيدالنية  المستحضرات   : اجل  من 
البشري. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for human use. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس اي جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:   

) 421 (

 Trade Mark No.: 21212العالمة التجارية رقم : 21212 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 24/06/2012التاريخ : 2012/06/24 

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

 In the name of: nezar hasan ale al sakhlبأسم : نزار حسن علي السخل 

 Address: nablus_ras al aen _share abu obedahالعنوان : نابلس_راس العين _شارع ابوعييدة 

 Address for Services:   nablus_ras al aenعنوان التبليغ : نابلس_راس العين _شارع ابوعييدة 
_share abu obedah 

) 422 (

 Trade Mark No.: 21213العالمة التجارية رقم : 21213 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/06/2012التاريخ : 2012/06/25 
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من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- vampire children sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 423 (

 Trade Mark No.: 21214العالمة التجارية رقم : 21214 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/06/2012التاريخ : 2012/06/25 

من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 424 (

 Trade Mark No.: 21215العالمة التجارية رقم : 21215 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/06/2012التاريخ : 2012/06/25 
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من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 425 (

 Trade Mark No.: 21216العالمة التجارية رقم : 21216 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/06/2012التاريخ : 2012/06/25 

من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 425 (

 Trade Mark No.: 21217العالمة التجارية رقم : 21217 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/06/2012التاريخ : 2012/06/25 
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من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- - sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 426 (

 Trade Mark No.: 21218العالمة التجارية رقم : 21218 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 24/06/2012التاريخ : 2012/06/24 

 In Respect of: Clothing, Shoes, Footwearمن اجل : االلبسة، االحذية، لباس القدم 

 In the name of: Hammouri Centerبأسم : شركة حموري سنتر 
Company 

 ,Address: Wadi Al-Tofah Street, Hebronالعنوان : شارع وادي التفاح، الخليل، الضفة الغربية 
West Bank 

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

Address for Services:   

) 427 ( 

 Trade Mark No.: 21219العالمة التجارية رقم : 21219 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/06/2012التاريخ : 2012/06/25 
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من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 428 (

 Trade Mark No.: 21220العالمة التجارية رقم : 21220 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 24/06/2012التاريخ : 2012/06/24 

خدمات  والتصدير،  االستيراد  خدمات   : اجل  من 
على  المنتجات  عرض  خدمات  والمفرق،  بالجملة  البيع 
مالئم،  بشكل  وشرائها  لمعاينتها  المستهلكين 

وكاالت تجارية. 

In Respect of: Import & export services, 
wholesale and retail services, services 
of display products for consumers to 
conveniently view and purchase those 
goods, commercial agencies. 

 In the name of: Hammouri Center Companyبأسم : شركة حموري سنتر 

 ,Address: Wadi Al-Tofah Street, Hebronالعنوان : شارع وادي التفاح، الخليل، الضفة الغربية 
West Bank 

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

Address for Services:   

) 429 (

 Trade Mark No.: 21221العالمة التجارية رقم : 21221 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/06/2012التاريخ : 2012/06/25 
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من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 430 (

 Trade Mark No.: 21222العالمة التجارية رقم : 21222 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/06/2012التاريخ : 2012/06/25 

من اجل : المالبس الجاهزة واغطية الرأس ولباس القدم 
واالحذية 

In Respect of: Ready made clothing, 
footwear, headgear, shoes 

واخوانه  العجالن  عبدالعزيز  بن  عجالن  شركة   : بأسم 
)عجالن اخوان( 

In the name of: ajlan ben abdulaziz alajlan 
& brothers 

المملكة   ,11541 الرياض   42468 ص.ب   : العنوان 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box 42468 Riyadh 11541, 
Saudi Arabia 

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

) 431 (

 Trade Mark No.: 21223العالمة التجارية رقم : 21223 

 In Class: 24في الصنف : 24 

 Date: 25/06/2012التاريخ : 2012/06/25 
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واغطية  والبطانيات  والمنسوجات  االقمشة   : اجل  من 
الموائد والشراشف واللحف والمناشف 

In Respect of: Fabrics, textile, blankets, 
table covers, bedspreads, quilts, towels. 

واخوانه  العجالن  عبدالعزيز  بن  عجالن  شركة   : بأسم 
)عجالن اخوان( 

In the name of: ajlan ben abdulaziz alajlan 
& brothers 

المملكة   ,11541 الرياض   42468 ص.ب   : العنوان 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box 42468 Riyadh 11541, 
Saudi Arabia 

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

) 432 (

 Trade Mark No.: 21225العالمة التجارية رقم : 21225 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 26/06/2012التاريخ : 2012/06/26 

 In Respect of: Services for providing foodمن اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات- 
and drink; 

 & In the name of: al nijmeh for investmentبأسم : شركة النجمة لالعمار 
construction 

الطابق  مول  النجمة  االرسال  شارع  المنارة   : العنوان 
السادس 

Address: al ersal street , nijmeh mall on the 
sixth floor 

مول  النجمة  االرسال  شارع  المنارة   : التبليغ  عنوان 
الطابق السادس 

Address for Services:   al ersal street , 
nijmeh mall on the sixth floor 

) 433 (

 Trade Mark No.: 21226العالمة التجارية رقم : 21226 

 In Class: 41في الصنف : 41 
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 Date: 26/06/2012التاريخ : 2012/06/26 

 In Respect of: enterationment and leismreمن اجل : التسلية ، والترفيه 

 & In the name of: al nijmeh for investmentبأسم : شركة النجمة لالعمار 
construction 

الطابق  مول  النجمة  االرسال  شارع  المنارة   : العنوان 
السادس 

Address: al ersal street , nijmeh mall on the 
sixth floor 

مول  النجمة  االرسال  شارع  المنارة   : التبليغ  عنوان 
الطابق السادس 

Address for Services:   al ersal street , 
nijmeh mall on the sixth floor 

) 434 ( 

 Trade Mark No.: 21228العالمة التجارية رقم : 21228 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 27/06/2012التاريخ : 2012/06/27 

 In Respect of: juiceمن اجل : العصائر 

 In the name of: ahmad m a tbakhiبأسم : احمد محمد ايوب الطباخي 

 Address: al khalil idnaالعنوان : الخليل اذنا 0598536222 

 Address for Services:   al khalil idnaعنوان التبليغ : الخليل اذنا 0598536222 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة شراب مركز الوصفية 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 435 (

 Trade Mark No.: 21229العالمة التجارية رقم : 21229 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 27/06/2012التاريخ : 2012/06/27 
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 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: shareket ALbadawiبأسم : شركة البدوي لدباغة وصناعة الجلود وتجارتها 
ledebaghet wa senaet al jolood wa tejarateha 

 Address: alkhaleel - namerahالعنوان : الخليل - نمرة 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي صالح الجنيدي - رأس 
الجورة - الخليل / ت: 022217433 

Address for Services:   

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

) 436 ( 

 Trade Mark No.: 21230العالمة التجارية رقم : 21230 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/06/2012التاريخ : 2012/06/27 

 In Respect of: chiken soupsمن اجل : شوربة دجاج 

 In the name of: sharekat melhemبأسم : شركة ملحم لمستلزمات الصناعات الغذائية 
lmostalzamat alsena›at alghzaiah 

 Address: alkhalil halhoolالعنوان : الخليل حلحول 2215002 

 Address for Services:   alkhalil halhoolعنوان التبليغ : الخليل حلحول 2215002 

) 437 (

 Trade Mark No.: 21231العالمة التجارية رقم : 21231 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 
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من اجل : البيرة ، المياه المعدنية والغازية والمشروبات 
األخرى غير الكحولية ، شراب الفواكه وعصير الفواكه 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ،
المشروبات, بيرة الزنجبيل, بيرة الشعير, ماء الشعير, 

خالصات حشيشة الدينار لتحضير البيرة 

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; Ginger 
beer; Malt beer; Beer wort; Extracts of 
hops for making beer 

 In the name of: TSINGTAO BREWERYبأسم : تسينغتاو بريويري كومباني ليمتد 
COMPANY LIMITED 

العنوان : رقم 56, دينغزهو رود, كوينغداو, شاندونغ 
بروفينس 266012, الصين 

Address: No. 56, DENGZHOU ROAD, 
QINGDAO, SHANDONG PROVINCE 
266012, P.R. CHINA 

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

Address for Services:   

) 438 (

 Trade Mark No.: 21232العالمة التجارية رقم : 21232 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

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

ومحاليل الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

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

 In the name of: shareket msna snow lsnaatبأسم : شركة سنو لصناعة المواد الكيماوية 
al moad alkemaweh 

 Address: mash - a salfeet palestineالعنوان : مسحة سلفيت - فلسطين 

 Address for Services:   mash - a salfeet palestineعنوان التبليغ : مسحة سلفيت - فلسطين 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة سوبر super وباللغة 
العبرية الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 
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) 439 (

 Trade Mark No.: 21233العالمة التجارية رقم : 21233 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 
من اجل : البيرة ، المياه المعدنية والغازية والمشروبات 
األخرى غير الكحولية ، شراب الفواكه وعصير الفواكه 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ،
المشروبات, بيرة الزنجبيل, بيرة الشعير, ماء الشعير, 

خالصات حشيشة الدينار لتحضير البيرة 

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; Ginger 
beer; Malt beer; Beer wort; Extracts of 
hops for making beer 

 In the name of: TSINGTAO BREWERYبأسم : تسينغتاو بريويري كومباني ليمتد 
COMPANY LIMITED 

العنوان : رقم 56, دينغزهو رود, كوينغداو, شاندونغ 
بروفينس 266012, الصين 

Address: No. 56, DENGZHOU ROAD, 
QINGDAO, SHANDONG PROVINCE 
266012, P.R. CHINA 

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

Address for Services:   

) 440 (

 Trade Mark No.: 21234العالمة التجارية رقم : 21234 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 
األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
المالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
وبرش  بأنواعه  الصابون  الشحومات-  إزالة  مواد  األوساخ، 
الصابون- الروائح العطرية– الزيوت الطيارة- مواد التزيين 

ومحاليل الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use;cleaning, 
polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 
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 In the name of: shareket msna snow lsnaatبأسم : شركة سنو لصناعة المواد الكيماوية 
al moad alkemaweh 

 Address: mash - a salfeet palestineالعنوان : مسحة سلفيت - فلسطين 

 Address for Services:   mash - a salfeetعنوان التبليغ : مسحة سلفيت - فلسطين 
palestine 

 BEST عبارة  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
CLEAN PROFESSIONAL وباإلضافة للعبارة المذكورة باللغة العبرية الوصفية ذات االستخدام العام 

بمعزل عن العالمة. 

) 441 (

 Trade Mark No.: 21235العالمة التجارية رقم : 21235 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

من اجل : البيرة ، المياه المعدنية والغازية والمشروبات 
األخرى غير الكحولية ، شراب الفواكه وعصير الفواكه 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ،
المشروبات, بيرة الزنجبيل, بيرة الشعير, ماء الشعير, 

خالصات حشيشة الدينار لتحضير البيرة 

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; Ginger beer; Malt 
beer; Beer wort; Extracts of hops for 
making beer 

 In the name of: TSINGTAO BREWERYبأسم : تسينغتاو بريويري كومباني ليمتد 
COMPANY LIMITED 

العنوان : رقم 56, دينغزهو رود, كوينغداو, شاندونغ 
بروفينس 266012, الصين 

Address: No. 56, DENGZHOU ROAD, 
QINGDAO, SHANDONG PROVINCE 
266012, P.R. CHINA 

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

Address for Services:   
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) 442 (

 Trade Mark No.: 21236العالمة التجارية رقم : 21236 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

من اجل : المواد المصنوعة من الجلود المدبوغة وتقليدها, 
الحقائب, المحافظ, محافظ الجيب, حقائب السفر, صناديق 
الثياب, الحقائب والعلب الفارغة لمواد التجميل, المحافظ 
الجلدية المسطحة للوثائق واالوراق, المظالت, حقائب اليد, 

جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة 

In Respect of: Articles made of leather 
and of imitation of leather, bags, purses, 
wallets, suitcases, trunks, empty make-
up cases and bags, briefcases, umbrellas, 
handbags, hides 

 .In the name of: TEDDY S.P.Aبأسم : تيدي اس.بي.ايه. 

العنوان : غروس ريميني بلوكو 97 – ريميني )ايطاليا(, 
فيا كوريانو, 58 

Address: GROS RIMINI BLOCCO 97 – 
RIMINI (ITALY), VIA CORIANO, 58 

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

Address for Services:   

) 443 (

 Trade Mark No.: 21237العالمة التجارية رقم : 21237 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

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

الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use;cleaning, 
polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 
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 In the name of: shareket msna snow lsnaatبأسم : شركة سنو لصناعة المواد الكيماوية 
al moad alkemaweh 

 Address: mash - a salfeet palestineالعنوان : مسحة سلفيت - فلسطين 

 Address for Services:   mash - a salfeet palestineعنوان التبليغ : مسحة سلفيت - فلسطين 

) 444 (

 Trade Mark No.: 21238العالمة التجارية رقم : 21238 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

من اجل : المالبس, التنانير, البالطين, الجاكيتات, المعاطف, 
القبعات, القفازات من الفراء او الجلدية, االوشحة, الفوالرد, 
السباحة,  اطقم  الباليز,  احزمة  العنق,  ربطات  الجرابات, 
حماالت  الستر,  الرياضة,  مالبس  االستحمام,  سراويل 
المباذل  الداخلية,  المالبس  القصيرة,  البنطلونات  الصدر, 
البجامات,  النوم,  وفساتين  السهرة  فساتين  الفساتين,  و 

االحذية, االبواط, القباقيب, الشباشب, احذية التنس 

In Respect of: Clothing, skirts, trousers, 
jackets, coats, hats, gloves also of hide or 
fur, scarves, foulards, socks, ties, shirts 
belts, swimsuits, bathing trunks, sportswear; 
vests, bras, breeches, underwear, dressing 
gowns, night gowns, pyjamas, shoes, boots, 
clogs, slippers, tennis shoes 

 .In the name of: TEDDY S.P.Aبأسم : تيدي اس.بي.ايه. 

العنوان : غروس ريميني بلوكو 97 – ريميني )ايطاليا(, 
فيا كوريانو, 58 

Address: GROS RIMINI BLOCCO 97 – 
RIMINI (ITALY), VIA CORIANO, 58 

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

Address for Services:   

) 445 (

 Trade Mark No.: 21239العالمة التجارية رقم : 21239 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 
من اجل : خدمات البيع بالتجزئة للمالبس والبسة القدم 

واغطية الرأس في المحالت واالسواق 
In Respect of: Retail sale services in shops 
and outlets for clothing footwear and headgear 
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 .In the name of: TEDDY S.P.Aبأسم : تيدي اس.بي.ايه. 

العنوان : غروس ريميني بلوكو 97 – ريميني )ايطاليا(, 
فيا كوريانو, 58 

Address: GROS RIMINI BLOCCO 97 – 
RIMINI (ITALY), VIA CORIANO, 58 

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

Address for Services:   

) 446 (

 Trade Mark No.: 21240العالمة التجارية رقم : 21240 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

من اجل : المواد المصنوعة من الجلود المدبوغة وتقليدها, 
الحقائب, المحافظ, محافظ الجيب, حقائب السفر, صناديق 
الثياب, الحقائب والعلب الفارغة لمواد التجميل, المحافظ 
الجلدية المسطحة للوثائق واالوراق, المظالت, حقائب اليد, 

جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة 

In Respect of: Articles made of leather 
and of imitation of leather, bags, purses, 
wallets, suitcases, trunks, empty make-
up cases and bags, briefcases, umbrellas, 
handbags, hides 

 .In the name of: TEDDY S.P.Aبأسم : تيدي اس.بي.ايه. 

العنوان : غروس ريميني بلوكو 97 – ريميني )ايطاليا(, 
فيا كوريانو, 58 

Address: GROS RIMINI BLOCCO 97 – 
RIMINI (ITALY), VIA CORIANO, 58 

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

Address for Services:   

) 447 (

 Trade Mark No.: 21241العالمة التجارية رقم : 21241 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

من اجل : المالبس, التنانير, البالطين, الجاكيتات, 
المعاطف, القبعات, القفازات من الفراء او الجلدية, 
االوشحة, الفوالرد, الجرابات, ربطات العنق, احزمة 
الباليز, اطقم السباحة, سراويل االستحمام, مالبس 
البنطلونات  الصدر,  حماالت  الستر,  الرياضة, 
القصيرة, المالبس الداخلية, المباذل و الفساتين, 
البجامات,  النوم,  وفساتين  السهرة  فساتين 
احذية  الشباشب,  القباقيب,  االبواط,  االحذية, 

التنس 

In Respect of: Clothing, skirts, trousers, 
jackets, coats, hats, gloves also of hide 
or fur, scarves, foulards, socks, ties, 
shirts belts, swimsuits, bathing trunks, 
sportswear; vests, bras, breeches, 
underwear, dressing gowns, night gowns, 
pyjamas, shoes, boots, clogs, slippers, 
tennis shoes 

 .In the name of: TEDDY S.P.Aبأسم : تيدي اس.بي.ايه. 

العنوان : غروس ريميني بلوكو 97 – ريميني )ايطاليا(, 
فيا كوريانو, 58 

Address: GROS RIMINI BLOCCO 97 – 
RIMINI (ITALY), VIA CORIANO, 58 

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

Address for Services:   

) 448 (

 Trade Mark No.: 21242العالمة التجارية رقم : 21242 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

من اجل : خدمات محالت البيع بالجملة وخدمات البيع 
الكترونيا بالجملة والمفرق في مجال الحقائب واالحذية 

وكماليات االحذية والمالبس. 

In Respect of: Retail store services, retail 
on-line services and wholesale sales in 
the field of bags, footwear, footwear 
accessories, and clothing. 

 In the name of: Aldo Group Internationalبأسم : ألدو غروب إنترناشونال أي جي 
AG 

 ,Address: Lindenstrasse 8, 6340 Baar/ZGالعنوان : ليندنشتراس 8، 6340 بار/زغ، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:   
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) 449 (

 Trade Mark No.: 21243العالمة التجارية رقم : 21243 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

من اجل : الحقائب المحمولة المستعملة لجميع االغراض 
تحمل  وحقائب  الكتف  وحقائب  اليد  حقائب  وتحديدا 
باليد وحقائب مصنوعة من النسيج المتين وشنط الظهر 
وحقائب  االغراض  لجميع  وحقائب  الساعي  وحقائب 

لشاطئ البحر وحقائب االحذية، المحافظ، المظالت. 

In Respect of: All-purpose carrying bags, 
namely, handbags, shoulder bags, tote bags, 
duffel bags, backpacks, messenger bags, 
carry-all bags, beach bags and shoe bags; 
wallets; umbrellas. 

 In the name of: Aldo Group International AGبأسم : ألدو غروب إنترناشونال أي جي 

 ,Address: Lindenstrasse 8, 6340 Baar/ZGالعنوان : ليندنشتراس 8، 6340 بار/زغ، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:   

) 450 (

 Trade Mark No.: 21244العالمة التجارية رقم : 21244 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

والجزمات  االحذية  وتحديدا  القدم  لباس   )  : اجل  من 
والبوابيج،  والصنادل  الرياضية  واالحذية  والحفايات 
كماليات لباس القدم وتحديدا ضبانات االحذية وحشوات 
االحذية ومسكات االحذية التي تمنع التزحلق، المالبس 
وأطقم  والجليهات  والجاكيتات  المعاطف  وتحديدا 
الرياضية  والقفازات  والقفازات  واألوشحة  االستحمام 
ومدفئات  والجوارب  العنق  وربطات  واالحزمة  والقبعات 
االرجل، المالبس المصنوعة من الجلد والسويد وتحديدا 

المعاطف والجاكيتات واالحزمة والقفازات. 

In Respect of: Footwear, namely, shoes, 
boots, loafers, athletic shoes, sandals and 
slippers; footwear accessories, namely, 
shoe insoles, shoe inserts, anti-slip shoe 
grips; clothing, namely, coats, jackets, 
vests, bathing suits, scarves, gloves, 
mittens, hats, belts, ties, hosiery, leg 
warmer; leather and suede apparel, namely, 
coats, jackets, belts, gloves. 
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 In the name of: Aldo Group International AGبأسم : ألدو غروب إنترناشونال أي جي 

 ,Address: Lindenstrasse 8, 6340 Baar/ZGالعنوان : ليندنشتراس 8، 6340 بار/زغ، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:   

) 451 (

 Trade Mark No.: 21246العالمة التجارية رقم : 21246 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 24/05/2012التاريخ : 2012/05/24 

المعدنية  والمياه  الشعير(  )شراب  البيرة   : اجل  من 
الكحولية،  غير  المشروبات  من  وغيرها  والغازية 
الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات 

أشربه ومستحضرات أخرى لتحضير المشروبات. 

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

بأسم : هاميديي كايناك سوالري سانايي توريزم في 
تيكاريت أنونيم سيركيتي 

In the name of: HAM?D?YE KAYNAK 
SULARI SANAY? TUR?ZM VE 
T?CARET ANON?M ??RKET? 

العنوان : ميتهاتباسا ماه. سيالنيك بي إل في نمبر: 1 
كيميربورغاز اييب اسطنبول، تركيا. 

Address: Mithatpa?a Mah. Selanik Blv. 
No:1 Kemerburgaz Eyüp Istanbul Turkey 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستخدام الكلمات والعبارات الو صفيه ذات االستخدام العام. 

) 452 (

 Trade Mark No.: 21247العالمة التجارية رقم : 21247 

 In Class: 32في الصنف : 32 



325 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 23/05/2012التاريخ : 2012/05/23 

المعدنية  والمياه  الشعير(  )شراب  البيرة   : اجل  من 
الكحولية،  غير  المشروبات  من  وغيرها  والغازية 
الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات 

أشربه ومستحضرات أخرى لتحضير المشروبات. 

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

بأسم : هاميديي كايناك سوالري سانايي توريزم في 
تيكاريت أنونيم سيركيتي 

In the name of: HAM?D?YE KAYNAK 
SULARI SANAY? TUR?ZM VE 
T?CARET ANON?M ??RKET? 

العنوان : ميتهاتباسا ماه. سيالنيك بي إل في نمبر: 1 
كيميربورغاز اييب اسطنبول، تركيا 

Address: Mithatpa?a Mah. Selanik Blv. 
No:1 Kemerburgaz Eyüp Istanbul Turkey 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 

) 453 (

 Trade Mark No.: 21248العالمة التجارية رقم : 21248 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 

من اجل : البن والشاي والسكر والكاكاو واالرز والتابيوكا 
والمستحضرات  الدقيق  االصطناعي  والبن  والساغو 
والحلويات  والفطائر  والخبز  الحبوب  من  المصنوعة 
والخميرة  االسود  والعسل  النحل  عسل  المثلجة 
الصلصات  الخل  والخردل  الملح  الخبيز  ومسحوق 

البهارات الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparationsICE HONEY 
TREACLE YEAST BAKING POWDER 
SALT MUSTARD VINEGAR SAUCES 
CONDIMENTS SPICES ICE 

 In the name of: shareket mahames wبأسم : شركة محامص ومكسرات السلماني الحديثة 
muksrat alslmane al hdesh 

 Address: rammallah qaawt bane zaidالعنوان : رام الله _قراوة بني زيد_0599385740 
0599385740 

 Address for Services:   rammallah qaawtعنوان التبليغ : رام الله _قراوة بني زيد_0599385740 
bane zaid 0599385740 
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) 454 (

 Trade Mark No.: 21249العالمة التجارية رقم : 21249 

 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 01/07/2012التاريخ : 2012/07/01 

الطبيعية  األحجار  البناء–  مواد  على   : اجل  من 
)المونة(  والمالط  والجير  واإلسمنت  واالصطناعية 
والجص )الجبصين( الحصى– المواسير المصنوعة من 
إنشاء  في  تستخدم  التي  المواد  واإلسمنت–  الفخار 
المباني  )القار(  والقطران  والزفت  اإلسفلت  الطرق– 
المتنقلة– اآلثار المصنوعة من الحجر، قدور المداخن– 
الخشبية  األلواح  )العتب–  المشغولة  األخشاب نصف 
البناء  اللوحات ويرها قشرة الخشب– زجاج  السميكة– 

)ثال ذلك بالط األرضية– البالط الزجاجي(. 

In Respect of: Building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal 

 In the name of: sharket al khaled aggadبأسم : شركة الخالد العقاد استوديو 
studio leltayodat walmkawlat alameh 

تلفون  البزار  .عمارة  االرسال  - شارع  الله  رام   : العنوان 
 2966821-02

Address: ramallh al- iresal . bazzar building 
tel - 02- 2966821 

البزار  .عمارة  االرسال  شارع   - الله  رام   : التبليغ  عنوان 
تلفون 2966821-02 

Address for Services:   ramallh al- iresal . 
bazzar building tel - 02- 2966821 

) 455 (

 Trade Mark No.: 21250العالمة التجارية رقم : 21250 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/07/2012التاريخ : 2012/07/01 
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من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumia al baqaaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

) 456 (

 Trade Mark No.: 21251العالمة التجارية رقم : 21251 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/07/2012التاريخ : 2012/07/01 

من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 457 ( 

 Trade Mark No.: 21252العالمة التجارية رقم : 21252 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/07/2012التاريخ : 2012/07/01 
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من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 458 ( 

 Trade Mark No.: 21253العالمة التجارية رقم : 21253 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/07/2012التاريخ : 2012/07/01 

من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumia al baqaaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

) 459 (

 Trade Mark No.: 21254العالمة التجارية رقم : 21254 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/07/2012التاريخ : 2012/07/01 
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من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 460 (

 Trade Mark No.: 21255العالمة التجارية رقم : 21255 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/07/2012التاريخ : 2012/07/01 

من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 461 (

 Trade Mark No.: 21256العالمة التجارية رقم : 21256 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/07/2012التاريخ : 2012/07/01 



330 2012/12/12العــــــدد السادس

من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 462 (

 Trade Mark No.: 21257العالمة التجارية رقم : 21257 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/07/2012التاريخ : 2012/07/01 

من اجل : الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب 
شوكوالته ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- sugar Qdama - Voundan 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumia al baqaaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

) 463 (

 Trade Mark No.: 21258العالمة التجارية رقم : 21258 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/07/2012التاريخ : 2012/07/01 
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 In Respect of: Energy drink soft drinksمن اجل : مشروب طاقة مشروبات غازية 

 In the name of: AWWAD A A ALFATAFTAبأسم : عواد عبد المنعم عواد الفطافطة 

 Address: Al khalil Tarqumia al baqaaالعنوان : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 

 Address for Services:   Al khalil Tarqumiaعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا البقعة 2583554 
al baqaa 

) 464 (

 Trade Mark No.: 21260العالمة التجارية رقم : 21260 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/07/2012التاريخ : 2012/07/02 

التجارية،  الخدمات  األعمال،  وإدارة  اإلعالن،   : اجل  من 
واألعمال المهنية. 

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

 .In the name of: Grupo Bimbo S.A.B. de C.Vبأسم : جروبو بيمبو أس. ايه. بي. دي سي. في. 

: برولونجاشن باسيو دي ال ريفورما، نو1000.  العنوان 
الفارو،  ديليجاشن  في  سانتا  بالنكا،  بينا،  كولونيا 

اوبيرجن مكسيكو دي. اف. مكسيكو. 

Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma, No. 1000 Colonia Pena, Blanca, 
Santa Fe Delegacion Alvaro, Obregon 
Mexico D.F. Mexico. 

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

Address for Services:   

) 465 (

 Trade Mark No.: 21261العالمة التجارية رقم : 21261 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/07/2012التاريخ : 2012/07/02 
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من اجل : اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة 
بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات. 

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

 In the name of: yousef mohamad yousef tahounبأسم : يوسف محمد يوسف طاحون 

العنوان : رام الل - الشارع الرئيسي -عمارة طنوس ط1 
هاتف 2987931 

Address: Ramallah-Main ST.Tannous 
Building .Ist Floor / TEL:2987931 

-عمارة  الرئيسي  الشارع   - الله  رام   : التبليغ  عنوان 
طنوس ط1 هاتف 2987931 

Address for Services:   Ramallah-Main 
ST.Tannous Building .Ist Floor / TEL:2987931 

) 466 (

 Trade Mark No.: 21262العالمة التجارية رقم : 21262 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 03/07/2012التاريخ : 2012/07/03 

من اجل : الحلوى والعلكة والعلكة الفقاعية والسكرنبات 
الكروية  السكاكر  وأقراص  بالنعناع  المنكهة  والحلوى 

وقطع الكراميل الصغيرة. 

In Respect of: Confectionery, chewing 
gum, bubble gum, candy, mints, drops and 
lozenges. 

 In the name of: Wm. Wrigley Jr. Companyبأسم : دبليو ام. ريغلي جيه ار. كومباني 

العنوان : شركة من ديالوير، 410 نورث متشيغان أفنيو، 
شيكاغو، الينوي 60611، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A Delaware Corporation of 410 
North Michigan Avenue, Chicago, IL 
60611, United States of America 

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

Address for Services:   

) 467 (

 Trade Mark No.: 21263العالمة التجارية رقم : 21263 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/07/2012التاريخ : 2012/07/03 
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لالستعمال  طبية  او  صيدلية  منتجات   : اجل  من 
لالستخدام  الحيوية  التكنولوجيا  منتجات  البشري، 
في  مشمولة  جميعها  البشري،  ولالستخدام  الطبي 

الصنف 5. 

In Respect of: Pharmaceutical or medical 
products for human use; biotechnological 
products for medical use, for human use; 
all included in class 5. 

 In the name of: Laboratoire HRA Pharmaبأسم : البوراتوار اتش ار أي فارما 

بيرونجي،  رو   15 وعنوانها  فرنسية  شركة   : العنوان 
75003 باريس، فرنسا 

Address: (a French Company) of 15 rue 
Béranger, 75003 Paris, France 

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

Address for Services:   

) 468 (

 Trade Mark No.: 21264العالمة التجارية رقم : 21264 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 03/07/2012التاريخ : 2012/07/03 

للمنتجات  بالجملة  والبيع  والترويج  الدعاية   : اجل  من 
او  الحيوية  التكنولوجيا  منتجات  او  الصيدلية 
المنتجات الطبية لالستخدام البشري، تجميع –لمنفعة 
االخرين- للبضائع الصيدلية او التكنولوجيا الحيوية او 
لتمكين  نقلها(  )ال يشمل  البشري  لالستخدام  الطبية 
المفرق،  تجار  من  بسهولة  شرائها  من  المستهلكين 

جميعها مشمولة في الصنف 35. 

In Respect of: Advertising, promotion 
and retail sale of pharmaceutical, 
biotechnological or medical products 
for human use; grouping, for the 
benefit of others, pharmaceutical, 
biotechnological or medical products for 
human use (excluding their transport) 
enabling consumers to purchase them 
conveniently from a wholesaler; all 
included in class 35 

 In the name of: Laboratoire HRA Pharmaبأسم : البوراتوار اتش ار أي فارما 

بيرونجي،  رو   15 وعنوانها  فرنسية  شركة   : العنوان 
75003 باريس، فرنسا 

Address: (a French Company) of 15 rue 
Béranger, 75003 Paris, France 

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

Address for Services:   
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) 469 (

 Trade Mark No.: 21265العالمة التجارية رقم : 21265 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 03/07/2012التاريخ : 2012/07/03 

في  مشمولة  جميعها  الطبية،  الخدمات   : اجل  من 
الصنف 44 

In Respect of: Medical services; all 
included in class 44. 

 In the name of: Laboratoire HRA Pharmaبأسم : البوراتوار اتش ار أي فارما 

بيرونجي،  رو   15 وعنوانها  فرنسية  شركة   : العنوان 
75003 باريس، فرنسا 

Address: (a French Company) of 15 rue 
Béranger, 75003 Paris, France 

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

Address for Services:   

) 470 (

 Trade Mark No.: 21266العالمة التجارية رقم : 21266 

 In Class: 35في الصنف : 35 

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

من اجل : خدمات الدعاية واالعالن ادارة االعمال ادارة 
االنشطة التجارية االعمال المكتبية 

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

 In the name of: Qatar petrochemialبأسم : شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة 
company limited 

 Address: Qatarالعنوان : قطر 

عنوان التبليغ : نابلس لالستشارات القانونية ، ص.ب 
33 سلفيت 

Address for Services:   

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 471 (

 Trade Mark No.: 21267العالمة التجارية رقم : 21267 

 In Class: 18في الصنف : 18 

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

من اجل : تشمل الجلود المدبوغة، تقليدها– األصناف 
الجلود  أخرى–  واردة ضمن فئات  وير  المصنوعة منها 
الشماسي  السفر  وحقائب  الثياب  صناديق  الخام 

السياط واطقم الخيل 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 petrochemialبأسم : شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة 
company limited 

 Address: Qatarالعنوان : قطر 

عنوان التبليغ : نابلس لالستشارات القانونية ، ص.ب 
33 سلفيت 

Address for Services:   

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

) 472 (

 Trade Mark No.: 21269العالمة التجارية رقم : 21269 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 04/07/2012التاريخ : 2012/07/04 
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من اجل : المواد الكيماوية التي تستخدم في صناعة 
والبستنة  والزراعة  الفوتوغرافي  والتصوير  والعلوم 
والتحريج الرتينحات الصناعية غير المعالجة البالستيك 
مستحضرات  الحريق  اطفاء  مواد  السماد  المعالح  غير 
الخاصة  الكيماوية  والمستحضرات  المعادن  سقي 
مواد  االغذية  بحفظ  الخاصة  الكيماوية  المواد  باللحم 

الدباغة المواد الالصقة التي تستخدم في الصناعة 

In Respect of: CHEMICALS USED 
IN INDUSTRY SCIENCE AND 
PHOTOGRAPHY AS WELL AS IN 
EXTINGSHING COMPOSITIONG 
TEMPERING AND SOLDERING 
PREPARATIONS CHEMICAL 
SUBSTANCES FOR PRESERVING 
FOODSTUFFS TANNING SUBSTANCES 

 In the name of: Qatar petrochemialبأسم : شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة 
company limited 

 Address: Qatarالعنوان : قطر 

عنوان التبليغ : نابلس لالستشارات القانونية ، ص.ب 
33 سلفيت 

Address for Services:   

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

) 473 (

 Trade Mark No.: 21270العالمة التجارية رقم : 21270 

 In Class: 16في الصنف : 16 

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

منه–  المصنوعة  واألصناف  الورق  تشمل   : اجل  من 
منه-  المصنوعة  واألصناف  )الكرتون(  المقوى  الورق 
المطبوعات- الجرائد والدوريات– الكتب– مواد التجليد– 
اللصق  مواد  الكتابية–  األدوات  الفوتوغرافية–  الصور 
)الخاصة باألدوات الكتابية( األدوات الخاصة بالفنانين– 
المكاتب)عدا  ووازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين–  فرش 
التهذيب  في  تستخدم  التي  األدوات  األثاث(– 
الطباعة  اللعب– حروف  والتعليم– )عدا األجهزة(– ورق 
والكليشات )وح الطباعة( المحارم الورقية– فوط أطفال. 

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

 In the name of: Qatar petrochemialبأسم : شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة 
company limited 
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 Address: Qatarالعنوان : قطر 

عنوان التبليغ : نابلس لالستشارات القانونية ، ص.ب 
33 سلفيت 

Address for Services:   

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

) 474 (

 Trade Mark No.: 21271العالمة التجارية رقم : 21271 

 In Class: 17في الصنف : 17 

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

يقوم  وما  البلته  عصارة  المطاط–  الصمغ–   : اجل  من 
واردة  وير  المواد  هذه  من  المصنوعة  واألصناف  مقامها 
شكل  المتخذة  )بالستيك(  اللدائن  أخرى–  فئات  ضمن 
المواد  الصناعة–  في  والمستخدمة  وسياخ  كتل  ألواح، 
التي تستخدم في التغليف، والسد والعزل )اسبستوس( 

والمينا ومنتجاتها– المواسير المرنة )ير المعدنية(. 

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

 In the name of: Qatofin company lhmhtedبأسم : شركة قاتوفين المحدودة 

 Address: Qatarالعنوان : قطر - الدوحة 

عنوان التبليغ : نابلس لالستشارات القانونية ، ص.ب 
33 سلفيت 

Address for Services:   

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

) 475 (

 Trade Mark No.: 21272العالمة التجارية رقم : 21272 

 In Class: 35في الصنف : 35 
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 Date: 04/07/2012التاريخ : 2012/07/04 

من اجل : خدمات الدعاية واالعالن ادارة االعمال ادارة 
االنشطة التجارية االعمال المكتبية 

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

 In the name of: Qatofin company lhmhtedبأسم : شركة قاتوفين المحدودة 

 Address: Qatarالعنوان : قطر - الدوحة 

عنوان التبليغ : نابلس لالستشارات القانونية ، ص.ب 
33 سلفيت 

Address for Services:   

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

) 476 (

 Trade Mark No.: 21273العالمة التجارية رقم : 21273 

 In Class: 16في الصنف : 16 

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

منه–  المصنوعة  واألصناف  الورق  تشمل   : اجل  من 
منه-  المصنوعة  واألصناف  )الكرتون(  المقوى  الورق 
المطبوعات- الجرائد والدوريات– الكتب– مواد التجليد– 
اللصق  مواد  الكتابية–  األدوات  الفوتوغرافية–  الصور 
)الخاصة باألدوات الكتابية( األدوات الخاصة بالفنانين– 
المكاتب)عدا  ووازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين–  فرش 
التهذيب  في  تستخدم  التي  األدوات  األثاث(– 
الطباعة  اللعب– حروف  والتعليم– )عدا األجهزة(– ورق 
والكليشات )وح الطباعة( المحارم الورقية– فوط أطفال. 

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

 In the name of: Qatofin company lhmhtedبأسم : شركة قاتوفين المحدودة 

 Address: Qatarالعنوان : قطر - الدوحة 

عنوان التبليغ : نابلس لالستشارات القانونية ، ص.ب 
33 سلفيت 

Address for Services:   

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



339 2012/12/12العــــــدد السادس

) 477 ( 

 Trade Mark No.: 21274العالمة التجارية رقم : 21274 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 04/07/2012التاريخ : 2012/07/04 
من اجل : تشمل الجلود المدبوغة، تقليدها– األصناف 
الجلود  أخرى–  واردة ضمن فئات  وير  المصنوعة منها 
الشماسي  والحقائب-  الصناديق  والقشرة-  الخام 

والمظالت والعصي- السياط وطقم الخيل 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: Qatofin company lhmhtedبأسم : شركة قاتوفين المحدودة 

 Address: Qatarالعنوان : قطر - الدوحة 

عنوان التبليغ : نابلس لالستشارات القانونية ، ص.ب 
33 سلفيت 

Address for Services:   

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

) 478 (

 Trade Mark No.: 21275العالمة التجارية رقم : 21275 
 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 04/07/2012التاريخ : 2012/07/04 
من اجل : الماد الكيماوية اللتي تستخدم في الصناعة 
والبستنة  والزراعة  الفوتوغرافي  والتصوير  والعلوم 
المعالجة  غير  الصناعية  الراتينجات  والتحريج 
سقي  مستحضرات  السماد  المعالج  غير  البالستيك 
باللحام  الخاصة  الكيماوية  والمستحضرات  المعادن 
الدباغة  مواد  االغذية  بحفظ  الخاصة  الكيماوية  المواد 

المواد الالصقة التي تستخدم في الصناعة 

In Respect of: chemical used in industry 
scienc and photography as well as 
in agriculture horticure and forestry 
unprocessed artificil resins unprocessed 
plastics manures fir extinguishing 
compositions tempering and soldering 
preparations 
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 In the name of: Qatofin company lhmhtedبأسم : شركة قاتوفين المحدودة 

 Address: Qatarالعنوان : قطر - الدوحة 

عنوان التبليغ : نابلس لالستشارات القانونية ، ص.ب 
33 سلفيت 

Address for Services:  

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

) 479 ( 

 Trade Mark No.: 21277العالمة التجارية رقم : 21277 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

 In Respect of: sweets and candiesمن اجل : حلويات وسكاكر 

 In the name of: SHARIKAT ALبأسم : شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية 
JUMANAH LELESTETHMAR AW AL 
TEJARAH AL DAWLIAH 

 Address: AL KHALIL - AL JALADEHالعنوان : الخليل - الجلدة طريق تفوح 
TAFFOUH ROAD 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل ت 2253931 

) 480 (

 Trade Mark No.: 21280العالمة التجارية رقم : 21280 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 
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 In Respect of: tahinaمن اجل : طحينة 

 In the name of: abed almoghni aa alzaro altamimiبأسم : عبد المغني عبد الحافظ عبد المغني الزرو التميمي 

 Address: alkhalil alkarantinhالعنوان : الخليل الكرنتينا شارع الرازي 059953604 

الرازي  شارع  الكرنتينا  الخليل   : التبليغ  عنوان 
 059953604

Address for Services:   alkhalil alkarantinh 

) 481 (

 Trade Mark No.: 21281العالمة التجارية رقم : 21281 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

من اجل : مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل 
والفرك  والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل 
والزيوت  والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط 
العطرية مستحضرات التجميل كريمات سائلة للشعر 
والجسم رغوة االستحمام الشامبوهات مطريات الشعر 
مساحيق  البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات 
الحالقة  بعد  ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج 
من  الحماية  مستحضرات  التجميل  مستحضرات 
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; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 

ذات   cosmetics كلمة  باستخدام  المطلق  الحماية  اصحابها حق  العالمة اليعطي  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 482 (

 Trade Mark No.: 21282العالمة التجارية رقم : 21282 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

اخرى تستعمل  ومواد  التبيض  : مستحضرات  اجل  من 
للغسيل مستحضرات التنظيف والتلميع وامستحضرات 
مستحضرات  للغسيل  تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض 
التنظيف والتلميع والفرك والكشط والمطهرات الصابون 
والعطور والزيوت العطرية مستحضرات التجميل كريمات 
الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر  سائلة 
ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر  مطريات 
مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق  البشرة 
مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة  بعد  ما 
الروائح  ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية 
تنظيف  مستحضرات  الشخصي  لالستعمال  الكريهة 
والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط  االسنانلفرك 
والزيوت العطرية مستحضرات التجميل كريمات سائلة 
مطريات  الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر 
البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر 
بعد  ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق 
الحالقة مستحضرات التجميل مستحضرات الحماية 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; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة plus whiteوالرسومات 
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 483 (

 Trade Mark No.: 21283العالمة التجارية رقم : 21283 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

اخرى  ومواد  التبيض  مستحضرات   : اجل  من 
والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل  تستعمل 
تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض  وامستحضرات 
والفرك  والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل 
والزيوت  والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط 
سائلة  كريمات  التجميل  مستحضرات  العطرية 
للشعر والجسم رغوة االستحمام الشامبوهات مطريات 
البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر 
ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق 
مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة  بعد 
الروائح  ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية 
الشخصي مستحضرات تنظيف  الكريهة لالستعمال 
والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط  االسنانلفرك 
كريمات  التجميل  مستحضرات  العطرية  والزيوت 
الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر  سائلة 
ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر  مطريات 
الزينة مستحضرات  التبرج مساحيق  البشرة مساحيق 
مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة  بعد  ما 
الروائح  ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية 
الشخصي مستحضرات تنظيف  الكريهة لالستعمال 

االسنان 

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

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 
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) 484 (

 Trade Mark No.: 21284العالمة التجارية رقم : 21284 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

اخرى  ومواد  التبيض  مستحضرات   : اجل  من 
والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل  تستعمل 
تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض  وامستحضرات 
والفرك  والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل 
والزيوت  والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط 
العطرية مستحضرات التجميل كريمات سائلة للشعر 
والجسم رغوة االستحمام الشامبوهات مطريات الشعر 
مساحيق  البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات 
الحالقة  بعد  ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج 
من  الحماية  مستحضرات  التجميل  مستحضرات 
االشعة الشمسية ومزيالت الروائح الكريهة لالستعمال 
الشخصي مستحضرات تنظيف االسنانلفرك والكشط 
العطرية  والزيوت  والعطور  الصابون  والمطهرات 
مستحضرات التجميل كريمات سائلة للشعر والجسم 
الشعر  مطريات  الشامبوهات  االستحمام  رغوة 
مساحيق  البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات 
الحالقة  بعد  ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج 
من  الحماية  مستحضرات  التجميل  مستحضرات 
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; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 
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) 485 (

 Trade Mark No.: 21285العالمة التجارية رقم : 21285 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

اخرى  ومواد  التبيض  مستحضرات   : اجل  من 
والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل  تستعمل 
تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض  وامستحضرات 
والفرك  والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل 
والزيوت  والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط 
سائلة  كريمات  التجميل  مستحضرات  العطرية 
للشعر والجسم رغوة االستحمام الشامبوهات مطريات 
البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر 
ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق 
مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة  بعد 
الروائح  ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية 
الشخصي مستحضرات تنظيف  الكريهة لالستعمال 
والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط  االسنانلفرك 
كريمات  التجميل  مستحضرات  العطرية  والزيوت 
الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر  سائلة 
ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر  مطريات 
الزينة مستحضرات  التبرج مساحيق  البشرة مساحيق 
مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة  بعد  ما 
الروائح  ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية 
الشخصي مستحضرات تنظيف  الكريهة لالستعمال 

االسنان 

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

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 
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) 486 ( 

 Trade Mark No.: 21286العالمة التجارية رقم : 21286 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

اخرى  ومواد  التبيض  مستحضرات   : اجل  من 
والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل  تستعمل 
تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض  وامستحضرات 
والفرك  والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل 
والزيوت  والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط 
سائلة  كريمات  التجميل  مستحضرات  العطرية 
للشعر والجسم رغوة االستحمام الشامبوهات مطريات 
البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر 
ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق 
مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة  بعد 
الروائح  ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية 
الشخصي مستحضرات تنظيف  الكريهة لالستعمال 
والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط  االسنانلفرك 
كريمات  التجميل  مستحضرات  العطرية  والزيوت 
الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر  سائلة 
ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر  مطريات 
الزينة مستحضرات  التبرج مساحيق  البشرة مساحيق 
مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة  بعد  ما 
الروائح  ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية 
الشخصي مستحضرات تنظيف  الكريهة لالستعمال 

االسنان 

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

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 
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) 487 (

 Trade Mark No.: 21287العالمة التجارية رقم : 21287 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض  مستحضرات   : اجل  من 
للغسيل مستحضرات التنظيف والتلميع وامستحضرات 
مستحضرات  للغسيل  تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض 
التنظيف والتلميع والفرك والكشط والمطهرات الصابون 
والعطور والزيوت العطرية مستحضرات التجميل كريمات 
الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر  سائلة 
ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر  مطريات 
مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق  البشرة 
مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة  بعد  ما 
الكريهة  الروائح  الحماية من االشعة الشمسية ومزيالت 
لالستعمال الشخصي مستحضرات تنظيف االسنانلفرك 
والكشط والمطهرات الصابون والعطور والزيوت العطرية 
والجسم  للشعر  سائلة  كريمات  التجميل  مستحضرات 
الكريمات  الشعر  مطريات  الشامبوهات  االستحمام  رغوة 
والجل وكريمات ترطيب البشرة مساحيق التبرج مساحيق 
الزينة مستحضرات ما بعد الحالقة مستحضرات التجميل 
ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية  مستحضرات 
مستحضرات  الشخصي  لالستعمال  الكريهة  الروائح 

تنظيف االسنان 

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

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 
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األرقام ذات االستخدام  المطلق باستخدام  الحماية  العالمة اليعطي اصحابها حق  : ان تسجيل هذه  مالحظة 
العام بمعزل عن العالمة 

) 488 (

 Trade Mark No.: 21288العالمة التجارية رقم : 21288 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

اخرى  ومواد  التبيض  مستحضرات  اجل:  من 
والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل  تستعمل 
تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض  وامستحضرات 
والفرك  والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل 
والزيوت  والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط 
العطرية مستحضرات التجميل كريمات سائلة للشعر 
والجسم رغوة االستحمام الشامبوهات مطريات الشعر 
مساحيق  البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات 
الحالقة  بعد  ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج 
من  الحماية  مستحضرات  التجميل  مستحضرات 
االشعة الشمسية ومزيالت الروائح الكريهة لالستعمال 
الشخصي مستحضرات تنظيف االسنانلفرك والكشط 
العطرية  والزيوت  والعطور  الصابون  والمطهرات 
مستحضرات التجميل كريمات سائلة للشعر والجسم 
الشعر  مطريات  الشامبوهات  االستحمام  رغوة 
مساحيق  البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات 
الحالقة  بعد  ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج 
من  الحماية  مستحضرات  التجميل  مستحضرات 
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; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 
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 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 

) 489 (

 Trade Mark No.: 21289العالمة التجارية رقم : 21289 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض  مستحضرات   : اجل  من 
للغسيل مستحضرات التنظيف والتلميع وامستحضرات 
مستحضرات  للغسيل  تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض 
التنظيف والتلميع والفرك والكشط والمطهرات الصابون 
والعطور والزيوت العطرية مستحضرات التجميل كريمات 
الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر  سائلة 
مطريات الشعر الكريمات والجل وكريمات ترطيب البشرة 
بعد  ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق 
الحالقة مستحضرات التجميل مستحضرات الحماية من 
االشعة الشمسية ومزيالت الروائح الكريهة لالستعمال 
والكشط  االسنانلفرك  تنظيف  مستحضرات  الشخصي 
العطرية  والزيوت  والعطور  الصابون  والمطهرات 
والجسم  للشعر  سائلة  كريمات  التجميل  مستحضرات 
الكريمات  رغوة االستحمام الشامبوهات مطريات الشعر 
والجل وكريمات ترطيب البشرة مساحيق التبرج مساحيق 
الزينة مستحضرات ما بعد الحالقة مستحضرات التجميل 
ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية  مستحضرات 
مستحضرات  الشخصي  لالستعمال  الكريهة  الروائح 

تنظيف االسنان 

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

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 
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 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 

) 490 (

 Trade Mark No.: 21290العالمة التجارية رقم : 21290 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

اخرى تستعمل  ومواد  التبيض  : مستحضرات  اجل  من 
للغسيل مستحضرات التنظيف والتلميع وامستحضرات 
مستحضرات  للغسيل  تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض 
التنظيف والتلميع والفرك والكشط والمطهرات الصابون 
والعطور والزيوت العطرية مستحضرات التجميل كريمات 
الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر  سائلة 
ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر  مطريات 
مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق  البشرة 
مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة  بعد  ما 
الروائح  ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية 
تنظيف  مستحضرات  الشخصي  لالستعمال  الكريهة 
والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط  االسنانلفرك 
والزيوت العطرية مستحضرات التجميل كريمات سائلة 
مطريات  الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر 
البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر 
بعد  ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق 
الحالقة مستحضرات التجميل مستحضرات الحماية 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; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 
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 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 

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

) 491 ( 

 Trade Mark No.: 21291العالمة التجارية رقم : 21291 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

اخرى تستعمل  ومواد  التبيض  : مستحضرات  اجل  من 
للغسيل مستحضرات التنظيف والتلميع وامستحضرات 
مستحضرات  للغسيل  تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض 
التنظيف والتلميع والفرك والكشط والمطهرات الصابون 
والعطور والزيوت العطرية مستحضرات التجميل كريمات 
الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر  سائلة 
ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر  مطريات 
مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق  البشرة 
مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة  بعد  ما 
الروائح  ومزيالت  الشمسية  االشعة  من  الحماية 
تنظيف  مستحضرات  الشخصي  لالستعمال  الكريهة 
والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط  االسنانلفرك 
والزيوت العطرية مستحضرات التجميل كريمات سائلة 
مطريات  الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر 
البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر 
بعد  ما  مستحضرات  الزينة  مساحيق  التبرج  مساحيق 
الحالقة مستحضرات التجميل مستحضرات الحماية 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; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 
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 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 

) 492 (

 Trade Mark No.: 21292العالمة التجارية رقم : 21292 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/07/2012التاريخ : 2012/07/05 

تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض  مستحضرات   : اجل  من 
وامستحضرات  والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل 
مستحضرات  للغسيل  تستعمل  اخرى  ومواد  التبيض 
الصابون  والمطهرات  والكشط  والفرك  والتلميع  التنظيف 
كريمات  التجميل  مستحضرات  العطرية  والزيوت  والعطور 
الشامبوهات  االستحمام  رغوة  والجسم  للشعر  سائلة 
البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر  مطريات 
مساحيق التبرج مساحيق الزينة مستحضرات ما بعد الحالقة 
االشعة  من  الحماية  مستحضرات  التجميل  مستحضرات 
الشخصي  لالستعمال  الكريهة  الروائح  ومزيالت  الشمسية 
والمطهرات  والكشط  االسنانلفرك  تنظيف  مستحضرات 
التجميل  العطرية مستحضرات  والزيوت  والعطور  الصابون 
كريمات سائلة للشعر والجسم رغوة االستحمام الشامبوهات 
البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر  مطريات 
مساحيق التبرج مساحيق الزينة مستحضرات ما بعد الحالقة 
االشعة  من  الحماية  مستحضرات  التجميل  مستحضرات 
الشخصي  لالستعمال  الكريهة  الروائح  ومزيالت  الشمسية 

مستحضرات تنظيف االسنان 

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

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 
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 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 

) 493 (

 Trade Mark No.: 21293العالمة التجارية رقم : 21293 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 08/07/2012التاريخ : 2012/07/08 

 In Respect of: clothesمن اجل : المالبس . 

 In the name of: BASSAM MOHAMADبأسم : بسام محمد خضر النتشة 
KHADER ALNATSHEH 

 Address: Al khalil mukabel abu mazen resالعنوان : الخليل مقابل مطعم ابو مازن 

 Address for Services:   Al khalil mukabelعنوان التبليغ : الخليل مقابل مطعم ابو مازن 
abu mazen res 

) 494 ( 

 Trade Mark No.: 21294العالمة التجارية رقم : 21294 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

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

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 HAMDANبأسم : خالد حمدان محمد حمادة 
MOHAMMD HAMADAH 
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 Address: gaza alsodaniahالعنوان : غزة السودانية شاطى البحر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل-باب الزاوية 

) 495 (

 Trade Mark No.: 21295العالمة التجارية رقم : 21295 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

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

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 HAMDANبأسم : خالد حمدان محمد حمادة 
MOHAMMD HAMADAH 

 Address: gaza alsodaniahالعنوان : غزة السودانية شاطى البحر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل-باب الزاوية 

) 496 (

 Trade Mark No.: 21296العالمة التجارية رقم : 21296 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

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

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 HAMDANبأسم : خالد حمدان محمد حمادة 
MOHAMMD HAMADAH 
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 Address: gaza alsodaniahالعنوان : غزة السودانية شاطى البحر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل-باب الزاوية 

) 497 (

 Trade Mark No.: 21297العالمة التجارية رقم : 21297 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

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

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 HAMDANبأسم : خالد حمدان محمد حمادة 
MOHAMMD HAMADAH 

 Address: gaza alsodaniahالعنوان : غزة السودانية شاطى البحر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل-باب الزاوية 

) 498 (

 Trade Mark No.: 21298العالمة التجارية رقم : 21298 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

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

التبريد– برادات منزلية وصناعية 

In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes 
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 In the name of: KHALED HAMDANبأسم : خالد حمدان محمد حمادة 
MOHAMMD HAMADAH 

 Address: gaza alsodaniahالعنوان : غزة السودانية شاطى البحر 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل-باب الزاوية 

اصحابها  العالمة اليعطي  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
باستخدام كلمة STRONG ذات  المطلق  الحماية  حق 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

  

) 499 (

 Trade Mark No.: 21299العالمة التجارية رقم : 21299 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

من اجل : اآلالت وعدد اآلالت– المحركات )عدا محركات 
العربات التي تسير على األرض( وصالت وسيور اآلالت– 
التي تسير على األرض( اآلالت  بالعربات  الخاصة  )عدا 
)أجهزة  التفريغ  أجهزة  الكبيرة–  الزراعية  واألدوات 
الحواضن( العدد التي تعمل بمحرك كهربائي– جهزة 
وخلط  طحن  جهزة  للمطبخ–  كهربائية  ميكانيكية 
الكهربائية-  البن  مطاحن  الفواكه–  عصارات  األغذية 

الغساالت . 

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 

المساهمة  اإلستثمارية  التجارية  رال  شركة   : بأسم 
الخصوصية 

In the name of: SHARIKAT RALL AL 
TEJARIAH AL ESTETHMARIAH AL 
MUSAHIMAH AL KHOSOSIAH 

 Address: AL KHALIL - SHARE WAD ALالعنوان : الخليل - شارع واد التفاح 
TUFAH 

 - Address for Services:   AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل - شارع واد التفاح 
SHARE WAD AL TUFAH 
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) 500 (

 Trade Mark No.: 21300العالمة التجارية رقم : 21300 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

من اجل : اآلالت وعدد اآلالت– المحركات )عدا محركات 
العربات التي تسير على األرض( وصالت وسيور اآلالت– 
التي تسير على األرض( اآلالت  بالعربات  الخاصة  )عدا 
)أجهزة  التفريغ  أجهزة  الكبيرة–  الزراعية  واألدوات 
الحواضن( العدد التي تعمل بمحرك كهربائي– جهزة 
وخلط  طحن  جهزة  للمطبخ–  كهربائية  ميكانيكية 
الكهربائية-  البن  مطاحن  الفواكه–  عصارات  األغذية 

الغساالت العادية واالتوماتيكية. 

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 
waching machines 

 In the name of: SHAREKT BELMAR ALبأسم : شركة بلمار الصناعية االستثمارية 
SENA›IYAH AL ESTETHMARIAH 

 Address: BET LAHEM - ALODOHAالعنوان : الخليل - وادي التفاح 2291044 

 - Address for Services:   BET LAHEMعنوان التبليغ : الخليل - وادي التفاح 2291044 
ALODOHA 

) 501 ( 

 Trade Mark No.: 21301العالمة التجارية رقم : 21301 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 
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من اجل : اآلالت وعدد اآلالت– المحركات )عدا محركات 
العربات التي تسير على األرض( وصالت وسيور اآلالت– 
التي تسير على األرض( اآلالت  بالعربات  الخاصة  )عدا 
)أجهزة  التفريغ  أجهزة  الكبيرة–  الزراعية  واألدوات 
الحواضن( العدد التي تعمل بمحرك كهربائي– جهزة 
وخلط  طحن  جهزة  للمطبخ–  كهربائية  ميكانيكية 
الكهربائية-  البن  مطاحن  الفواكه–  عصارات  األغذية 

الغساالت العادية واالتوماتيكية. 

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 
waching machines 

 In the name of: SHAREKT BELMAR ALبأسم : شركة بلمار الصناعية االستثمارية 
SENA›IYAH AL ESTETHMARIAH 

 Address: BET LAHEM - ALODOHAالعنوان : الخليل - وادي التفاح 2291044 

 - Address for Services:   BET LAHEMعنوان التبليغ : الخليل - وادي التفاح 2291044 
ALODOHA 

) 502 ( 

 Trade Mark No.: 21302العالمة التجارية رقم : 21302 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

 In Respect of: jellyمن اجل : الجلي 

 In the name of: SHARIKAT ALبأسم : شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية 
JUMANAH LELESTETHMAR AW AL 
TEJARAH AL DAWLIAH 

 Address: AL KHALIL - AL JALADEHالعنوان : الخليل - الجلدة طريق تفوح 
TAFFOUH ROAD 

 Address for Services:   AL KHALIL - ALعنوان التبليغ : الخليل - الجلدة طريق تفوح 
JALADEH TAFFOUH ROAD 
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) 503 (

 Trade Mark No.: 21304العالمة التجارية رقم : 21304 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

االعمال،  ادارة   ، واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
المكتبية، خدمات  المهمات   ، التجارية  االنشطة  ادارة 
والتجزئة  بالجملة  البيع  خدمات  لالخرين،  الترويج 
توزيع  وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد 

البضائع وباألخص االغذية والمشروبات. 

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 and 
drinks 

 In the name of: AL- Dayaa Foods Companyبأسم : شركة الضيغة لالغذية 

 Address: Amman, Jordanالعنوان : عمان، االردن 

عنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ 
ط6. 

Address for Services:   

)504(

 Trade Mark No.: 21305العالمة التجارية رقم : 21305 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 
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والبن االصطناعي،  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق  والساجور،  التابيوكا  واألرز، 
الساندويشات،  الخبز،  الحبوب،  من  المصنوعة 
والحلويات  البوظة،  المثلجات،  والحلويات؛  المعجنات 
مسحوق  والخبز،  الخميرة،  األسود،  والعسل  والعسل 
)التوابل(؛  والصلصات  الخل  الخردل،  الملح،  الخبيز، 

البهارات؛ المثلجات. 

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

 In the name of: AL- Dayaa Foods Companyبأسم : شركة الضيغة لالغذية 

 Address: Amman, Jordanالعنوان : عمان، االردن 

عنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ 
ط6. 

Address for Services:   

) 505 (

 Trade Mark No.: 21306العالمة التجارية رقم : 21306 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

الفواكه  وعصائر  والغازية  المعدنية  المياه   : اجل  من 
الكحولية  غير  المنعشة  المشروبات  من  ذلك  وغير 
واالشربة وغير ذلك من المستحضرات المستعملة في 

صنع المشروبات المنعشة . 

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: AL- Dayaa Foods Companyبأسم : شركة الضيغة لالغذية 

 Address: Amman, Jordanالعنوان : عمان، االردن 

عنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ 
ط6. 

Address for Services:   
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) 506 (

 Trade Mark No.: 21307العالمة التجارية رقم : 21307 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 09/07/2012التاريخ : 2012/07/09 

اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات   : من اجل 
اللحم والسمك والخضار واالثمار المحفوظة او المجففة 
او المطبوخة والهالم والمربى والبيض والحليب وغيره 
من منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصالحة لالكل 

والمعلبات والمخلل، الوجبات السريعة، الشاورما 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extract; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fat, quick maels, shawerma. 

 In the name of: AL- Dayaa Foods Companyبأسم : شركة الضيغة لالغذية 

 Address: Amman, Jordanالعنوان : عمان، االردن 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6. 

)507(

 Trade Mark No.: 21308العالمة التجارية رقم : 21308 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 10/07/2012التاريخ : 2012/07/10 

بيع  ,وخدمات  المهنية  واألعمال  اإلعالن   : اجل  من 
المالبس 

In Respect of: business Advertising; and 
clothes sales services 

 In the name of: MAJDI AA IBRAHIMبأسم : مجدي عبد الحفيظ ابراهيم ابو اسنينة 
ABU SUNIENEH 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل الحاووز بجانب كازية التحرير 

 Address for Services:   AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل الحاووز بجانب كازية التحرير 
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) 508 (

 Trade Mark No.: 21310العالمة التجارية رقم : 21310 

 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 16/07/2012التاريخ : 2012/07/16 

بها،  الخاصة  والسبائك  النفيسة  المعادن   : اجل  من 
البضائع المصنوعة من تلك المعادن والمطلية بها )عدا 
أدوات القطع– الشوك– المالعق( المجوهرات واألحجار 
قياس  الخاصة،  العدد  من  ويرها  الساعات  الكريمة- 
الوقت- صناف المجوهرات المقلدة )زينة( مثل األساور 
)الغوايش( القالئد )العقود( البروش )بوس المشيك(. 

In Respect of: Precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments 

 In the name of: Husam Adel Mousa Qara wiبأسم : حسام عادل موسى قرعاوي 

 Address: jenin mogabel masjed jneen aljdedالعنوان : جنين - مقابل مسجد جنين الجديد 

 Address for Services:   jenin mogabelعنوان التبليغ : جنين - مقابل مسجد جنين الجديد 
masjed jneen aljded 

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

) 509(

 Trade Mark No.: 21311العالمة التجارية رقم : 21311 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 17/07/2012التاريخ : 2012/07/17 
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من اجل : السفن \ القوارب وقطعها ولوازمها؛ السيارات 
والعربات  السيارات  وتتضمن  الكهربائية  والمركبات 
االستخدام  ومركبات  المقفلة  والشاحنات  والشاحنات 
في(  )آر  الترفيهية  والمركبات  والحافالت  الرياضي 
السباق  وسيارات  الرياضية  والسيارات  الكهربائية 
وجرارات  الشوكية  الرافعات  وشاحنات  الشحن  وسيارات 
لها؛  الهيكلية  والتجهيزات  والقطع  )الجرارات(  القطر 
الهوائية  والدراجات  العجلتين  ذات  اآللية  المركبات 
وقطعها ومستلزماتها؛ العربات، الجرارات، محركات الجر، 
البرية  للمركبات  الداخلي  االحتراق  ومحركات  المحركات 
التروس  ومجموعات  الطاقة  وناقالت  المركبات  ومحاور 
للمركبات البرية، ممتصات الصدمات للسيارات، ممتصات 
الصدمات للتعليق للمركبات، الكوابح للمركبات، ومحركات 
التيار المتناوب \ محركات التيار المباشر، للمركبات البرية، 
أجهزة اإلنذار ضد السرقة للمركبات ورقع المطاط الالصقة 

لتصليح اإلطارات الداخلية أو العجالت. 

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

بأسم : نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )تعمل أيضا 
تحت اسم نيسان موتور كو. ، ليمتد( 

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

 ، كو   – كاناغاوا   ، تشو   – تاكارا   ،  2 رقم   : العنوان 
يوكوهاما - شي ، كاناغاوا - كن ، اليابان 

Address: No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

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

Address for Services:   

) 510 (

 Trade Mark No.: 21312العالمة التجارية رقم : 21312 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 17/07/2012التاريخ : 2012/07/17 

 .In Respect of: Athletic shoes and apparelمن اجل : األحذية والمالبس الرياضية 

 In the name of: New Balance Athleticبأسم : نيو بالنس أثليتيك شو، إنك. 
Shoe, Inc. 
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العنوان : 20 غيست ستريت، بوستون، مساتشوستس 
02135 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 
02135, United States of America 

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

Address for Services:   

) 511 (

 Trade Mark No.: 21314العالمة التجارية رقم : 21314 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 17/07/2012التاريخ : 2012/07/17 

ولحوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
والخضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد 
والمربيات  الجلي   ، والمطهية  والمجففة  المحفوظة 
، البيض والحليب ومنتجات األلبان  وصلصات الفواكه 

األخرى ، الزيوت والشحوم المعدة لألكل 

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

بأسم : شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة مساهمة 
خصوصية محدودة 

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

 Address: Bait Eba, Nablus, the West Bankالعنوان : بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية 

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

Address for Services:   

) 512 (

 Trade Mark No.: 21315العالمة التجارية رقم : 21315 

 In Class: 16في الصنف : 16 
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 Date: 17/07/2012التاريخ : 2012/07/17 

واألصناف  )الكرتون(  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة في فئات أخرى 
، المطبوعات ومواد تجليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية ، 
القرطاسية ، المواد الالصقة المستعملة في القرطاسية 
أو لألغراض المنزلية ، األدوات الخاصة بالفنانين ، فرش 
المكاتب  ومستلزمات  الكاتبة  اآلالت   ، والدهان  التلوين 
)عدا األثاث( ، المواد االرشادية والتعليمية )عدا األجهزة( 
المصنفة ضمن فئات  )غير  للتغليف  ، مواد بالستيكية 

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; 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: Samarkand Center forبأسم : مركز سمرقند للتصميم واعمال الديكور 
Design and Decoration 

العنوان : عمارة حنا, شارع الملك حسين, وسط البلد, 
عمان, االردن 

Address: Hanna Building, King Hussein 
Street, Downtown, Amman, Jordan 

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

Address for Services:   

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

) 513 (

 Trade Mark No.: 21316العالمة التجارية رقم : 21316 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 17/07/2012التاريخ : 2012/07/17 

ولحوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
والخضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد 
والمربيات  الجلي   ، والمطهية  والمجففة  المحفوظة 
، البيض والحليب ومنتجات األلبان  وصلصات الفواكه 

األخرى ، الزيوت والشحوم المعدة لألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats 
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 In the name of: Al Nabil Co. for Foodبأسم : شركة النبيل للصناعات الغذائية 
Products 

 ,Address: P.O. Box 97, Sahab 11512العنوان : ص ب 97, سحاب 11512, عمان, االردن 
Amman, Jordan 

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

Address for Services:   

مالحظة : تم التنازل عن كلمة طيبة الظاهرة في العالمة . 

) 514 ( 

 Trade Mark No.: 21317العالمة التجارية رقم : 21317 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 17/07/2012التاريخ : 2012/07/17 

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
 ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو  والتابيوكا 
 ، الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق 
 ، المثلجة  والحلوى   ، والحلويات  والمعجنات  الخبز 
الخبازة  ومسحوق  الخميرة  السكر،  ودبس  العسل 
 ، )التوابل(  الصلصات  والخل  والخردل  الملح   ،

البهارات، الثلج 

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

 In the name of: Al Nabil Co. for Foodبأسم : شركة النبيل للصناعات الغذائية 
Products 

 ,Address: P.O. Box 97, Sahab 11512العنوان : ص ب 97, سحاب 11512, عمان, االردن 
Amman, Jordan 

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

Address for Services:   

مالحظة : تم التنازل عن كلمة طيبة الظاهرة في العالمة . 
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) 515 (

 Trade Mark No.: 21318العالمة التجارية رقم : 21318 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 17/07/2012التاريخ : 2012/07/17 

من اجل : البيرة غير الكحولية ، المياه المعدنية والغازية 
الفواكه  شراب   ، الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير 

األخرى لصنع المشروبات 

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

 In the name of: Al Nabil Co. for Foodبأسم : شركة النبيل للصناعات الغذائية 
Products 

 ,Address: P.O. Box 97, Sahab 11512العنوان : ص ب 97, سحاب 11512, عمان, االردن 
Amman, Jordan 

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

Address for Services:   

مالحظة : تم التنازل عن كلمة طيبة الظاهرة في العالمة . 

) 516 ( 

 Trade Mark No.: 21319العالمة التجارية رقم : 21319 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 17/07/2012التاريخ : 2012/07/17 
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ترتيب   ، والشراب  بالطعام  التزويد  : خدمات  اجل  من 
االقامة المؤقتة 

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

 In the name of: Al Nabil Co. for Foodبأسم : شركة النبيل للصناعات الغذائية 
Products 

 ,Address: P.O. Box 97, Sahab 11512العنوان : ص ب 97, سحاب 11512, عمان, االردن 
Amman, Jordan 

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

Address for Services:   

مالحظة : تم التنازل عن كلمة طيبة الظاهرة في العالمة . 

) 517 (

 Trade Mark No.: 21320العالمة التجارية رقم : 21320 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/07/2012التاريخ : 2012/07/17 

الطبي,  لالستعمال  المعدة  الحمية  مواد   : اجل  من 
أغذية األطفال, االغذية البديلة لالطفال والرضع, حليب 

االطفال, مسحوق حليب االطفال 

In Respect of: Dietetic food and substances, 
food for babies; baby and infant formula, 
baby milk, baby milk powder 

 In the name of: NOURLAC Ltd. Companyبأسم : شركة نورالك ذات مسئولية محدودة 

المملكة   ,11492 الرياض   8524 ب  ص   : العنوان 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box 8524 Riyadh 11492, 
Kingdom on Saudi Arabia 

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

Address for Services:   
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) 518 (

 Trade Mark No.: 21321العالمة التجارية رقم : 21321 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/07/2012التاريخ : 2012/07/17 
الطبي,  لالستعمال  المعدة  الحمية  مواد   : اجل  من 
أغذية األطفال, االغذية البديلة لالطفال والرضع, حليب 

االطفال, مسحوق حليب االطفال 

In Respect of: Dietetic food and substances, 
food for babies; baby and infant formula, 
baby milk, baby milk powder 

 In the name of: NOURLAC Ltd. Companyبأسم : شركة نورالك ذات مسئولية محدودة 
المملكة   ,11492 الرياض   8524 ب  ص   : العنوان 

العربية السعودية 
Address: P.O. Box 8524 Riyadh 11492, 
Kingdom on Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

) 519 (

 Trade Mark No.: 21322العالمة التجارية رقم : 21322 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 18/07/2012التاريخ : 2012/07/18 
 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 
المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 
لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 
صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 
ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 
أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers` articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
lighters; matches. 
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 In the name of: Philip Morris Productsبأسم : فيليب موريس براندس سارل 
Brands Sarl 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

 

) 520 (

 Trade Mark No.: 21323العالمة التجارية رقم : 21323 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 18/07/2012التاريخ : 2012/07/18 

التدخين-  وات  والمصنوع–  الخام  التبغ   : اجل  من 
الكبريت والثقاب– الوالعات )كهربائية– ازية– حجر(. 

In Respect of: Tobacco; smokers› articles; 
matches 

 In the name of: STARBUZZ TOBACCO INCبأسم : ستاريوز توباكو انك 

العنوان : 2116 دبليو افنيو اناهيم كاليفورنيا 92801 
الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 2116 W LINCOLN AVE 
ANAHEIM CA 92801 U-SA- 

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

) 521 (

 Trade Mark No.: 21326العالمة التجارية رقم : 21326 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 18/07/2012التاريخ : 2012/07/18 
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 In Respect of: potatoمن اجل : بطاطا 

 In the name of: SHAREKET ALSADI ALبأسم : شركة السعدي الصناعية التجارية 
SNAAIA AL TJARIA 

 Address: JENIN SHAR3 HAIFA beganbالعنوان : جنين - شارع حيفا - قرب مدخل كفر دان 
kofradan 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - قرب مدخل كفر 
دان 

Address for Services:   JENIN SHAR3 
HAIFA beganb kofradan 

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

) 522 (

 Trade Mark No.: 21327العالمة التجارية رقم : 21327 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 19/07/2012التاريخ : 2012/07/19 

للتحميل  القابلة  االلكترونية  المنشورات   : اجل  من 
بيانات  قواعد  من  المستمدة  االلكترونية  والمعلومات 
في  المستخدمة  الحاسوب  برمجيات  االنترنت؛  من  أو 
إعداد التقاويم الفردية أو الجماعية وجدولة النشاطات 
وإنشاء التقارير والبحث في قواعد البيانات عبر الهواتف 
الذكية والهواتف النقالة وكافة تطبيقات الحواسيب 
النقالة والثابتة األخرى؛ برمجيات الحاسوب، تطبيقات 
األلعاب  برمجيات  االتصاالت؛  برمجيات  الحاسوب؛ 
الترفيهية، برامج ألعاب الحاسوب القابلة للتحميل عبر 
االنترنت؛ برمجيات الرسوم الحاسوبية؛ برامج الحاسوب 
)برمجيات قابلة للتحميل(؛ برمجيات توصيل البيانات؛ 
برمجيات معالجة البيانات؛ الموسيقى الرقمية القابلة 
للتحميل عبر االنترنت؛ نغمات الرنين القابلة للتحميل 
برمجيات  التعليمية؛  البرمجيات  النقالة؛  للهواتف 
برمجيات  تحميل  تجهيزات  الهندسي؛  التصميم 

الحاسوب عن بعد؛ 

In Respect of: Downloadable electronic 
publications and online information 
from databases or the internet; computer 
software for use in individual and group 
calendaring, activity scheduling, report 
generating and database searching via 
smartphones, mobile phones, and all 
other portable and desktop computer 
applications; application software, 
computer applications; communication 
software ; entertainment gaming software, 
computer games programs downloadable 
via internet; computer graphics software; 
computer programs (downloadable 
software); data communications software; 
data processing software; digital music 
(downloadable) from the internet; 
downloadable ring tones for mobile 
phones; educational software; 
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تجهيزات إزالة برمجيات الحاسوب عن بعد؛ برمجيات 
التفاعلية؛  الفيديو  برمجيات  التفاعلية؛  الحاسوب 
المعدات وتتضمن المواد المسجلة وتشمل السجالت 
األخرى؛  واألدلة  والسجالت  واألشرطة  والبرمجيات 
المحتوية  الشخصية  الحواسيب  الحاسوب؛  تطبيقات 
المبرمجة؛  الفيديو  ألعاب  حاسوب؛  برمجيات  على 
األلعاب  مع  المستخدمة  المسجلة  والبرامج  البرمجيات 

الحاسوبية بجميع أنواعها. 

engineering design software; installations 
for the remote downloading of computer 
software; installations for the remote 
unloading of computer software; 
interactive computer software; interactive 
video software; kits including recorded 
material, including records, software, 
tapes and other records and manuals; 
computer applications; personal 
computers integrating computer software; 
programmed video games; registered 
software and programs for use with 
electronic games of all kinds. 

 .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

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

Address for Services:   

) 523 (

 Trade Mark No.: 21328العالمة التجارية رقم : 21328 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 19/07/2012التاريخ : 2012/07/19 

التعريفية،  الكتيبات  التعريفية،  النشرات   : اجل  من 
الكتب،  الصحف،  المطبوعات،  البيانات،  بطاقات 
المنشورات،  الدورية،  المنشورات  الكتيبات،  المجالت، 
المواد  مقاالت؛  على  المحتوية  الدورية  المنشورات 

التدريبية أو التعليمية )باستثناء التجهيزات(. 

In Respect of: Brochures, catalogues, 
data cards, printed matter, newspapers, 
books, magazines, handbooks, periodicals, 
publications, reviews; training or teaching 
material (except appliances). 

 .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

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

Address for Services:   



373 2012/12/12العــــــدد السادس

) 524 (

 Trade Mark No.: 21329العالمة التجارية رقم : 21329 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 19/07/2012التاريخ : 2012/07/19 
من اجل : الخضراوات والبطاطس )المحفوظة أو المجّمدة 
فة أو المطبوخة(، الفواكه )المحفوظة أو المجّمدة 

ّ
أو المجف

ف 
ّ
المجف أو  )المحفوظ  الفطر  المطبوخة(،  أو  فة 

ّ
المجف أو 

السمك  الطرائد،  لحوم  الدواجن،  اللحوم،  المطبوخ(،  أو 
ة هذه المنتجات أيضا 

ّ
والمأكوالت البحرية، وتتوافر كاف

على شكل مستخلصات، حساء، جلي، معاجين، مأكوالت 
المرّبى،  فة، 

ّ
مجف أو  مجّمدة  أو  جاهزة  أطباق  محفوظة، 

األجبان ومستحضرات  الزبدة،  القشدة،  الحليب،  البيض، 
الحليب،  بدائل  الحليب،  أساسها  التي  األخرى  الطعام 
المشروبات المصنوعة مع الحليب، الحلويات التي أساسها 
الحليب والحلويات التي أساسها القشدة، األلبان، حليب 
الصويا )بدائل الحليب(، المستحضرات من فول الصويا، 
البروتين  مستحضرات  لألكل،  القابلة  الدهون  و  الزيوت 
لحم  السجق،  اللبنية،  غير  القشدة  البشري،  لالستهالك 
المرق،  الحساء،  مركزات  الحساء،  الفستق،  زبدة  الخنزير، 

مكعبات المرق، المرق المبّهر، حساء اللحم أو الدجاج. 

In Respect of: Vegetables and potatoes 
(preserved, frozen, dried or cooked), fruits 
(preserved, frozen, dried or cooked), 
mushrooms (preserved, dried or cooked), 
meat, poultry, game, fish and seafood, all these 
products also in the form of extracts, soups, 
jellies, pastes, preserves, ready-made dishes, 
frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, cream, 
butter, cheese and other food preparations 
having a base of milk; milk substitutes; milk-
based beverages; milk-based and cream-based 
desserts; yoghurts; soya milk (milk substitute), 
soya-based preparations; edible oils and fats; 
protein preparations for human food; non-
dairy creamers; sausages; charcuterie; peanut 
butter; soups, soup concentrates, broth, stock 
cubes, bouillon, consommés. 

 .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

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

Address for Services:   

) 525 (

 Trade Mark No.: 21330العالمة التجارية رقم : 21330 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 19/07/2012التاريخ : 2012/07/19 
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إقامة  خدمات  والترفيه؛  والتدريب  التعليم   : اجل  من 
والمعارض  والمؤتمرات  الدراسية  والحلقات  الدورات 
ونشر  تحرير  خدمات  التعليمية؛  أو  الثقافية  للغايات 
واألفالم  والصحف  التعريفية  والنشرات  الكتب 
والتسجيالت والسجالت؛ خدمات إنتاج مقاطع الفيديو 
والتسجيالت الصوتية للغايات الثقافية أو التعليمية؛ 
عبر  االلكترونية  المنشورات  استخدام  خدمات 
االنترنت؛ خدمات توفير األلعاب االلكترونية عبر شبكة 
التعليم  خدمات  نقالة؛  هواتف  شبكة  أو  حواسيب 
المتعلق بالتغذية، وكافة الخدمات المرتبطة بالتدريب 
وبشكل  والتغذية،  الطعام  يخص  فيما  والتعليم 
أساسي التدريب المرتبط بالحمية والطعام والتغذية. 

In Respect of: Education, training, 
entertainment; organization of courses, 
seminars, conferences, exhibitions for 
cultural or educational purposes; editing and 
publishing of books, brochures, newspapers, 
films, recordings, records; production of 
videos and sound recordings for cultural or 
educational purpose; use of online electronic 
publication; provision of online games from 
a computer network or a mobile phone 
network; nutritional education, all services 
related to training and education in food and 
nutrition, mainly training related to dietetics, 
food and nutrition. 

 .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

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

Address for Services:   

) 526 (

 Trade Mark No.: 21331العالمة التجارية رقم : 21331 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 19/07/2012التاريخ : 2012/07/19 
بالصحة  المتعلقة  االستشارية  الخدمات   : اجل  من 
المتعلقة  النصائح  تقديم  خدمات  والغذاء؛  والطعام 
بالتغذية في مجال الغذاء بشكل عام؛ خدمات تقديم 
شبكات  من  والغذاء  بالتغذية  المتعلقة  النصائح 
خالل  من  و/أو  نقالة  هواتف  شبكة  و/أو  حواسيب 

تطبيقات و/أو برمجيات. 

In Respect of: Education, 
training,Consulting services for health, 
food and nutrition; dietary advice in the 
field of nutrition in general; online dietary 
and nutritional advice from a network 
computer, a mobile telephone network, 
through an application and/or a software. 

 .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

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

Address for Services:   
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) 527 (

 Trade Mark No.: 21332العالمة التجارية رقم : 21332 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/07/2012التاريخ : 2012/07/19 

والبيطرية،  الصيدالنية  المستحضرات   : اجل  من 
األطعمة  الطبية،  لألغراض  الصحية  المستحضرات 
لالستعمال  تستخدم  التي  والمواد  بالحمية  الخاصة 
الطبي والعيادات الطبية، األطعمة ومواد غذائية خاصة 
الخاصة  والمواد  األطعمة  والمرضى،  للرضع  لألطفال، 
لالستخدام  المعدة  المرضعات  لألمهات  باألطعمة 
بالحمية،  والخاصة  الغذائية  المكمالت  الطبي، 
مستحضرات الفيتامينات، مستحضرات األطعمة غير 

العضوية، الحلويات الطبية. 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
foods and substances adapted for medical 
and clinical use; food and food substances 
for babies, infants and invalids; foods and 
food substances for nursing mothers adapted 
for medical use; nutritional and dietary 
supplements; vitamin preparations, mineral 
food preparations; medicated confectionery. 

 .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

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

Address for Services:   

) 528 (

 Trade Mark No.: 21333العالمة التجارية رقم : 21333 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 28/06/2012التاريخ : 2012/06/28 
والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
اللحوم، فواكه وخضراوات محفوظة ومجففة  خالصات 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالميات  ومطهوة، 
الزيوت  الحليب،  ومنتجات  والحليب  البيض  بالسكر، 

والدهون الصالحة لألكل. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game, meat extracts, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
compotes, eggs, milk and milk products, 
edible oils and fats. 
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 In the name of: Banvit Bandirma Vandirmaبأسم : بانفيت باندرما فيتامينلى يم أ.ش 
Vitaminli Yem San. A.S. 

 Address: Balikesir Asfalti, 8.km, Bandirma, Turkeyالعنوان : بالكسير أسفلت 8 كم، باندرما، تركيا 

- نابلس  : حمزة علي بني عودة- طمون  التبليغ  عنوان 
-هاتف 0597332712 

Address for Services:   

) 529 (

 Trade Mark No.: 21338العالمة التجارية رقم : 21338 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 24/07/2012التاريخ : 2012/07/24 
الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   : اجل  من 
ومحاليل  التزيين  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 

) 530 (

 Trade Mark No.: 21339العالمة التجارية رقم : 21339 
 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 24/07/2012التاريخ : 2012/07/24 
 In Respect of: razersمن اجل : شفرات حالقة 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 
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) 531 (

 Trade Mark No.: 21340العالمة التجارية رقم : 21340 

 In Class: 21في الصنف : 21 

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

 In Respect of: Attracting and killing insectsمن اجل : أدوات كهربائية لجذب وقتل الحشرات 
(Electric devices for-) 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 

) 532 (

 Trade Mark No.: 21341العالمة التجارية رقم : 21341 

 In Class: 3في الصنف : 3 

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

الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   : اجل  من 
ومحاليل  التزيين  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 



378 2012/12/12العــــــدد السادس

) 533 (

 Trade Mark No.: 21342العالمة التجارية رقم : 21342 

 In Class: 3في الصنف : 3 

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

الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   : اجل  من 
ومحاليل  التزيين  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 

) 534 (

 Trade Mark No.: 21343العالمة التجارية رقم : 21343 

 In Class: 5في الصنف : 5 

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

 In Respect of: Liquid to terminate insectsمن اجل : مبيد حشرات سائل. 

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

 Address: hebron wad al hariyaالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 

 Address for Services:   hebron wad al hariyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057 
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) 535 (

 Trade Mark No.: 21344العالمة التجارية رقم : 21344 

 In Class: 29في الصنف : 29 

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

 In Respect of: dairy productsمن اجل : منتجات االلبان 

والمواد  األلبان  لتصنيع  الجنيدي  شركة   : بأسم 
الغذائية م . خ . م 

In the name of: SHARIKAT ALJUNIDI 
LITASNEE AL ALBAN WA AL MAWAD 
AL GHITHA›EA M . K . M 

ت:   /  274 ص.ب:  ـ  السالم  شارع  ـ  الخليل   : العنوان 
2229432-02 / فاكس: 02-2220558 

Address: ALKHALIL - SHARE› AL 
SALAM - P.O.BOX: 274 / TEL: 02-
2229432 / FAX:02-2220558 

عنوان التبليغ : الخليلـ  شارع السالمـ  ص.ب: 274 / ت: 
2229432-02 / فاكس: 02-2220558 

Address for Services:   ALKHALIL - 
SHARE› AL SALAM - P.O.BOX: 274 / 
TEL: 02-2229432 / FAX:02-2220558 

 Active Yogurt عبارة باستخدام  المطلق  الحماية  العالمة اليعطي اصحابها حق  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
والرسومات الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 536 (

 Trade Mark No.: 21345العالمة التجارية رقم : 21345 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/07/2012التاريخ : 2012/07/24 
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 In Respect of: Coffeeمن اجل : القهوة 

 In the name of: S.D GLOBAL (L.L.C.)بأسم : إس. دي جلوبال )ش.ذ.م.م.( 

 Address: P.O. Box: 36868, Dubai, Unitedالعنوان : ص.ب 36868, دبي, االمارات العربية المتحدة 
Arab Emirates 

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

Address for Services:   

 COFFEE FOR ALL مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة . 

) 537 (

 Trade Mark No.: 21346العالمة التجارية رقم : 21346 

 In Class: 43في الصنف : 43 

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

 In Respect of: Food and beverage Servicesمن اجل : خدمات تقديم الطعام والشراب 

 In the name of: S.D GLOBAL (L.L.C.)بأسم : إس. دي جلوبال )ش.ذ.م.م.( 

 Address: P.O. Box: 36868, Dubai, Unitedالعنوان : ص.ب 36868, دبي, االمارات العربية المتحدة 
Arab Emirates 

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

Address for Services:   

 COFFEE FOR ALL مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 538 (

 Trade Mark No.: 21347العالمة التجارية رقم : 21347 

 In Class: 31في الصنف : 31 

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

البساتين  ومنتجات  الزراعية  الحاصالت   : اجل  من 
 ، أخرى(  فئات  في  المصنفة  )غير  والحبوب  والغابات 
الحيوانات الحية ، الفواكه والخضروات الطازجة ، البذور 
، النباتات والزهور الطبيعية ، علف الحيوانات والشعير 

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

 In the name of: Al Marai Companyبأسم : شركة المراعي 

المملكة   ,11492 الرياض   ,8524 ب  ص   : العنوان 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

) 539 (

 Trade Mark No.: 21348العالمة التجارية رقم : 21348 

 In Class: 31في الصنف : 31 

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

البساتين  ومنتجات  الزراعية  الحاصالت   : اجل  من 
 ، أخرى(  فئات  في  المصنفة  )غير  والحبوب  والغابات 
الحيوانات الحية ، الفواكه والخضروات الطازجة ، البذور 
، النباتات والزهور الطبيعية ، علف الحيوانات والشعير 

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

المملكة   ,11492 الرياض   ,8524 ب  ص   : العنوان 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

) 540 (

 Trade Mark No.: 21349العالمة التجارية رقم : 21349 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : الحقائب الرياضية, حقائب الخصر, الكتف, 
الجعب, حقائب اليد, صناديق العّدة, حقائب بوسطن 
) حقائب يد مزدوجة المقبض (, حقائب السفر, اكياس 
حقائب  األحذية,  حقائب  للغسيل,  المعّدة  للمالبس 
السفر  حقائب  وصناديق,  علب  الجرنبديات,  الظهر, 
دواليب,  مع  حقائب  الثياب,  صناديق  المستطيلة, 
اكياس صغيرة, علب لبطاقات التعريف,محافظ جوازات 
المفاتيح,  حقائب  النقود,  محافظ  الجزادين,  المرور, 
مظالت الوقاية من الشمس, الشماسي, عصي المشي. 

In Respect of: Sports bags, waist bags, 
shoulder bags, tote bags, hand bags, duffle 
bags, boston bags, traveling bags, laundry 
bags, shoe bags, knapsacks, rucksacks, 
cases, suit cases, trunks, bags with wheels, 
pouches, business card cases, pass cases, 
purses, wallets, key cases, parasols, 
umbrellas, walking sticks. 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 541 (

 Trade Mark No.: 21350العالمة التجارية رقم : 21350 

 In Class: 24في الصنف : 24 
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 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

النسيج  مالبس   – النسيج  مواد   – قماش   : اجل  من 
المواد   – النسيج  الستخدام  أقمشة   – المحبوكة 
 – المنسوجة  غير  األقمشة   – المطاطية  المنسوجة 
مناديل من الغزل والنسيج – المناشف من النسيج – 

مناشف الوجه من النسيج. 

In Respect of: fabric, textile material, 
clothing knitted fabric, fabrics for textile 
use, elastic woven material, non-woven 
textile fabrics, handkerchiefs of textile, 
towels of textile, face towels of textile 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 542 ( 

 Trade Mark No.: 21351العالمة التجارية رقم : 21351 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

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

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 543 (

 Trade Mark No.: 21352العالمة التجارية رقم : 21352 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 
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البدنية  الرياضة  أدوات   ، والدمى  األلعاب   : اجل  من 
)الجمنازية ( واالدوات الرياضية 

In Respect of: Games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 544 (

 Trade Mark No.: 21353العالمة التجارية رقم : 21353 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : خدمات البيع بالتجزئة, اإلعالن ، إدارة األعمال 
، ضبط األعمال ، أعمال المكاتب. 

In Respect of: Retail service, advertising, 
business management, business 
administration, office function. 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 545 (

 Trade Mark No.: 21354العالمة التجارية رقم : 21354 

 In Class: 18في الصنف : 18 
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 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : الحقائب الرياضية, حقائب الخصر, الكتف, 
الجعب, حقائب اليد, صناديق العّدة, حقائب بوسطن 
) حقائب يد مزدوجة المقبض (, حقائب السفر, اكياس 
حقائب  األحذية,  حقائب  للغسيل,  المعّدة  للمالبس 
السفر  حقائب  وصناديق,  علب  الجرنبديات,  الظهر, 
دواليب,  مع  حقائب  الثياب,  صناديق  المستطيلة, 
اكياس صغيرة, علب لبطاقات التعريف,محافظ جوازات 
المفاتيح,  حقائب  النقود,  محافظ  الجزادين,  المرور, 
مظالت الوقاية من الشمس, الشماسي, عصي المشي. 

In Respect of: Sports bags, waist bags, 
shoulder bags, tote bags, hand bags, duffle 
bags, boston bags, traveling bags, laundry 
bags, shoe bags, knapsacks, rucksacks, 
cases, suit cases, trunks, bags with wheels, 
pouches, business card cases, pass cases, 
purses, wallets, key cases, parasols, 
umbrellas, walking sticks. 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 546 (

 Trade Mark No.: 21355العالمة التجارية رقم : 21355 

 In Class: 24في الصنف : 24 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : قماش – مواد النسيج – مالبس النسيج المحبوكة 
– أقمشة الستخدام النسيج – المواد المنسوجة المطاطية 
– األقمشة غير المنسوجة – مناديل من الغزل والنسيج – 

المناشف من النسيج – مناشف الوجه من النسيج. 

In Respect of: fabric, textile material, 
clothing knitted fabric, fabrics for textile 
use, elastic woven material, non-woven 
textile fabrics, handkerchiefs of textile, 
towels of textile, face towels of textile 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   
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) 547 (

 Trade Mark No.: 21356العالمة التجارية رقم : 21356 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

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

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 548 (

 Trade Mark No.: 21357العالمة التجارية رقم : 21357 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

البدنية  الرياضة  أدوات   ، والدمى  األلعاب   : اجل  من 
)الجمنازية ( واالدوات الرياضية 

In Respect of: Games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   
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) 549 (

 Trade Mark No.: 21358العالمة التجارية رقم : 21358 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 
من اجل : خدمات البيع بالتجزئة, اإلعالن ، إدارة األعمال 

، ضبط األعمال ، أعمال المكاتب. 
In Respect of: Retail service, advertising, 
business management, business 
administration, office function. 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 550 (

 Trade Mark No.: 21359العالمة التجارية رقم : 21359 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

الكتف,  الخصر,  حقائب  الرياضية,  الحقائب   : اجل  من 
بوسطن  حقائب  العّدة,  صناديق  اليد,  حقائب  الجعب, 
) حقائب يد مزدوجة المقبض (, حقائب السفر, اكياس 
حقائب  األحذية,  حقائب  للغسيل,  المعّدة  للمالبس 
السفر  حقائب  وصناديق,  علب  الجرنبديات,  الظهر, 
المستطيلة, صناديق الثياب, حقائب مع دواليب, اكياس 
المرور,  جوازات  التعريف,محافظ  لبطاقات  علب  صغيرة, 
مظالت  المفاتيح,  حقائب  النقود,  محافظ  الجزادين, 

الوقاية من الشمس, الشماسي, عصي المشي. 

In Respect of: Sports bags, waist bags, 
shoulder bags, tote bags, hand bags, duffle 
bags, boston bags, traveling bags, laundry 
bags, shoe bags, knapsacks, rucksacks, 
cases, suit cases, trunks, bags with wheels, 
pouches, business card cases, pass cases, 
purses, wallets, key cases, parasols, 
umbrellas, walking sticks. 
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 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 551 (

 Trade Mark No.: 21360العالمة التجارية رقم : 21360 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

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

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 552 (

 Trade Mark No.: 21361العالمة التجارية رقم : 21361 

 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 
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البدنية  الرياضة  أدوات   ، والدمى  األلعاب   : اجل  من 
)الجمنازية ( واالدوات الرياضية 

In Respect of: Games and playthings; 
gymnastic and sporting articles 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 553 (

 Trade Mark No.: 21362العالمة التجارية رقم : 21362 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : خدمات البيع بالتجزئة, اإلعالن ، إدارة األعمال 
، ضبط األعمال ، أعمال المكاتب. 

In Respect of: Retail service, advertising, 
business management, business 
administration, office function. 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 554 ( 

 Trade Mark No.: 21363العالمة التجارية رقم : 21363 
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 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : الحقائب الرياضية, حقائب الخصر, الكتف, 
الجعب, حقائب اليد, صناديق العّدة, حقائب بوسطن 
) حقائب يد مزدوجة المقبض (, حقائب السفر, اكياس 
حقائب  األحذية,  حقائب  للغسيل,  المعّدة  للمالبس 
السفر  حقائب  وصناديق,  علب  الجرنبديات,  الظهر, 
دواليب,  مع  حقائب  الثياب,  صناديق  المستطيلة, 
اكياس صغيرة, علب لبطاقات التعريف,محافظ جوازات 
المفاتيح,  حقائب  النقود,  محافظ  الجزادين,  المرور, 
مظالت الوقاية من الشمس, الشماسي, عصي المشي. 

In Respect of: Sports bags, waist bags, 
shoulder bags, tote bags, hand bags, duffle 
bags, boston bags, traveling bags, laundry 
bags, shoe bags, knapsacks, rucksacks, 
cases, suit cases, trunks, bags with wheels, 
pouches, business card cases, pass cases, 
purses, wallets, key cases, parasols, 
umbrellas, walking sticks. 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 555 (

 Trade Mark No.: 21364العالمة التجارية رقم : 21364 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

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

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   
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) 556 (

 Trade Mark No.: 21365العالمة التجارية رقم : 21365 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : الحقائب الرياضية, حقائب الخصر, الكتف, 
الجعب, حقائب اليد, صناديق العّدة, حقائب بوسطن 
) حقائب يد مزدوجة المقبض (, حقائب السفر, اكياس 
حقائب  األحذية,  حقائب  للغسيل,  المعّدة  للمالبس 
السفر  حقائب  وصناديق,  علب  الجرنبديات,  الظهر, 
دواليب,  مع  حقائب  الثياب,  صناديق  المستطيلة, 
اكياس صغيرة, علب لبطاقات التعريف,محافظ جوازات 
المفاتيح,  حقائب  النقود,  محافظ  الجزادين,  المرور, 
مظالت الوقاية من الشمس, الشماسي, عصي المشي. 

In Respect of: Sports bags, waist bags, 
shoulder bags, tote bags, hand bags, duffle 
bags, boston bags, traveling bags, laundry 
bags, shoe bags, knapsacks, rucksacks, 
cases, suit cases, trunks, bags with wheels, 
pouches, business card cases, pass cases, 
purses, wallets, key cases, parasols, 
umbrellas, walking sticks. 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 557 (

 Trade Mark No.: 21366العالمة التجارية رقم : 21366 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 
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 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ، ألبسة القدم ، اغطية الرأس. 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 558 (

 Trade Mark No.: 21367العالمة التجارية رقم : 21367 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : الحقائب الرياضية, حقائب الخصر, الكتف, 
الجعب, حقائب اليد, صناديق العّدة, حقائب بوسطن 
) حقائب يد مزدوجة المقبض (, حقائب السفر, اكياس 
حقائب  األحذية,  حقائب  للغسيل,  المعّدة  للمالبس 
السفر  حقائب  وصناديق,  علب  الجرنبديات,  الظهر, 
دواليب,  مع  حقائب  الثياب,  صناديق  المستطيلة, 
التعريف,محافظ  لبطاقات  علب  صغيرة,  اكياس 
حقائب  النقود,  محافظ  الجزادين,  المرور,  جوازات 
الشماسي,  الشمس,  من  الوقاية  مظالت  المفاتيح, 

عصي المشي. 

In Respect of: Sports bags, waist bags, 
shoulder bags, tote bags, hand bags, duffle 
bags, boston bags, traveling bags, laundry 
bags, shoe bags, knapsacks, rucksacks, 
cases, suit cases, trunks, bags with wheels, 
pouches, business card cases, pass cases, 
purses, wallets, key cases, parasols, 
umbrellas, walking sticks. 

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   
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) 559 (

 Trade Mark No.: 21368العالمة التجارية رقم : 21368 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

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

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 560 (

 Trade Mark No.: 21369العالمة التجارية رقم : 21369 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : الحقائب الرياضية, حقائب الخصر, الكتف, 
الجعب, حقائب اليد, صناديق العّدة, حقائب بوسطن 
) حقائب يد مزدوجة المقبض (, حقائب السفر, اكياس 
حقائب  األحذية,  حقائب  للغسيل,  المعّدة  للمالبس 
السفر  حقائب  وصناديق,  علب  الجرنبديات,  الظهر, 
دواليب,  مع  حقائب  الثياب,  صناديق  المستطيلة, 
اكياس صغيرة, علب لبطاقات التعريف,محافظ جوازات 
المفاتيح,  حقائب  النقود,  محافظ  الجزادين,  المرور, 
مظالت الوقاية من الشمس, الشماسي, عصي المشي. 

In Respect of: Sports bags, waist bags, 
shoulder bags, tote bags, hand bags, duffle 
bags, boston bags, traveling bags, laundry 
bags, shoe bags, knapsacks, rucksacks, 
cases, suit cases, trunks, bags with wheels, 
pouches, business card cases, pass cases, 
purses, wallets, key cases, parasols, 
umbrellas, walking sticks. 
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 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 

تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 561 (

 Trade Mark No.: 21370العالمة التجارية رقم : 21370 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : السيارات وأجزائها والتجهيزات الشاملة لها 
في الصنف 12، ما عدا االطارات. 

In Respect of: Automobiles and their parts 
and fittings thereof included in class 12, 
excluding tire. 

كابوشيكي  كوجيو  جيدوشا  ميتسوبيشي   : بأسم 
كايشا 

In the name of: MITSUBISHI JIDOSHA 
KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

 ، : 33 – 8 ، شيبا 5 – تشومة ، ميناتو – كو  العنوان 
طوكيو ، اليابان 

Address: 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

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

Address for Services:   

) 562 (

 Trade Mark No.: 21371العالمة التجارية رقم : 21371 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

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

 In the name of: Asics Corporationبأسم : أسكس كوربوريشن 
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تشو-كو،  ميناتوجيما-ناكاماشي   ،  1-1-7  : العنوان 
كوبي 8555-650 ، اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi 
chuo-ku, KOBE 650-8555, Japan 

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

Address for Services:   

) 563 (

 Trade Mark No.: 21373العالمة التجارية رقم : 21373 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

من اجل : اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد خالصات 
اللحم فواكة وخضروات محفوظه ومجمده ومجففة ومطهوة 
,البيض  بالسكر  مطبوخة  وفواكة  ومربيات  )جيلي(  ,هالم 
والحليب ومنتجات الحليب ,والزيوت والدهون المعدة 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: shariket ale ekhwan al zeraehبأسم : شركة علي اخوان الزراعية 

 Address: tall karem_dear alghsoonالعنوان : طولكرم_دير الغصون 

 Address for Services:   tall karem_dear alghsoonعنوان التبليغ : طولكرم_دير الغصون 

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

) 564 (

 Trade Mark No.: 21375العالمة التجارية رقم : 21375 

 In Class: 29في الصنف : 29 
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 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

الزبدة،  أشكاله(،  )بكافة  الحليب  البيض،   )  : اجل  من 
زبادي،  لبن  األجبان،  ومستخلصات  األجبان  الكريمة، 
الحليب  ومنتجات  الحليب  ومصالة  الحليب  بروتينات 

األخرى، مشروبات الحليب 

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

 In the name of: FROMAGERIES BELبأسم : فروماجري بيل 

 Address: 16 boulevard malesherbes 75008العنوان : 16بوليفارد مالزيرب, 75008 باريس,فرنسا 
paris,france 

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

Address for Services:   

) 565 (

 Trade Mark No.: 21376العالمة التجارية رقم : 21376 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 25/07/2012التاريخ : 2012/07/25 

المصرفية  الخدمات  المالية،  الخدمات   : اجل  من 
االسالمية. 

In Respect of: Financial services and 
Islamic banking services. 

-In the name of: Sharikat AL-Bank ALبأسم : شركة البنك االسالمي الفلسطيني. 
Islame AL-Falstene. 

 .Address: Al-Birehالعنوان : البيرة. 

 Ittqan. AL-Bireh-AL-Bireh  : التبليغ  عنوان 
 Commercial Center. P.O.BOX )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 
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) 566 (

 Trade Mark No.: 21377العالمة التجارية رقم : 21377 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 26/07/2012التاريخ : 2012/07/26 

 In Respect of: GOWN AND SOHOLSمن اجل : مريول مدرسي وزي مدرسي 
UNIFORM 

 In the name of: sharkt rapa w rozy lltegarhبأسم : شركة ربايعة ورزي للتجارة واالستثمار 
w alstesmar 

 Address: jenen mokabl al gorfah al tjarihالعنوان : جنين - مقابل الغرفة التحارية 

 Address for Services:   jenen mokabl alعنوان التبليغ : جنين - مقابل الغرفة التحارية 
gorfah al tjarih 

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

) 567 (

 Trade Mark No.: 21378العالمة التجارية رقم : 21378 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 26/07/2012التاريخ : 2012/07/26 

جزئيًا  والمشغولة  المشغولة  غير  المعادن   : اجل  من 
,ومايتعلق ببضاعة االقفال واالسالك 

In Respect of: Common metals and their 
alloys; metal building and wirs and locks 

 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abuبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 
Munshar 
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 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل ص ب 568 

) 568 (

 Trade Mark No.: 21379العالمة التجارية رقم : 21379 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 26/07/2012التاريخ : 2012/07/26 
والمشغولة جزئيًا,  المشغولة  غير  المعادن   : اجل  من 

ومايتعلق ببضاعة االقفال واالسالك 
In Respect of: Common metals and their 
alloys; metal building and wirs and locks 

 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abuبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 
Munshar 

 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل ص ب 568 

) 569 (

 Trade Mark No.: 21380العالمة التجارية رقم : 21380 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 26/07/2012التاريخ : 2012/07/26 

جزئيًا  والمشغولة  المشغولة  غير  المعادن   : اجل  من 
,ومايتعلق ببضاعة االقفال واالسالك 

In Respect of: Common metals and their 
alloys; metal building and wirs and locks 

 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abuبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 
Munshar 

 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل ص ب 568 
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) 570(

 Trade Mark No.: 21381العالمة التجارية رقم : 21381 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 26/07/2012التاريخ : 2012/07/26 

والمشغولة جزئيًا,  المشغولة  غير  المعادن   : اجل  من 
ومايتعلق ببضاعة االقفال واالسالك 

In Respect of: Common metals and their 
alloys; metal building and wirs and locks 

 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abuبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 
Munshar 

 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل ص ب 568 

) 571 (

 Trade Mark No.: 21382العالمة التجارية رقم : 21382 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 26/07/2012التاريخ : 2012/07/26 

فيها  بما  والجملة,  بالتجزئة  البيع  خدمات   : اجل  من 
خدمات المبيعات في الصيدليات 

In Respect of: Services of retail and wholesale, 
especially for sales services in pharmacies 

 In the name of: Al Nahdi Medical Companyبأسم : شركة النهدي الطبية 

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

Address: P.O. Box: 17129 Jeddah, 21484, 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   
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) 572 (

 Trade Mark No.: 21383العالمة التجارية رقم : 21383 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 26/07/2012التاريخ : 2012/07/26 

استشارات  ؛  والتسويق  اإلعالن  خدمات   : اجل  من 
العالقات  خدمات  بها،  المتعلقة  والعروض  البيع 
مجال  في  والمساعدة  االستشارية  والخدمات  العامة 
التجارية،  الماركات  وضع  و  التجارية،  الماركات  ابتكار 
االشارات  وجميع  التجارية  الماركات  واستراتيجية 
السوق  دراسات  واإلعالن(،  الدعاية  )خدمات  المميزة 
والدراسات النوعية والكمية في سياق دراسات السوق. 
خدمات الدعاية واإلعالن وتحديدا خدمات إدارة وسائط 
و  الوقت  وشراء  استئجار  التجارية،  و  الدعائية  اإلعالم 
المكان المخصص للدعاية والتحليق في جميع وسائل 
اإلعالم وعلى جميع وسائل االتصال. األحداث و المناسبات 
التجارية وخدمات الدعاية واإلعالن االستشارات و كل ما 
بتعلق بها، إدارة وتطوير الخدمات التجارية والترويجية 
وكل ما يتعلق بها. خدمات التمويل الدعائية، خدمات 
من  المقدمة  والخدمات  الدعائية،  التمويل  استشارات 
األعمال  خدمات  ادارة  تحديدا  و  االمتياز،  صاحب  قبل 
األعمال  تنظيم  بالمشاريع،  الخاصة  االستشارية 
خدمات  المساعدة.  خدمات  و  اإلدارية  واالستشارات 
التوظيف الشخصية ؛ خدمات تجميع ومعالجة وتحليل 
لألغراض  وإجراء خدمات  معارض  تنظيم   ، اإلحصاءات 
التجارية أو الدعائية؛ االعالن على شبكة االنترنت على 
خدمات شبكة الكمبيوتر، وخدمات المعلومات التجارية 
مجال  في  باألعمال  المتعلقة  االستشارات  وخدمات 
و  المحوسبة  االدارية  الخدمات  اإللكترونية؛  التجارة 

خدمات إدارة الملفات 

In Respect of: Advertising and marketing 
services; sales promotion consultancy, public 
relations services, consultancy and assistance 
services in the field of brand creation, 
brand positioning, brand strategy and all 
distinctive signs (advertising services); 
market studies, qualitative and quantitative 
studies in the context of market studies. 
Advertising services namely management 
services of commercial and advertising 
media, rental and purchase of advertising 
time and space on all media and on all 
means of communication media. Trade 
events and advertising events consultancy 
services, management and development of 
commercial and promotional events services; 
advertising sponsorship services, advertising 
sponsorship consultancy services; services 
rendered by a franchisor, namely operation 
or management of a business enterprise 
consultancy services; business organization 
and management consulting and assistance 
services. Personal recruitment; compilation, 
processing and analysis statistics services; 
organization and conducting exhibitions and 
fair for commercial or advertising purposes 
services; online advertising on a computer 
network services; business information 
services; business consulting services in the 
field of electronic commerce; computerized 
files management services 



401 2012/12/12العــــــدد السادس

 In the name of: PUBLICIS GROUPE SAبأسم : بابليكيس غروب اس ايه 

العنوان : 133 افنيو ديس تشامبس-اليسيس75008- 
باريس, فرنسا 

Address: 133 avenue des Champs-
Elysees-75008 Paris, France 

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

Address for Services:   

) 573 (

 Trade Mark No.: 21384العالمة التجارية رقم : 21384 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 26/07/2012التاريخ : 2012/07/26 

من اجل : خدمات االتصاالت. معلومات حول االتصاالت 
بواسطة  االتصاالت  خدمات  والالسلكية.  السلكية 
أجهزة الحاسوب أو عن طريق شبكات األلياف البصرية. 
واالتصاالت.  الهاتف  خدمات  أو  الراديو  خدمات 
وخدمات  الهاتفية  االتصاالت  راديو  طريق  الخدمات 
إلى شبكة  المستخدم  الهاتفى. توفير وصول  الراديو 
الخدمات  عرض  العالم.  أنحاء  جميع  في  الكمبيوتر 
اإللكترونية )خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية(. 
االتصال عن طريق االتصاالت السلكية والالسلكية إلى 
شبكة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم. أخبار وتقارير 
السلكية  االتصاالت  أجهزة  استئجار  األنباء.  وكاالت 
والالسلكية. خدمات برامج البث اإلذاعي أو التلفزيوني. 
البث اإلذاعي والتلفزيوني. مؤتمرات  استئجار معدات 
بعد  عن  االلكترونية  المؤتمرات  وخدمات  الفيديو 
تأجير  خدمات  الخاصة.  االحتياجات  ذوى  خدمات  و 

الدخول إلى شبكات الكمبيوتر في العالم 

In Respect of: Telecommunications 
services. Information about 
telecommunications. Communications 
services by computer terminals or by 
optical fiber networks. Radio or telephone 
communications services. Mobile 
radiotelephony services. Providing 
user access to a worldwide computer 
network. Electronic display services 
(telecommunications services). Connection 
by telecommunications to a worldwide 
computer network. News and information 
agencies. Rental of telecommunication 
apparatus. Broadcasting of radio or 
television programs services. Rental 
of radio and television broadcasting 
equipment. Video-conferencing and 
teleconferencing services. Electronic mail 
services. Rental of access time to global 
computer networks 

 In the name of: PUBLICIS GROUPE SAبأسم : بابليكيس غروب اس ايه 
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العنوان : 133 افنيو ديس تشامبس-اليسيس75008- 
باريس, فرنسا 

Address: 133 avenue des Champs-
Elysees-75008 Paris, France 

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

Address for Services:   

) 574 (

 Trade Mark No.: 21386العالمة التجارية رقم : 21386 

 In Class: 34في الصنف : 34 

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

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

بالفئة الرابعة و الثالثين. 

In Respect of: Tobacco; cigars; cigarettes; 
herbs for smoking; cigarette tips; matches; 
lighters for smokers; snuff; cigarette cases, 
not of precious metal; cigarette filters; cigar 
cutters. 

 In the name of: CHINA TOBACCOبأسم : تشاينا توباكو شاندونغ إندستريال كو.، ليمتد 
SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD../ 

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

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

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

) 575 (

 Trade Mark No.: 21387العالمة التجارية رقم : 21387 
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 In Class: 34في الصنف : 34 

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

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

بالفئة الرابعة و الثالثين. 

In Respect of: Tobacco; cigars; cigarettes; 
herbs for smoking; cigarette tips; matches; 
lighters for smokers; snuff; cigarette cases, 
not of precious metal; cigarette filters; cigar 
cutters. 

 In the name of: CHINA TOBACCOبأسم : تشاينا توباكو شاندونغ إندستريال كو.، ليمتد 
SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD../ 

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

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

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

) 576 (

 Trade Mark No.: 21388العالمة التجارية رقم : 21388 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 29/07/2012التاريخ : 2012/07/29 

 In Respect of: cleaning materialsمن اجل : مواد التنظيف ومواد التجميل 

 In the name of: sharikat spectraبأسم : شركة سبكترا للكيماويات والتسويق 
lilkimaweyat wa altasweeq 

 Address: alkhali alharayeqالعنوان : الخليل -الحرايق-شارع الحسبة الجديدة 

 Address for Services:   alkhali alharayeqعنوان التبليغ : الخليل -الحرايق-شارع الحسبة الجديدة 
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) 577 (

 Trade Mark No.: 21389العالمة التجارية رقم : 21389 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 29/07/2012التاريخ : 2012/07/29 

 In Respect of: Biscuits, Cookies and Crackersمن اجل : البسكويت و البسكويت المحلى والمقرمشات. 

 In the name of: Kraft Foods Global Brands LLCبأسم : كرافت فوودز غلوبال براندس أل أل سي 

إيللينويز  نورثففيلد،  درايف،  ليكس  ثري   : العنوان 
60093 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: Three Lakes Drive, Northfield, 
Illinois 60093, United States of America 

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

Address for Services:   

) 578 (

 Trade Mark No.: 21390العالمة التجارية رقم : 21390 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 29/07/2012التاريخ : 2012/07/29 

 In Respect of: Biscuits, Cookies andمن اجل : البسكويت و البسكويت المحلى والمقرمشات. 
Crackers 

 In the name of: Kraft Foods Global Brands LLCبأسم : كرافت فوودز غلوبال براندس أل أل سي 

إيللينويز  نورثففيلد،  درايف،  ليكس  ثري   : العنوان 
60093 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: Three Lakes Drive, Northfield, 
Illinois 60093, United States of America 

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

Address for Services:   
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) 579 (

 Trade Mark No.: 21391العالمة التجارية رقم : 21391 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 29/07/2012التاريخ : 2012/07/29 

 In Respect of: Food preserving substancesمن اجل : المواد الغذائية الحافظة. 

أرزنيميتيل جي أم بي أتش آند كو.  : إنغلهارد  بأسم 
كاي جاي 

In the name of: Engelhard Arzneimittel 
GmbH & Co.KG 

العنوان : هيرزبيرغ ستراسي 3 ، 61138 
نيديردورفلدين ، ألمانيا 

Address: Herzbergstrasse 3, 61138 
Niederdorfelden, Germany 

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

Address for Services:   

) 580 (

 Trade Mark No.: 21392العالمة التجارية رقم : 21392 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 28/07/2012التاريخ : 2012/07/28 
من اجل : األدوية والمنتجات الكيميائية لالستخدامات 
الطبية والصحية، واألدوية والمستحضرات الصيدالنية، 
األعشاب  ومبيدات  الجراحية،  والضمادات  اللصقات 

والتحضير لتدمير الحشرات والمطهرات. 

In Respect of: Medicines, chemical products 
for medical and sanitary use, pharmaceutical 
drugs and preparations, plasters, surgical 
dressings, herbicides and preparations for 
destroying vermin, disinfectants. 

أرزنيميتيل جي أم بي أتش آند كو.  : إنغلهارد  بأسم 
كاي جاي 

In the name of: Engelhard Arzneimittel 
GmbH & Co.KG 

العنوان : هيرزبيرغ ستراسي 3 ، 61138 
نيديردورفلدين ، ألمانيا 

Address: Herzbergstrasse 3, 61138 
Niederdorfelden, Germany 

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

Address for Services:   
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) 581 (

 Trade Mark No.: 21393العالمة التجارية رقم : 21393 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/07/2012التاريخ : 2012/07/29 

من اجل : المستحضرات الصيدالنية ,خاصة المضادة 
أمراض  لعالج  واالستعدادات  المقشعات  للسعال, 
االستعدادات  هوائية,  وشعب  التنفسي  الجهاز 
المكيفة  الحمية  ومواد  الطبية  لألغراض  الصحية 

لالستخدام الطبي. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations, 
in particular antitussives, expectorants 
and preparations for treating diseases of 
the respiratory tract and the bronchia; 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use. 

أرزنيميتيل جي أم بي أتش آند كو.  : إنغلهارد  بأسم 
كاي جاي 

In the name of: Engelhard Arzneimittel 
GmbH & Co.KG 

 61138  ،  3 ستراسي  هيرزبيرغ   : العنوان 
نيديردورفلدين ، ألمانيا 

Address: Herzbergstrasse 3, 61138 
Niederdorfelden, Germany 

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

Address for Services:   

) 582 (

 Trade Mark No.: 21394العالمة التجارية رقم : 21394 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 29/07/2012التاريخ : 2012/07/29 
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الصلب  الوقود  والمكرر(،  )الخام  النفط   : اجل  من 
 ، السباقات  وقود   ، المحركات  وقود  والغازي،  والسائل 
الغاز والغاز النفطي المذاب ، مواد التشحيم ، الزيوت 
والشحوم الصناعية ، المواد المضافة غير الكيميائية 

لوقود المحركات ، الوقود والشحوم. 

In Respect of: Petroleum (crude or refined) 
; solid, liquid and gaseous fuels ; motor fuel 
; racing fuels ; gas and liquefied petroleum 
gas ; lubricants ; industrial oils and greases 
; non chemical additives for motor fuel, 
fuels and lubricants. 

 In the name of: TOTAL SAبأسم : توتـــال أس إيه 

العنوان : 2، باليس جين ميلير ، ال ديفينز 6 ، 92400 
كوربيفري ، فرنسا 

Address: 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 Courbevoie (France) 

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

Address for Services:   

) 583 (

 Trade Mark No.: 21395العالمة التجارية رقم : 21395 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 29/07/2012التاريخ : 2012/07/29 

الصلب  الوقود  والمكرر(،  )الخام  النفط   : اجل  من 
 ، السباقات  وقود   ، المحركات  وقود  والغازي،  والسائل 
الغاز والغاز النفطي المذاب ، مواد التشحيم ، الزيوت 
والشحوم الصناعية ، المواد المضافة غير الكيميائية 

لوقود المحركات ، الوقود والشحوم. 

In Respect of: Petroleum (crude or refined) 
; solid, liquid and gaseous fuels ; motor fuel 
; racing fuels ; gas and liquefied petroleum 
gas ; lubricants ; industrial oils and greases 
; non chemical additives for motor fuel, 
fuels and lubricants. 

 In the name of: TOTAL SAبأسم : توتـــال أس إيه 

العنوان : 2، باليس جين ميلير ، ال ديفينز 6 ، 92400 
كوربيفري ، فرنسا 

Address: 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 Courbevoie (France) 

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

Address for Services:   
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) 584 ( 

 Trade Mark No.: 21396العالمة التجارية رقم : 21396 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 29/07/2012التاريخ : 2012/07/29 

من اجل : التبغ السيجار السجاير اعشاب للتدخين اطراف 
علب  السعوط  للمدخنين  الوالعات  الكبريت  السجاير 
مرشحات  نفيسة  معادن  من  مصنوعة  ليست  السجاير 

السجاير قطاعات السيجار بالفئة الرابعة والثالثين 

In Respect of: CIgars cigarettes herbs for 
smoking cigrette tips matches lighters for 
smokers snuff cigarette cases 

 In the name of: CHUNA TOBACCOبأسم : تشاينا توباكو شاندو نغ اندستريال كو ليمتد 
SHANDONG INDUSTRIAL CO . LTD 

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

Address: NO.30 JIEFANG ROAD LIXIA 
DISTRICT JINAN CITY SHANDONG 
PROVINCE PEOPLES REPUBLIC OF 
CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون /نابلس 

) 585 (

 Trade Mark No.: 21397العالمة التجارية رقم : 21397 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 30/07/2012التاريخ : 2012/07/30 

 In Respect of: CLOTHمن اجل : المالبس 
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 In the name of: Mahad al - alzea wanazeegبأسم : معهد االزياء والنسيج 

 Address: Municipality street Beit sahourالعنوان : شارع البلدية بيت ساحور 

 Address for Services:   Municipality streetعنوان التبليغ : شارع البلدية بيت ساحور 
Beit sahour 

) 586 (

 Trade Mark No.: 21398العالمة التجارية رقم : 21398 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 

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

 In the name of: feras fouad darweesh jarwanبأسم : فراس فؤاد درويش جروان 

االتيرة  _عمارة  نابلس_رفيديا   : العنوان 
تلفون_0599255556 

Address: nablus rafidia amaret alatera tel 
0599255556 

االتيرة  _عمارة  نابلس_رفيديا   : التبليغ  عنوان 
تلفون_0599255556 

Address for Services:   nablus rafidia 
amaret alatera tel 0599255556 

) 587 (

 Trade Mark No.: 21399العالمة التجارية رقم : 21399 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 

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

 In the name of: feras fouad darweesh jarwanبأسم : فراس فؤاد درويش جروان 

االتيرة  عمارة   _ رفيديا   _ نابلس  العنوان: 
تلفون_0599255556 

Address: nablus rafidia amaret alatera tel 
0599255556 

االتيرة  عمارة   _ رفيديا   _ نابلس  التبليغ:  عنوان 
تلفون_0599255556 

Address for Services:   nablus rafidia 
amaret alatera tel 0599255556 

) 588(

 Trade Mark No.: 21400العالمة التجارية رقم : 21400 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 

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

 In the name of: feras fouad darweesh jarwanبأسم : فراس فؤاد درويش جروان 

االتيرة  عمارة   _ رفيديا   _ نابلس  العنوان: 
تلفون_0599255556 

Address: nablus rafidia amaret alatera tel 
0599255556 

االتيرة  عمارة   _ نابلس_رفيديا  التبليغ:  عنوان 
تلفون_0599255556 

Address for Services:   nablus rafidia 
amaret alatera tel 0599255556 

) 589 (

 Trade Mark No.: 21401العالمة التجارية رقم : 21401 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 

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

 In the name of: feras fouad darweeshبأسم : فراس فؤاد درويش جروان 
jarwan 

االتيرة  _عمارة  رفيديا   _ نابلس  العنوان: 
تلفون_0599255556 

Address: nablus rafidia amaret alatera tel 
0599255556 

االتيرة  _عمارة  نابلس_رفيديا  التبليغ:  عنوان 
تلفون_0599255556 

Address for Services:   nablus rafidia 
amaret alatera tel 0599255556 

) 590 (

 Trade Mark No.: 21402العالمة التجارية رقم : 21402 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 

من اجل : ادارة األ نشطة التجارية؛ خدمات البيع بالجملة 
والتجزئة وتوريد البضائع وخدمات التسويق وعمليات 
توزيع البضائع وباألخص المفروشات واالدوات المنزلية 
والمنزلي  المكتبي  االثاث  انواع  كافة  عام  وبشكل 

الخشبي والمعدني وغيرها من البضائع ذات العالقة. 

In Respect of: Management of commercial 
activities; wholesale and retail services, 
supply of goods and Marketing services 
and goods distribution activities Namely; 
Furniture , Houseware, All kinds of office, 
house furniture made from wood and 
metals, and other related Goods and Tools 

 -In the name of: Sharkeat AL Revera Lelبأسم : شركة الريفيرا للمفروشات 
Mafroshat 

 ,Address: Palestine, Kofar Aqab, Ramallahالعنوان : فلسطين، كفر عقب، شارع رام الله القدس 
Jerusalem Street. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6. 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 591 (

 Trade Mark No.: 21403العالمة التجارية رقم : 21403 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 

والمرايا  المنزلية  واالدوات  المفروشات   : اجل  من 
االصناف  في  المدرجه  )غير  والمواد  الصور  واطارات 
القصب  او  الفلين  او  الخشب  من  المصنوعه   ) االخرى 
السمك  عظم  او  العاج  او  الصفصاف  او  الخيزران  او 
ما  او  السليلويد  او  الكهرمان  او  الصدف  او  المحار  او 
يستعاض به عن هذه المواد . وبشكل عام كافة انواع 
وغيرها  والمعدني  الخشبي  والمنزلي  المكتبي  االثاث 

من البضائع ذات العالقة. 

In Respect of: Furniture , Houseware, 
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, All kinds of office, 
house furniture made from wood and 
metals, and other related Goods and Tools 

 -In the name of: Sharkeat AL Revera Lelبأسم : شركة الريفيرا للمفروشات 
Mafroshat 

 ,Address: Palestine, Kofar Aqab, Ramallahالعنوان : فلسطين، كفر عقب، شارع رام الله القدس 
Jerusalem Street. 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6. 

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

) 592 (

 Trade Mark No.: 21404العالمة التجارية رقم : 21404 
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 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 

 In Respect of: Paintsمن اجل : الدهانات 

 In the name of: al shareka al thahabiahبأسم : الشركة الذهبية للصناعات الكيماوية 
lesenaat el kimaweyah 

العنوان : طريق جابر بعد الجامعة الهاشمية - الزرقاء 
- االردن 

Address: BY Jaber after Hashemite 
university - zarka - jordan 

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

) 593 (

 Trade Mark No.: 21405العالمة التجارية رقم : 21405 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 

التجميل,  مواد  االساس,  الزيوت  الصابون,   : اجل  من 
الرائحة  مزيل  االسنان,  منظفات  الشعر,  غسوالت 
االستحمام,  جل  الحمام,  رغوة  الشخصي,  لالستعمال 
الكولونيا, كريمات وغسوالت الحالقة وما بعد الحالقة, 
الشخصية,  للعناية  المنظفات  السائل,  الصابون 
موس  الشعر,  جل  البلسم,  الشامبوهات,  العطور, 
التجميل,  مستحضرات  الشعر,  مكيفات  الشعر, 
كريمات وغسوالت الوجه والجسم, الكريمات والزيوت 
الذاتي,  التسمير  التسمير,  للسليواليت,  المضادة 
التشمس,  بعد  وما  التشمس  وغسوالت  كريمات 

كريمات ازالة الشعر والشمع 

In Respect of: Soaps, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
deodorants for personal use, bath foams, 
shower gels, toilet waters, shave and 
aftershave creams and lotions, liquid soaps, 
cleansers for intimate hygiene, perfumes, 
shampoos, balms, hair gels, hair mousse, 
hair conditioners, make-up preparations, 
facial and body creams and lotions, anti-
cellulite creams and oils, tanning, self-
tanning, sun and after-sun creams and 
lotions, depilatory creams and waxes 

 .In the name of: MIRATO S.P.Aبأسم : ميراتو اس.بي.ايه. 

 28064 : سترادا بوفينسيالي است سيسيا,  العنوان 
النديونا, نوفارا, ايطاليا 

Address: Strada Provinciale Est Sesia, 
28064 Landiona, Novara, Italy 

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

Address for Services:   
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) 594 (

 Trade Mark No.: 21406العالمة التجارية رقم : 21406 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 

منظفات  التجميل,  مواد  العطور,  الصابون,   : اجل  من 
الحمام,  الرائحة, جل االستحمام, رغوة  االسنان, مزيل 
وغسوالت  كريمات  الذاتي,  التسمير  التسمير, 
وغسوالت  كريمات  التشمس,  بعد  وما  التشمس 
بالشعر  العناية  منتجات  الحالقة,  بعد  وما  الحالقة 
الشعر,  وجل  البلسم  الشامبوهات,  الشعر,  ومكيفات 
كريمات  الوجه,  تنظيف  مستحضرات  الشعر,  موس 
للعناية  المنظفات  الجسم,  وغسوالت  كريمات  الوجه, 
التجميل,  مستحضرات  الطلك,  مسحوق  الشخصية, 
طالء االظافر ومزيالت طالء االظافر, الكريمات المضادة 

للسليواليت, كريمات ازالة الشعر والشمع 

In Respect of: Soaps, perfumes, essential 
oils, cosmetics, dentifrices, deodorants, 
shower gels, bath foams, tanning, self-
tanning, sun and after-sun creams and 
lotions, shave and aftershave creams 
and lotions, hair care products and hair-
conditioners, shampoos, balms and hair gels, 
hair mousse, face cleansing preparations, 
face creams, body creams and lotions, 
cleansers for intimate hygiene, talcum 
powders, make-up preparations, nail varnish 
and nail varnish remover, anti-cellulite 
creams, depilatory creams and waxes 

 .In the name of: MIRATO S.P.Aبأسم : ميراتو اس.بي.ايه. 

 28064 : سترادا بوفينسيالي است سيسيا,  العنوان 
النديونا, نوفارا, ايطاليا 

Address: Strada Provinciale Est Sesia, 
28064 Landiona, Novara, Italy 

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

Address for Services:   

) 595 (

 Trade Mark No.: 21407العالمة التجارية رقم : 21407 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 
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األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
والكشط ، الصابون ، المواد العطرية والزيوت العطرية 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 .In the name of: MIRATO S.P.Aبأسم : ميراتو اس.بي.ايه. 

 28064 : سترادا بوفينسيالي است سيسيا,  العنوان 
النديونا, نوفارا, ايطاليا 

Address: Strada Provinciale Est Sesia, 
28064 Landiona, Novara, Italy 

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

Address for Services:   

) 596 (

 Trade Mark No.: 21408العالمة التجارية رقم : 21408 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 31/07/2012التاريخ : 2012/07/31 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ، المالبس 
والكشط ، الصابون ، المواد العطرية والزيوت العطرية 
الشعر  وغسول  )الكوزمتيك(  التجميل  ومستحضرات 

ومستحضرات تنظيف األسنان 

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

 .In the name of: MIL MIL 76 S.P.Aبأسم : ميل ميل 76 اس.بي.ايه. 

نوفارا,  النديونا,   28064  ,8 سكياري  فيا   : العنوان 
ايطاليا 

Address: Via Sciarei, 8, 28064 Landiona, 
Novara, Italy 

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

Address for Services:   
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) 597 (

 Trade Mark No.: 21409العالمة التجارية رقم : 21409 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 01/08/2012التاريخ : 2012/08/01 

والبيطرية،  الصيدالنية  المستحضرات   : اجل  من 
األطعمة  الطبية،  لألغراض  الصحية  المستحضرات 
لالستعمال  تستخدم  التي  والمواد  بالحمية  الخاصة 
الطبي والعيادات الطبية، األطعمة ومواد غذائية خاصة 
الخاصة  والمواد  األطعمة  والمرضى،  للرضع  لألطفال، 
لالستخدام  المعدة  المرضعات  لألمهات  باألطعمة 
بالحمية،  والخاصة  الغذائية  المكمالت  الطبي، 
مستحضرات الفيتامينات، مستحضرات األطعمة غير 

العضوية، الحلويات الطبية. 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
foods and substances adapted for medical 
and clinical use; food and food substances 
for babies, infants and invalids; foods 
and food substances for nursing mothers 
adapted for medical use; nutritional and 
dietary supplements; vitamin preparations, 
mineral food preparations; medicated 
confectionery. 

 .In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

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

Address for Services:   

) 598 (

 Trade Mark No.: 21410العالمة التجارية رقم : 21410 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 01/08/2012التاريخ : 2012/08/01 

أو  )المحفوظة  والبطاطس  الخضراوات   : اجل  من 
فة أو المطبوخة(، الفواكه )المحفوظة 

ّ
المجّمدة أو المجف

فة أو المطبوخة(، الفطر )المحفوظ 
ّ
أو المجّمدة أو المجف

ف أو المطبوخ(،
ّ
أو المجف

In Respect of: Vegetables and potatoes 
(preserved, frozen, dried or cooked), fruits 
(preserved, frozen, dried or cooked), 
mushrooms (preserved, dried or cooked), 
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والمأكوالت  السمك  الطرائد،  لحوم  الدواجن،  اللحوم،   
ة هذه المنتجات أيضا على شكل 

ّ
البحرية، وتتوافر كاف

مستخلصات، حساء، جلي، معاجين، مأكوالت محفوظة، 
البيض،  المرّبى،  فة، 

ّ
مجف أو  مجّمدة  أو  جاهزة  أطباق 

الطعام  الزبدة، األجبان ومستحضرات  القشدة،  الحليب، 
األخرى التي أساسها الحليب، بدائل الحليب، المشروبات 
المصنوعة مع الحليب، الحلويات التي أساسها الحليب 
والحلويات التي أساسها القشدة، األلبان، حليب الصويا 
الصويا،  فول  من  المستحضرات  الحليب(،  )بدائل 
البروتين  القابلة لألكل، مستحضرات  الدهون  و  الزيوت 
اللبنية، السجق، لحم  لالستهالك البشري، القشدة غير 
الخنزير، زبدة الفستق، الحساء، مركزات الحساء، المرق، 

مكعبات المرق، المرق المبّهر، حساء اللحم أو الدجاج. 

meat, poultry, game, fish and seafood, all 
these products also in the form of extracts, 
soups, jellies, pastes, preserves, ready-made 
dishes, frozen or dehydrated; jams; eggs; 
milk, cream, butter, cheese and other food 
preparations having a base of milk; milk 
substitutes; milk-based beverages; milk-
based and cream-based desserts; yoghurts; 
soya milk (milk substitute), soya-based 
preparations; edible oils and fats; protein 
preparations for human food; non-dairy 
creamers; sausages; charcuterie; peanut 
butter; soups, soup concentrates, broth, 
stock cubes, bouillon, consommés. 

 In the name of: Société Des Produits Nestléبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 
S.A. 

 Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

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

Address for Services:   

) 599 (

 Trade Mark No.: 21413العالمة التجارية رقم : 21413 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 01/08/2012التاريخ : 2012/08/01 

لها  التابعة  واالجزاء  البخارية  الطوربينات   : اجل  من 
السطحية  المكثفات  وخصوصا  ولوازمها  ومركباتها 
مولدات  التغذية،  مياه  ومسخنات  الحرارة  ومبدالت 
تربينية، مولدات كهربائية، وردهات االالت مع معدات 

تربينية. 

In Respect of: Steam turbines, their parts, 
components and accessories, particularly 
surface condensers, heat exchangers and 
heaters of feed waters; turbogenerators; 
electric generators; machine halls with 
turbosets. 
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 .In the name of: SKODA INVESTMENT a.sبأسم : سكودا إنفستمنت أي.اس. 

 ،1 براها   00  110  ،11/837 نام.  فاكالفسك   : العنوان 
جمهورية التشيك 

Address: Vaclavske nam. 837/11, 110 00 
Praha 1, Czech Republic 

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

Address for Services:   

) 600 (

 Trade Mark No.: 21416العالمة التجارية رقم : 21416 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 01/08/2012التاريخ : 2012/08/01 

من اجل : التبغ سواء المصنع او غير المصنع، منتجات 
عالجية،  وال  طبية  الغراض  ليست  التبغ  بدائل  التبغ، 
السجائر، لوازم المدخنين ووالعات السجائر والمنافض، 

الكبريت. 

In Respect of: Tobacco, whether manufactured 
or unmanufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes, none being for medicinal or 
curative purposes; cigarettes; smokers’ articles, 
cigarette lighters, ashtrays; matches. 

 In the name of: Davidoff & Cie SAبأسم : ديفيدوف اند سي اس اي 

جنيف،   1200 سي-اتش  ريف،  شارع   2  : العنوان 
سويسرا 

Address: 2 rue de Rive, CH-1200 Geneve, 
Switzerland 

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

Address for Services:   

) 601 (

 Trade Mark No.: 21417العالمة التجارية رقم : 21417 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/08/2012التاريخ : 2012/08/01 
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الحلويات  العلكة؛  الحلويات؛  السكاكر؛   : اجل  من 
من  أنواع  في  المجمدة  المثلجات  وتحديًدا  المثلجة 
بنكهات؛  والمطعمة  البالستيكية  واألشكال  األنابيب 
الحلويات المثلجة على نكهات؛ البوظة وألواح البوظة؛ 
الحلويات التي أساسها البوظة؛ اللبن المجمد )المثلج( 
المثلجة  المشروبات  )المثلج(؛  المجمد  اللبن  وألواح 

المصنوعة من الفاكهة المخفوقة. 

In Respect of: Candy; confectionery; 
chewing gum; frozen confections namely, 
freezer pops, flavored ices; ice cream, ice 
cream bars; ice cream confections; frozen 
yogurt, frozen yogurt bars; sherbet. 

 .In the name of: Huhtamaki Finance B.Vبأسم : هوتاماكي فاينانس بي. في. 

إي  اتش   2132  ،102 جوبيترسترات   : العنوان 
هووفدروب، هولندا 

Address: Jupiterstraat 102, 2132 HE 
Hoofddorp, 

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

Address for Services:   

) 602 (

 Trade Mark No.: 21418العالمة التجارية رقم : 21418 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/08/2012التاريخ : 2012/08/01 

المثلجة  الحلويات  العلكة؛  الحلويات؛  السكاكر؛   : اجل  من 
وتحديًدا المثلجات المجمدة في أنواع من األنابيب واألشكال 
على  المثلجة  الحلويات  بنكهات؛  والمطعمة  البالستيكية 
أساسها  التي  الحلويات  البوظة؛  وألواح  البوظة  نكهات؛ 
البوظة؛ اللبن المجمد )المثلج( وألواح اللبن المجمد )المثلج(؛ 

المشروبات المثلجة المصنوعة من الفاكهة المخفوقة. 

In Respect of: Candy; confectionery; 
chewing gum; frozen confections namely, 
freezer pops, flavored ices; ice cream, ice 
cream bars; ice cream confections; frozen 
yogurt, frozen yogurt bars; sherbet. 

كونفيكشيونري  اند  شوكليت  هيرشي   : بأسم 
كوربوريشن 

In the name of: Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation 

العنوان : 4860 روب ستريت، سويت 204، ويت ريدج، 
كولورادو 80033، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, Colorado 80033, 

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

Address for Services:   
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) 603 (

 Trade Mark No.: 21419العالمة التجارية رقم : 21419 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/08/2012التاريخ : 2012/08/01 

من اجل : الشوكوالته؛ منتجات الشوكوالته؛ السكاكر؛ 
المكّسرات  مثل  بدونها  أو  اإلضافات  مع  الشوكوالته 
المعّدة  الحلويات  رقائق  الحلويات؛  الفستق؛  زبدة  أو 
للطعام؛  مزّينة  لإلستعمال كإضافات  أو  الخبز  لغايات 
الكعك المحلى والبسكويت وأنواع الكيك والمعجنات 
البوظة؛  أساسها  التي  الحلويات  والبوظة؛  والفطائر 
المركز  الشراب  المجّهزة؛  الحلوى  المثلجة؛  الحلويات 
الشكوالته  بنكهة  المركز  الشراب  وتحديًدا  المنكه 
والشراب المركز المنكه بنكهة زبدة الفستق والشراب 
اإلضافات  الفستق؛  وزبدة  الشكوالته  بنكهة  المركز 

المزينة للبوظة والحلوى. 

In Respect of: Chocolates; chocolate 
products; candy; chocolate with or without 
inclusions such as nuts or peanut butter; 
confectioneries; confectionery chips for 
baking or as toppings for food; cookies, 
biscuits, cakes, pastry, pies, ice cream; ice 
cream confections; frozen confections; 
prepared desserts; flavored syrups, namely, 
chocolate syrups, peanut butter flavored 
syrups, chocolate and peanut butter 
flavored syrups; confectionery toppings for 
ice cream and for desserts. 

 In the name of: The Hershey Companyبأسم : ذا هيرشي كومبني 

هيرشي،  درايف،  ايه  كريستال   100  : العنوان 
بنسلفانيا 17033، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 100 Crystal A Drive, Hershey, 
Pennsylvania 17033, 

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

Address for Services:   

) 604 (

 Trade Mark No.: 21420العالمة التجارية رقم : 21420 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/08/2012التاريخ : 2012/08/01 
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الشوكوالتة؛  منتجات  الشوكوالتة؛   : اجل  من 
السكاكر وألواح السكاكر؛ الحلويات؛ الكاكاو؛ منتجات 
الشوكوالتة  والبسكويت؛  المحلى  الكعك  الكاكاو؛ 
والرقائق  الكسرات  الحلويات؛  المستخدمة في خبز 
الفوري  الشوكوالتة  خليط  للخبز؛  المعدة  والكتل 
طبقات  والحارة(؛  الباردة  )للمشروبات  الذوبان 
الشوكوالتة؛  من  المصنوعة  الخارجية  التغليف 
أساسها  التي  الكحولية  غير  المقطرة  المشروبات 
بالشوكوالتة؛  المغلفة  المكسرات  الشوكوالته؛ 
المركز  الشراب  وتحديدا  المنكه  المركز  الشراب 
الفراولة  المركز بنكهة  بنكهة الشكوالته والشراب 
المركز  والشراب  الكاراميل  بنكهة  المركز  والشراب 
بنكهة السكر األسمر والزبدة والشراب بنكهة زبدة 
الفستق؛ اإلضافات المزينة للحلويات المعدة للبوظة 
الحلوى  والبوظة؛  والفطائر  الكيك  أنواع  والحلوى؛ 
المصنوعة من البوظة؛ والحلوى المثلجة؛ المشروبات 
من  المصنوعة  غير  الشوكوالتة  أساسها  التي 
ألواح  الكحولية؛  وغير  الحليب  منتجات  أو  الحليب 

الحلوى المصنوعة من الحبوب. 

In Respect of: Chocolates; chocolate 
products; candy, candy bars; confectionery; 
cocoa; cocoa products; cookies, biscuits; 
confectionery baking chocolate; baking 
bits, chips and chunks; instant chocolate 
mix (for cold and hot beverages); chocolate 
coatings; non-alcoholic chocolate liquors; 
chocolate covered nuts; flavored syrups, 
namely, chocolate syrups, strawberry 
syrups, caramel syrups, butterscotch 
syrups, peanut butter flavored syrups; 
confectionery toppings for ice cream and 
for desserts; cakes, pastry, ice cream; ice 
cream confections; frozen confections; 
non-dairy, non-alcoholic chocolate based 
beverages; cereal bars. 

 In the name of: The Hershey Companyبأسم : ذا هيرشي كومبني 

هيرشي،  درايف،  ايه  كريستال   100  : العنوان 
بنسلفانيا 17033، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 100 Crystal A Drive, Hershey, 
Pennsylvania 17033, 

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

Address for Services:   

) 605 (

 Trade Mark No.: 21421العالمة التجارية رقم : 21421 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/08/2012التاريخ : 2012/08/01 
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من اجل : الشوكوالته؛ منتجات الشوكوالته؛ السكاكر 
الكاكاو؛  منتجات  الكاكاو؛  والحلويات؛  السكاكر  وألواح 
الكعك المحلى والبسكويت والشوكوالته المستخدمة 
للخبز؛  المعدة  والكتل  والرقائق  والكسرات  الخبز  في 
الباردة  )للمشروبات  الذوبان  الفوري  خليط الشوكوالته 
للبوظة  المعدة  للحلويات  المزينة  اإلضافات  والحارة(؛ 
والحلوى  والبوظة  والفطائر  الكيك  أنواع  والحلوى؛ 

المثلجة. 

In Respect of: Chocolates; chocolate 
products; candy, candy bars, 
confectioneries; cocoa; cocoa products; 
cookies, biscuits, baking chocolate, 
confectionery baking bits, chips and 
chunks; instant chocolate mix (for cold and 
hot beverages); confectionery toppings for 
ice cream and for desserts; cakes, pastry, 
ice-cream, frozen confections. 

 In the name of: The Hershey Companyبأسم : ذا هيرشي كومبني 

هيرشي،  درايف،  ايه  كريستال   100  : العنوان 
بنسلفانيا 17033، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 100 Crystal A Drive, Hershey, 
Pennsylvania 17033, 

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

Address for Services:   

) 606 (  

 Trade Mark No.: 21424العالمة التجارية رقم : 21424 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

والمالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة  والمساحية 
وأدوات  البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي 
واإلنقاذ  )اإلشراف(  والمراقبة  واإلشارة  والقياس  الوزن 
والتعليم، أجهزة وأدوات لول أو فتح أو تحويل أو تكثيف 
أجهزة  الكهربائية،  الطاقة  في  التحكم  أو  تنظيم  أو 
حامالت  الصور،  أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل 
مدمجة،  أقراص  تسجيل،  أقراص  مغناطيسية،  بيانات 
التسجيل  وسائط  من  وغيرها  رقمية  فيديوية  أقراص 
آالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لألجهزة  آليات  الرقمية، 

تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات،

In Respect of: Scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic 
optical weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instrument, 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic 
data carriers, recording discs, compact 
discs, DVD’s and other digital recording 
media, mechanisms for coin-operated 
apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, 
computers, computer software, fire-
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أجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق، 
كاميرات فيديو، كاميرات تصوير سينمائي، كاميرات 
المعتمة  للصفائح  حامالت  الفوتوغرافي،  للتصوير 
متحركة،  كرتونية  صور  الفوتوغرافي(،  )للتصوير 
واألدوات  لألجهزة  خصيصًا  مصنوعة  صناديق 
تصوير  كاميرات  الكاسيت،  مسجالت  الفوتوغرافية، 
السيمنمائي،  التصوير  أفالم  إعداد  أجهزة  سينمائي، 
أفالم تصوير سينمائي معرضة للضوء، أجهزة تنظيف 
أقراص  تنظيف  أجهزة  الفونوغراف،  اسطوانات 
المدمجة،  األقراص  تشغيل  أجهزة  الصوت،  تسجيل 
)للتصوير  أغشية  أقراص مدمجة )سمعية – بصرية(، 
أفالم  إعداد  أجهزة  )صوتية(،  أغشية  الفوتوغرافي(، 
التصوير السينمائي، أجهزة قطع األفالم، أفالم معرضة 
لتسجيل  حامالت  الصوت،  تسجيل  أجهزة  للضوء، 
تسجيل  أشرطة  الصوت،  تسجيل  أقراص  الصوت، 
الصوت،  نقل  أجهزة  الصوت،  نسخ  أجهزة  الصوت، 

أشرطة فيدبو، مسجالت فيديو. 

extinguishing apparatus, camcorders, 
cameras (cinematographic_), cameras 
(photography), carriers for dark plates 
(photography), cartoons (animated), 
cases especially made for photographic 
apparatus and instruments, cassette 
players, cinematographic cameras, 
cinematographic film (apparatus for 
editing_), cinematographic film, exposed, 
cleaning apparatus for phonograph records, 
cleaning apparatus for sound, recording 
disc, compact disc players, compact disc 
(audio-video), diaphragms (photography), 
diaphragms (acoustics), editing appliances 
for cinemato graphic films, film cutting 
apparatus, films exposed, sound recording 
apparatus, sound recording carriers, sound 
recording discs, sound recording strips, 
sound reproduction apparatus, sound 
transmitting apparatus, sound transmitting 
apparatus, video cassettes, video recorders, 

المساهمة  واإلعالم  لإلنتاج  القابضة  الشركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Al Shareka Al Qabeda Lel 
Intaj Wal Elam 

البيرة   – السابع  الطابق   – الشيخ  برج  عمارة   : العنوان 
– رام الله 

Address: Burj Al- Shaikh Building, 7 floor, 
Al Beirah, Ramallah 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 607 (

 Trade Mark No.: 21425العالمة التجارية رقم : 21425 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 
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من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ والدعاية واإلعالن؛ ووكاالت 
الدعاية واإلعالن؛ وتحديث مواد الدعاية واإلعالن؛ ونشر 
اإلعالنية؛  المساحات  وتأجير  واإلعالن؛  الدعاية  مواد 
الدعاية  ونشر نصوص  واإلعالن؛  الدعاية  أفالم  وإنتاج 
واإلعالن؛ وكتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ وتأجير وقت 
للدعاية واإلعالن في وسائل االتصال؛ والدعاية واإلعالن 

عبر التلفزيون؛ والدعاية واإلعالن عبر التلفزيون. 

In Respect of: Advertising, business 
management; business administration; 
office functions; advertising; advertising 
agencies; advertising material (updating 
of_); advertising matter (dissemination 
of _); advertising space (Rental of 
_); production of advertising films; 
publication of publicity texts; publicity 
texts (writing of _); rental of advertising 
time on communication media, television 
advertising, television commercials. 

المساهمة  واإلعالم  لإلنتاج  القابضة  الشركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Al Shareka Al Qabeda Lel 
Intaj Wal Elam 

البيرة   – السابع  الطابق   – الشيخ  برج  عمارة   : العنوان 
– رام الله 

Address: Burj Al- Shaikh Building, 7 floor, 
Al Beirah, Ramallah 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 608 (

 Trade Mark No.: 21426العالمة التجارية رقم : 21426 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ والدعاية واإلعالن؛ ووكاالت 
الدعاية واإلعالن؛ وتحديث مواد الدعاية واإلعالن؛ ونشر 
اإلعالنية؛  المساحات  وتأجير  واإلعالن؛  الدعاية  مواد 
الدعاية  ونشر نصوص  واإلعالن؛  الدعاية  أفالم  وإنتاج 
واإلعالن؛ وكتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ وتأجير وقت 
للدعاية واإلعالن في وسائل االتصال؛ والدعاية واإلعالن 

عبر التلفزيون؛ والدعاية واإلعالن عبر التلفزيون. 

In Respect of: Advertising, business 
management; business administration; 
office functions; advertising; advertising 
agencies; advertising material (updating 
of_); advertising matter (dissemination of _); 
advertising space (Rental of _); production 
of advertising films; publication of publicity 
texts; publicity texts (writing of _); rental of 
advertising time on communication media, 
television advertising, television commercials. 
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المساهمة  واإلعالم  لإلنتاج  القابضة  الشركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Al Shareka Al Qabeda Lel 
Intaj Wal Elam 

البيرة   – السابع  الطابق   – الشيخ  برج  عمارة   : العنوان 
– رام الله 

Address: Burj Al- Shaikh Building, 7 floor, 
Al Beirah, Ramallah 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 609 (

 Trade Mark No.: 21427العالمة التجارية رقم : 21427 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ والدعاية واإلعالن؛ ووكاالت 
الدعاية واإلعالن؛ وتحديث مواد الدعاية واإلعالن؛ ونشر 
اإلعالنية؛  المساحات  وتأجير  واإلعالن؛  الدعاية  مواد 
الدعاية  ونشر نصوص  واإلعالن؛  الدعاية  أفالم  وإنتاج 
واإلعالن؛ وكتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ وتأجير وقت 
للدعاية واإلعالن في وسائل االتصال؛ والدعاية واإلعالن 

عبر التلفزيون؛ والدعاية واإلعالن عبر التلفزيون. 

In Respect of: Advertising, business 
management; business administration; 
office functions; advertising; advertising 
agencies; advertising material 
(updating of_); advertising matter 
(dissemination of _); advertising space 
(Rental of _); production of advertising 
films; publication of publicity texts; 
publicity texts (writing of _); rental of 
advertising time on communication 
media, television advertising, television 
commercials. 

المساهمة  واإلعالم  لإلنتاج  القابضة  الشركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Al Shareka Al Qabeda Lel 
Intaj Wal Elam 

البيرة   – السابع  الطابق   – الشيخ  برج  عمارة   : العنوان 
– رام الله 

Address: Burj Al- Shaikh Building, 7 floor, 
Al Beirah, Ramallah 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   
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) 610 (

 Trade Mark No.: 21428العالمة التجارية رقم : 21428 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ والدعاية واإلعالن؛ ووكاالت 
الدعاية واإلعالن؛ وتحديث مواد الدعاية واإلعالن؛ ونشر 
اإلعالنية؛  المساحات  وتأجير  واإلعالن؛  الدعاية  مواد 
الدعاية  ونشر نصوص  واإلعالن؛  الدعاية  أفالم  وإنتاج 
واإلعالن؛ وكتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ وتأجير وقت 
للدعاية واإلعالن في وسائل االتصال؛ والدعاية واإلعالن 

عبر التلفزيون؛ والدعاية واإلعالن عبر التلفزيون. 

In Respect of: Advertising, business 
management; business administration; 
office functions; advertising; advertising 
agencies; advertising material (updating 
of_); advertising matter (dissemination 
of _); advertising space (Rental of 
_); production of advertising films; 
publication of publicity texts; publicity 
texts (writing of _); rental of advertising 
time on communication media, television 
advertising, television commercials. 

المساهمة  واإلعالم  لإلنتاج  القابضة  الشركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Al Shareka Al Qabeda Lel 
Intaj Wal Elam 

البيرة   – السابع  الطابق   – الشيخ  برج  عمارة   : العنوان 
– رام الله 

Address: Burj Al- Shaikh Building, 7 floor, 
Al Beirah, Ramallah 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 611 (

 Trade Mark No.: 21429العالمة التجارية رقم : 21429 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 
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والمالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة  والمساحية 
وأدوات  البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي 
واإلنقاذ  )اإلشراف(  والمراقبة  واإلشارة  والقياس  الوزن 
أو  تحويل  أو  فتح  أو  لول  وأدوات  أجهزة  والتعليم، 
الكهربائية،  الطاقة  في  التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف 
الصور،  أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة 
حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص 
وسائط  من  وغيرها  رقمية  فيديوية  أقراص  مدمجة، 
بقطع  تعمل  التي  لألجهزة  آليات  الرقمية،  التسجيل 
معدات  حاسبة،  آالت  النقد،  تسجيل  آالت  النقد، 
كمبيوتر،  برامج  الكمبيوتر،  أجهزة  البيانات،  معالجة 
كاميرات  فيديو،  كاميرات  الحرائق،  إطفاء  أجهزة 
الفوتوغرافي،  للتصوير  كاميرات  سينمائي،  تصوير 
الفوتوغرافي(،  )للتصوير  المعتمة  للصفائح  حامالت 
خصيصًا  مصنوعة  صناديق  متحركة،  كرتونية  صور 
الكاسيت،  مسجالت  الفوتوغرافية،  واألدوات  لألجهزة 
أفالم  إعداد  أجهزة  سينمائي،  تصوير  كاميرات 
التصوير السيمنمائي، أفالم تصوير سينمائي معرضة 
للضوء، أجهزة تنظيف اسطوانات الفونوغراف، أجهزة 
تشغيل  أجهزة  الصوت،  تسجيل  أقراص  تنظيف 
األقراص المدمجة، أقراص مدمجة )سمعية – بصرية(، 
)صوتية(،  أغشية  الفوتوغرافي(،  )للتصوير  أغشية 
قطع  أجهزة  السينمائي،  التصوير  أفالم  إعداد  أجهزة 
األفالم، أفالم معرضة للضوء، أجهزة تسجيل الصوت، 
الصوت،  تسجيل  أقراص  الصوت،  لتسجيل  حامالت 
أجهزة  الصوت،  أجهزة نسخ  الصوت،  أشرطة تسجيل 

نقل الصوت، أشرطة فيدبو، مسجالت فيديو. 

In Respect of: Scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic 
optical weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instrument, 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic 
data carriers, recording discs, compact discs, 
DVD’s and other digital recording media, 
mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers, computer 
software, fire-extinguishing apparatus, 
camcorders, cameras (cinematographic_), 
cameras (photography), carriers for 
dark plates (photography), cartoons 
(animated), cases especially made for 
photographic apparatus and instruments, 
cassette players, cinematographic cameras, 
cinematographic film (apparatus for 
editing_), cinematographic film, exposed, 
cleaning apparatus for phonograph records, 
cleaning apparatus for sound, recording 
disc, compact disc players, compact disc 
(audio-video), diaphragms (photography), 
diaphragms (acoustics), editing appliances 
for cinemato graphic films, film cutting 
apparatus, films exposed, sound recording 
apparatus, sound recording carriers, sound 
recording discs, sound recording strips, 
sound reproduction apparatus, sound 
transmitting apparatus, sound transmitting 
apparatus, video cassettes, video recorders, 

المساهمة  واإلعالم  لإلنتاج  القابضة  الشركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Al Shareka Al Qabeda Lel 
Intaj Wal Elam 

البيرة   – السابع  الطابق   – الشيخ  برج  عمارة   : العنوان 
– رام الله 

Address: Burj Al- Shaikh Building, 7 floor, 
Al Beirah, Ramallah 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   
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) 612 (

 Trade Mark No.: 21431العالمة التجارية رقم : 21431 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

والمالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة  والمساحية 
وأدوات  البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي 
واإلنقاذ  )اإلشراف(  والمراقبة  واإلشارة  والقياس  الوزن 
أو  تحويل  أو  فتح  أو  لول  وأدوات  أجهزة  والتعليم، 
الكهربائية،  الطاقة  في  التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف 
الصور،  أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة 
حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص 
وسائط  من  وغيرها  رقمية  فيديوية  أقراص  مدمجة، 
بقطع  تعمل  التي  لألجهزة  آليات  الرقمية،  التسجيل 
معدات  حاسبة،  آالت  النقد،  تسجيل  آالت  النقد، 
كمبيوتر،  برامج  الكمبيوتر،  أجهزة  البيانات،  معالجة 
كاميرات  فيديو،  كاميرات  الحرائق،  إطفاء  أجهزة 
الفوتوغرافي،  للتصوير  كاميرات  سينمائي،  تصوير 
الفوتوغرافي(،  )للتصوير  المعتمة  للصفائح  حامالت 
خصيصًا  مصنوعة  صناديق  متحركة،  كرتونية  صور 
الكاسيت،  مسجالت  الفوتوغرافية،  واألدوات  لألجهزة 
أفالم  إعداد  أجهزة  سينمائي،  تصوير  كاميرات 
التصوير السيمنمائي، أفالم تصوير سينمائي معرضة 
للضوء، أجهزة تنظيف اسطوانات الفونوغراف، أجهزة 
تشغيل  أجهزة  الصوت،  تسجيل  أقراص  تنظيف 
األقراص المدمجة، أقراص مدمجة )سمعية – بصرية(، 
)صوتية(،  أغشية  الفوتوغرافي(،  )للتصوير  أغشية 
قطع  أجهزة  السينمائي،  التصوير  أفالم  إعداد  أجهزة 
األفالم، أفالم معرضة للضوء، أجهزة تسجيل الصوت، 
الصوت،  تسجيل  أقراص  الصوت،  لتسجيل  حامالت 
أجهزة  الصوت،  أجهزة نسخ  الصوت،  أشرطة تسجيل 

نقل الصوت، أشرطة فيدبو، مسجالت فيديو. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic optical 
weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instrument, apparatus for 
recording, transmission or reproduction 
of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, compact discs, 
DVD’s and other digital recording media, 
mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers, computer 
software, fire-extinguishing apparatus, 
camcorders, cameras (cinematographic_), 
cameras (photography), carriers for dark 
plates (photography), cartoons (animated), 
cases especially made for photographic 
apparatus and instruments, cassette players, 
cinematographic cameras, cinematographic 
film (apparatus for editing_), cinematographic 
film, exposed, cleaning apparatus for 
phonograph records, cleaning apparatus for 
sound, recording disc, compact disc players, 
compact disc (audio-video), diaphragms 
(photography), diaphragms (acoustics), 
editing appliances for cinemato graphic films, 
film cutting apparatus, films exposed, sound 
recording apparatus, sound recording carriers, 
sound recording discs, sound recording 
strips, sound reproduction apparatus, sound 
transmitting apparatus, sound transmitting 
apparatus, video cassettes, video recorders, 
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المساهمة  واإلعالم  لإلنتاج  القابضة  الشركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Al Shareka Al Qabeda Lel 
Intaj Wal Elam 

البيرة   – السابع  الطابق   – الشيخ  برج  عمارة   : العنوان 
– رام الله 

Address: Burj Al- Shaikh Building, 7 floor, 
Al Beirah, Ramallah 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 613 (

 Trade Mark No.: 21432العالمة التجارية رقم : 21432 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

من اجل : األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 
والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة 
والقياس  الوزن  وأدوات  البصرية  واألدوات  واألجهزة 
أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  والمراقبة  واإلشارة 
أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  تحويل  أو  فتح  أو  لول  وأدوات 
التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال 
مغناطيسية،  بيانات  حامالت  الصور،  أو  الصوت  نسخ  أو 
أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
لألجهزة  آليات  الرقمية،  التسجيل  وسائط  من  وغيرها 
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، 
معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، 
الحرائق، كاميرات فيديو، كاميرات تصوير  إطفاء  أجهزة 
حامالت  الفوتوغرافي،  للتصوير  كاميرات  سينمائي، 
للصفائح المعتمة )للتصوير الفوتوغرافي(، صور كرتونية 
واألدوات  لألجهزة  خصيصًا  مصنوعة  صناديق  متحركة، 
تصوير  كاميرات  الكاسيت،  مسجالت  الفوتوغرافية، 

سينمائي، أجهزة إعداد أفالم التصوير السيمنمائي، 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic optical 
weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instrument, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images, magnetic data carriers, 
recording discs, compact discs, DVD’s and 
other digital recording media, mechanisms 
for coin-operated apparatus, cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers, computer software, fire-
extinguishing apparatus, camcorders, cameras 
(cinematographic_), cameras (photography), 
carriers for dark plates (photography), 
cartoons (animated), cases especially made 
for photographic apparatus and instruments, 
cassette players, cinematographic cameras, 
cinematographic film (apparatus for editing_), 
cinematographic film, exposed, cleaning 
apparatus for phonograph records,
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أفالم تصوير سينمائي معرضة للضوء، أجهزة تنظيف 
أقراص  تنظيف  أجهزة  الفونوغراف،  اسطوانات 
المدمجة،  األقراص  تشغيل  أجهزة  الصوت،  تسجيل 
)للتصوير  أغشية  أقراص مدمجة )سمعية – بصرية(، 
أفالم  إعداد  أجهزة  )صوتية(،  أغشية  الفوتوغرافي(، 
التصوير السينمائي، أجهزة قطع األفالم، أفالم معرضة 
لتسجيل  حامالت  الصوت،  تسجيل  أجهزة  للضوء، 
تسجيل  أشرطة  الصوت،  تسجيل  أقراص  الصوت، 
الصوت،  نقل  أجهزة  الصوت،  نسخ  أجهزة  الصوت، 

أشرطة فيدبو، مسجالت فيديو. 

cleaning apparatus for sound, recording 
disc, compact disc players, compact disc 
(audio-video), diaphragms (photography), 
diaphragms (acoustics), editing appliances 
for cinemato graphic films, film cutting 
apparatus, films exposed, sound recording 
apparatus, sound recording carriers, sound 
recording discs, sound recording strips, 
sound reproduction apparatus, sound 
transmitting apparatus, sound transmitting 
apparatus, video cassettes, video recorders, 

المساهمة  واإلعالم  لإلنتاج  القابضة  الشركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: Al Shareka Al Qabeda Lel 
Intaj Wal Elam 

البيرة   – السابع  الطابق   – الشيخ  برج  عمارة   : العنوان 
– رام الله 

Address: Burj Al- Shaikh Building, 7 floor, 
Al Beirah, Ramallah 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 614 (

 Trade Mark No.: 21433العالمة التجارية رقم : 21433 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 29/07/2012التاريخ : 2012/07/29 
من اجل : البن او القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ 
والتابيوكا؛ الساجو؛ بدائل القهوة او البن االصطناعي؛ 
و  الحبوب  من  المصنوعة  المستحضرات  و  الدقيق 
ومنتجات  الشوكوالتة،  والحلويات؛  والفطائر  الخبز 
واصابع الشوكوالتة؛ والبسكويت، البسكويت المحشي 
الكيك،  او  الكعك  الهش،  والبسكويت  والمغطى، 
عسل  والسكاكر؛  الحلوى  )الويفر(،  الرقيق  البسكويت 
مسحوق  الخميرة،  والدبس؛  األسود  والعسل  النحل 
)توابل(؛  الصلصة  الخل؛  الخردل؛  الملح؛  الخبيز؛ 

البهارات؛ البوظة )اآليس كريم(، الثلج والمثلجات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, chocolates, 
chocolate products and bars, biscuits, filled 
and coated biscuits, cookies, cakes, wafers, 
candies, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice-creams, ices 
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 In the name of: YILDIZ HOLDINGبأسم : يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 
ANONIM SIRKETI 

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

اسطنبول، تركيا 

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

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

Address for Services:   

) 615 (

 Trade Mark No.: 21434العالمة التجارية رقم : 21434 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

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

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

 In the name of: sharikat gargour alبأسم : شركة غرغور التجارية 
-tijariyyah 

العنوان : بيت ساحور- شارع جمعية الشبان المسيحية- 
صندوق بريد 10 

Address: Beit sahour 53 ymca street 
p.o.Box 10 

الشبان  جمعية  شارع  ساحور-  بيت   : التبليغ  عنوان 
المسيحية- صندوق بريد 10 

Address for Services:   Beit sahour 53 
ymca street p.o.Box 10 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 616 (

 Trade Mark No.: 21435العالمة التجارية رقم : 21435 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/08/2012التاريخ : 2012/08/05 

 ، الترفية   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم   : اجل  من 
االنشطة الرياضية والثقافية . 

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

 In the name of: talal faez fathe aqadبأسم : طالل فايز فتحي عقاد 

 Address: nablus - share›e sufianالعنوان : نابلس - شارع سفيان - تلفون : 0599676111 

 : تلفون   - سفيان  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0599676111

Address for Services:   nablus - share›e 
sufian 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة new abacus نيو 
اباكس الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 617 (

 Trade Mark No.: 21436العالمة التجارية رقم : 21436 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 06/08/2012التاريخ : 2012/08/06 

 In Respect of: COSMETICSمن اجل : كوزمتكس 

كوز  اند  بليستيفاريك  اتش  بي  ام  جي  كيرز   : بأسم 
ماتكس 

In the name of: kurs GMBH 
BLEISTIFTFABRIK & COASMATICS 

 -Address: NImrodatr 9 - 90441 nurnbergالعنوان : نمرودستار 9 - 90441 -نورمبرج جيرماني 
Germany 
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-نورمبرج   90441  -  9 نمرودستار   : التبليغ  عنوان 
جيرماني 

Address for Services:   NImrodatr 9 - 
90441 nurnberg- Germany 

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

) 618 (

 Trade Mark No.: 21437العالمة التجارية رقم : 21437 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 07/08/2012التاريخ : 2012/08/07 

 .In Respect of: Biscuits, Cookies and Crackersمن اجل : البسكويت والبسكويت المحلى والمقرمشات. 

 In the name of: Kraft Foods Global Brandsبأسم : كرافت فوودز غلوبال براندس أل أل سي 
LLC 

إيللينويز  نورثففيلد،  درايف،  ليكس  ثري   : العنوان 
60093 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: Three Lakes Drive, Northfield, 
Illinois 60093, United States of America 

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

Address for Services:   

) 619 (

 Trade Mark No.: 21438العالمة التجارية رقم : 21438 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 07/08/2012التاريخ : 2012/08/07 

من اجل : زيوت التشحيم والشحوم، النفط والمنتجات 
النفطية. 

In Respect of: Lubricating Oils and greases; 
petroleum and petroleum products 

 In the name of: Chevron Intellectualبأسم : تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي 
Property LLC 
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 ، رامون  سان  روود،  كانيون  بولينجر   6001  : العنوان 
كاليفورنيا 94583 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, CA 94583, USA 

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

Address for Services:   

) 620 (

 Trade Mark No.: 21439العالمة التجارية رقم : 21439 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 07/08/2012التاريخ : 2012/08/07 

 In Respect of: Lubricating Oil and greasesمن اجل : زيوت التشحيم والشحوم. 

 In the name of: Chevron Intellectualبأسم : تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي 
Property LLC 

 ، رامون  سان  روود،  كانيون  بولينجر   6001  : العنوان 
كاليفورنيا 94583 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, CA 94583, USA 

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

Address for Services:   

) 621 (

 Trade Mark No.: 21440العالمة التجارية رقم : 21440 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 07/08/2012التاريخ : 2012/08/07 

من اجل : تشحيم المركبات، خدمات الصيانة واالصالح 
والتنظيف. 

In Respect of: Vehicle lubrication, 
maintenance, repair and cleaning services. 

 In the name of: Chevron Intellectualبأسم : تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي 
Property LLC 

 ، رامون  سان  روود،  كانيون  بولينجر   6001  : العنوان 
كاليفورنيا 94583 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, CA 94583, USA 
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 2989760 البيرة -هاتف  التبليغ : ص,ب4472  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

) 622 (

 Trade Mark No.: 21441العالمة التجارية رقم : 21441 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 07/08/2012التاريخ : 2012/08/07 

زيوت  )عدا  الصناعية  والشحوم  الزيوت   : اجل  من 
التشحيم،  والزيوت األساسية(؛ مواد  الطعام والدهون 

وقود )بما في ذلك وقود المحركات(. 

In Respect of: Industrial oils and greases 
(other than edible oils and fats and 
essential oils); lubricants; fuels (including 
motor spirit). 

 In the name of: Chevron Intellectualبأسم : تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي 
Property LLC 

 ، رامون  سان  روود،  كانيون  بولينجر   6001  : العنوان 
كاليفورنيا 94583 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, CA 94583, USA 

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

Address for Services:   

) 623 (

 Trade Mark No.: 21442العالمة التجارية رقم : 21442 

 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 07/08/2012التاريخ : 2012/08/07 

من اجل : زيوت التشحيم والشحوم، النفط والمنتجات 
النفطية. 

In Respect of: Lubricating Oils and greases; 
petroleum and petroleum products 

 In the name of: Chevron Intellectualبأسم : تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي 
Property LLC 
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 ، رامون  سان  روود،  كانيون  بولينجر   6001  : العنوان 
كاليفورنيا 94583 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, CA 94583, USA 

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

Address for Services:   

) 624 (

 Trade Mark No.: 21443العالمة التجارية رقم : 21443 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 08/08/2012التاريخ : 2012/08/08 

 In Respect of: Mineral waterمن اجل : مياه معدنية 

 In the name of: SHAREKT ALMOROGبأسم : شركة المروج للمياه 
LLMYAH 

 Address: JENIN - SHAREA NA BLLUSالعنوان : جنين شارع نابلس 

 Address for Services:   JENIN - SHAREAعنوان التبليغ : جنين شارع نابلس 
NA BLLUS 

) 625 (

 Trade Mark No.: 21444العالمة التجارية رقم : 21444 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 07/08/2012التاريخ : 2012/08/07 
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 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 
المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 
لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 
صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 
ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 
أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

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

 In the name of: Philip Morris Brands Sarlبأسم : فيليب براندس سارل 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ص. ب. 1591 

) 626 (

 Trade Mark No.: 21445العالمة التجارية رقم : 21445 

 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

والصناعية  الطبيعية  والحجارة  البناء  مواد   : اجل  من 
والحصى  والقصارة  والجبصين  والكلس  واالسمنت 
ومواد  االسمنت  أو  الفخار  من  المصنوعة  والقساطل 
واالنشاءات  والحمر  والقار  واالسفلت  الطرق  تعبيد 

القابلة للنقل والنصب الحجرية والمداخن 

In Respect of: Building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for 
building, asphalt, pitch and bitumen, 
non-metallic transportable buildings, 
monuments, not of metal. 

بأسم : شركة ريتش فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت 
– ريتش هولدنج مساهمة خصوصية أجنبية 

In the name of: Sharekat Reach for Investment 
and Development – Reach Holding Al 
Mosahemah Al Khososeyah Al Ajnabeyah 

 Address: Al Masyoun –Ramallah - Palestineالعنوان : الماصيون - رام الله - فلسطين 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   
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) 627 (

 Trade Mark No.: 21446العالمة التجارية رقم : 21446 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

من اجل : الشؤون التمويلية، الشؤون المالية، الشؤون 
العقارية، إدارة العقارات 

In Respect of: Financial affairs, monetary 
affairs, real estate affairs, estate 
management (real___) 

بأسم : شركة ريتش فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت 
– ريتش هولدنج مساهمة خصوصية أجنبية 

In the name of: Sharekat Reach for Investment 
and Development – Reach Holding Al 
Mosahemah Al Khososeyah Al Ajnabeyah 

 Address: Al Masyoun –Ramallah - Palestineالعنوان : الماصيون - رام الله - فلسطين 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 628 (

 Trade Mark No.: 21447العالمة التجارية رقم : 21447 
 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 
التركيب  وخدمات  واإلصالح  المباني  إنشاء   : اجل  من 
أو التجميع، اإلشراف على إنشاء المباني، عزل المباني، 
عن  معلومات  باإلنشاء،  متعلقة  استشارات  اإلنشاء، 
البناء،  اإلصالح،  معلومات عن  المصانع،  إنشاء  اإلنشاء، 
البناء بالطوب، هدم المباني، خدمات استخراج الحجارة، 
تعبيد الطرق، إحكام سد المباني، اإلشراف على اإلنشاء. 

In Respect of: Building construction, repair, 
installation services, building construction 
supervision, building insulating, construction, 
construction consultation, construction 
information, factory construction, information 
(repair__), masonry, bricklaying, demolition 
of buildings, quarrying services, road paving, 
sealing (building__), supervision (building 
construction __). 
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بأسم : شركة ريتش فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت 
– ريتش هولدنج مساهمة خصوصية أجنبية 

In the name of: Sharekat Reach for Investment 
and Development – Reach Holding Al 
Mosahemah Al Khososeyah Al Ajnabeyah 

 Address: Al Masyoun –Ramallah - Palestineالعنوان : الماصيون - رام الله - فلسطين 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 629 (

 Trade Mark No.: 21448العالمة التجارية رقم : 21448 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

من اجل : خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 
المؤقت، مكاتب تأمين اإلقامة )الفنادق والنزل(، تأجير 
المؤقتة،  اإلقامة  أماكن  حجز  المؤقتة،  اإلقامة  أماكن 
التزويد  الكافتيريات،  المقاهي،  النزل،  النزل،  حجز 
في  الحجز  السياح،  إقامة  أماكن  والشراب،  بالطعام 
تأجير  الصغيرة،  الفنادق  الُنزل،  الفنادق،  الفنادق، 
الكراسي والموائد وبياضات الموائد واألواني الزجاجية، 
تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة، المطاعم، مطاعم الخدمة 

الذاتية، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة. 

In Respect of: Services for providing food 
and drink, temporary accommodation, 
accommodation bureau (hotels, boarding 
houses), accommodation (rental of 
temporary__), accommodation reservations 
(temporary__), boarding house bookings, 
boarding houses, cafes, cafeterias, 
catering (food and drink___), homes 
(tourist__), hotel reservation, hotels, houses 
(boarding__), motels, rental of chairs, 
tables, table linen, glassware, rental of 
temporary accommodation, restaurants, 
restaurants (self-service__), self-service 
restaurants, snack-bars, tourist homes. 

بأسم : شركة ريتش فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت 
– ريتش هولدنج مساهمة خصوصية أجنبية 

In the name of: Sharekat Reach for Investment 
and Development – Reach Holding Al 
Mosahemah Al Khososeyah Al Ajnabeyah 

 Address: Al Masyoun –Ramallah - Palestineالعنوان : الماصيون - رام الله - فلسطين 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   
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) 630 (

 Trade Mark No.: 21450العالمة التجارية رقم : 21450 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 02/08/2012التاريخ : 2012/08/02 

والنثر  والغابات،  والبستنة  الزراعة  خدمات   : اجل  من 
الجوي واألرضي لألسمدة والكيماويات الزراعية األخرى، 
الصناعي،  التلقيح  خدمات  المائية،  الزراعة  خدمات 
تصميم المناظر الطبيعية، إبادة الحشرات والحيوانات 
تأجير  والغابات،  والبستنة  الزراعة  ألغراض  الضارة 
زراعة  الحدائق،  زراعة  الزهور،  تنسيق  الزراعة،  معدات 
زرع  بالعشب،  العناية  البستنة،  األرضية،  المسطحات 
األشجار لغايات تعويض الكربون، جراحة األشجار، إبادة 
الحشرات والحيوانات الضارة ألغراض الزراعة والبستنة 
والغابات، إبادة األعشاب الضارة، صناعة أكاليل الزهور. 

In Respect of: Agriculture, horticulture 
and forestry service, aerial and surface 
spreading of fertilizers and other 
agriculture chemicals, aquaculture service, 
artificial insemination services, design 
(landscape___), exterminating (vermin__) 
for agriculture, horticulture and forestry, 
farming equipment rental, flower arranging, 
gardening, gardening (landscape ___), 
horticulture, lawn care, tree planting for 
carbon offsetting purposes, tree surgery, 
weed killing, wreath making. 

بأسم : شركة ريتش فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت 
– ريتش هولدنج مساهمة خصوصية أجنبية 

In the name of: Sharekat Reach for 
Investment and Development – Reach 
Holding Al Mosahemah Al Khososeyah Al 
Ajnabeyah 

 Address: Al Masyoun –Ramallah - Palestineالعنوان : الماصيون - رام الله - فلسطين 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 631 (

 Trade Mark No.: 21452العالمة التجارية رقم : 21452 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 08/08/2012التاريخ : 2012/08/08 
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 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 

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

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

الواليات المتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:   

) 632 (

 Trade Mark No.: 21453العالمة التجارية رقم : 21453 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 09/08/2012التاريخ : 2012/08/09 

المعدة  الحمية  مواد  األطفال,  أغذية   : اجل  من 
لالستعمال الطبي 

In Respect of: Food for babies, dietetic food 
preparations adapted for medical purposes 

مساهمة  العامة  للتجارة  مسروجي  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Masrouji General Trading 
Co. Ltd. 

الغربية,  الضفة  الله,  رام   3608 ب:  ص   : العنوان 
السلطة الوطنية الفلسطينية 

Address: P.O. Box: 3608 Ramallah, The 
West Bank, Palestinian National Authority 

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

Address for Services:   

) 633 (

 Trade Mark No.: 21454العالمة التجارية رقم : 21454 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 09/08/2012التاريخ : 2012/08/09 
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والمنتجات  وتقليدها  المدبوغة  الجلود   : اجل  من 
فئات  ضمن  المصنفة  غير  المواد  هذه  من  المصنوعة 
غير  أو  مدبوغة  كانت  سواء  الحيوانات  جلود   ، أخرى 
مدبوغة ، صناديق الثياب وحقائب السفر ، الشماسي 
الخيل  وأطقم  السياط  المشي،  وعصي  والمظالت 
والسروج, حقائب المتسلقين والمخيمات والشواطىء, 
حقائب الرياضة, هياكل حقائب اليد, هياكل المظالت 
والشماسي, عصي تسلق الجبال, محافظ النقود, حقائب 
)جلدية(,  المفاتيح  وحافظات  السفر  صناديق  اليد, 
سفرية,  مالبس  حقائب  واالوراق,  الوثائق  حقائب 
االطفال,  لحمل  حقائب  للقبعات,  جلدية  صناديق 
حقائب التسوق ذات العجالت, صناديق جلدية او من 
الواح جلدية, صناديق من ليف مفلكن, محافظ الجيب, 
الحقائب  واالوراق,  للوثائق  مسطحة  جلدية  محافظ 
المدرسية ومحافظ الوثائق, حقائب المدرسة, حقائب 
صغيرة لمواد التجميل غير مجهزة, اطواق للحيوانات, 
المظالت,  اغطية  للحيوانات,  رسن جلدي, مقود جلدي 
الحقائب  الظهر,  حقائب  الخيول,  لسروج  قماش 
للجنود, صناديق موسيقية,  المؤونة  المحمولة, جراب 
جلدية  واجربة(  )اكياس  الحقائب  للحيوانات,  رسن 
للتعبئة, خيوط جلدية, حبال جلدية, مقابض لحقائب 
السفر, عصي المشي ومقابض المضالت, رسن جلدي, 
مالبس  لالثاث,  الجلدية  االغطية  الخيول,  بطانيات 
حلقات  الخيول,  لسروج  لبادات  االليفة,  للحيوانات 
للحيوانات(,  )اطقم  للخيول  خفيفة  غمامات  المظالت, 
كتف  سيور  العصي,  قواعد  الحيوانات,  اطقم  لوازم 
جلدية, حقائب العدد اليدوية الجلدية )فارغة(, جزادين 
سالسل مشبكة, كمامات الفواه الحيوانات, لجام )اطقم 
جلدية,  احزمة  جلدية,  الواح  عذارات,  للحيوانات(, 
صناديق ثياب للسفر, حقائب التسوق, احزمة لمعدات 
الجنود, سيور الطقم الحيوانات, احزمة جلدية للسروج, 
احزمة للزالجات, الجلود المقلدة, زخارف جلدية لالثاث, 
مدبوغة(,  غير  جلود  من  )اجزاء  ارومات  جلدية,  سيور 
من  اغطية  شعب,  تسع  ذات  سياط  المدبوغة,  الجلود 
جلود الحيوانات )فرو الحيوانات(, اجزاء مطاطية للركاب, 

شكائم اللجام للحيوانات, اعنة, حقائب سفرية,

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; bags for 
climbers and campers and beach bags; 
bags for sports; handbag frames; frames 
for umbrellas or parasols; mountaineering 
sticks; purses; handbags; travelling sets 
and key cases (leatherware); attache 
cases; garment bags for travel; hat boxes 
of leather; sling bags for carrying infants; 
wheeled shopping bags; boxes of leather 
or of leather board; boxes of vulcanised 
fibre; pocket wallets; briefcases; school 
satchels and document cases; school bags; 
vanity cases (not fitted); collars for animals; 
leather leashes; leather laces, leather leads; 
umbrella covers; saddle cloths for horses; 
backpacks, rucksacks; haversacks; music 
cases; halters; bags (envelopes, pouches) of 
leather, for packaging; leather twist, leather 
thread; suitcase handles; walking stick and 
umbrella handles; lashes; horse blankets; 
furniture coverings of leather; clothing for 
animals; pads for horse saddles; umbrella 
rings; blinkers (harness); harness fittings; 
walking stick seats; shoulder belts ( straps), 
of leather; tool bags of leather (empty); chain 
mesh purses; muzzles; bridles (harness); 
head-stalls; leatherboard; bands of leather; 
travelling trunks; shopping bags; straps for 
soldiers› equipment; harness traces, harness 
straps; straps of leather (saddlery); straps 
for skates; imitation leather; trimmings of 
leather for furniture; leather straps; butts 
(parts of hides); curried skins; cat o› nine 
tails; coverings of skins (furs); stirrup 
leathers; parts of rubber for stirrups; bits for 
animals (harness); reins; suitcases; moleskin 
(imitation of leather); fur; chamois leather,
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بخالف  الشمواه  جلود  الفرو,  مقلد(,  )جلد  الخلد  فرو 
المستخدمة للتنظيف, مخالي )اكياس علف(, اكياس 
واقيات  للنوابض,  جلدية  اغطية  للتسوق,  مشبكة 
للسروج, محافظ  مرابط  للركوب,  الخيل, سروج  لركوب 
الحيوانات(,  )الطقم  احزمة  جيب(,  )محافظ  للبطاقات 

صمامات جلدية 

other than for cleaning purposes; nose 
bags (feed bags); net bags for shopping; 
casings, of leather, for springs; knee-pads 
for horses; riding saddles; fastenings for 
saddles; card cases [notecases]; traces 
(harness); valves of leather 

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, 
SPAIN 

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

Address for Services:   

) 634 (

 Trade Mark No.: 21456العالمة التجارية رقم : 21456 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 09/08/2012التاريخ : 2012/08/09 

من اجل : االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال, النشاط 
االنشطة  او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي, 
المعارض  تنظيم  تجارية,  او  صناعية  لشركات  التجارية 
الخدمات  التجارية,  او  االعالنية  للغايات  التجارية 
الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار 
نماذج  إعداد  للعمالء, خدمات  التجارية  المحالت  بطاقات 
النصوص  تحرير  المبيعات,  ترويج  أو  واإلعالن  الدعاية 
االعالنية, خدمات عرض عامة, خدمات المساعدة لتشغيل 
شركة تجارية على مبدأ االمتياز, عرض المنتوجات, ترويج 
عامة,  مزادات  في  المبيعات  اخرى(,  )الطراف  المبيعات 
المساعدة  خدمات  التسوق,  مراكز  ادارة  وخدمات  ترويج 
من  معالجة  طلبات  من  تتكون  التي  التجارية  لالنشطة 

خالل شبكات اتصاالت عالمية, 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions; assistance services for 
business management or commercial 
functions for an industrial or commercial 
company; organisation of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising 
purposes; promotion services provided 
by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for 
the operating of a commercial company on 
a franchise basis; product demonstration; 
sales promotion (for third parties);
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على  المباشر  االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت 
االخرى  لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة 
توزيع  اخرى(,  لشركات  والخدمات  المنتوجات  )شراء 
العامة,  العالقات  المحوسبة,  الملفات  ادارة  العينات, 
تاجير  االعالنات,  وكاالت  التجارية,  االنباء  وكاالت 
مواد  نشر  اإلعالنية,  المساحات  تأجير  البيع,  االت 
البحث  األعمال,  إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية 
تجميع  حاسوب,  ملفات  في  لالخرين  المعلومات  عن 
المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, النسخ, تحضير 
األعمال  إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  أعمدة 
التمثيل,  فناني  أعمال  إدارة  الصناعية,  أو  التجارية 
اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, 
اإلعالنات,  لصق  السوق,  دراسات  الوثائق,  نسخ 
تنظيم  الرأي,  إستطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية 
نصوص  نشر  حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات 
البيع,  البيع وترتيب خدمات  الدعاية واإلعالن, وكاالت 

خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت 

sales at public auctions; shopping centre 
promotion and management services; 
assistance services for the commercial 
functions of a business consisting 
in processing orders through global 
communications networks; import-
export agencies; on-line advertising on 
a computer network; supplying services 
to third parties (purchasing of products 
and services for other companies); 
distribution of samples; computerized 
file management; public relations; 
commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; 
business management assistance; data 
search in computer files (for others); 
compilation of information into computer 
databases; transcription; publicity 
columns preparation; commercial or 
industrial management assistance; 
business management of performing 
artists; direct mail advertising; updating 
of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-
posting, outdoor advertising; opinion 
polling; systemisation of information 
into computer databases; publication 
of advertising texts; sales agencies and 
arranging sales services; wholesale and 
retail services by any means 

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, 
SPAIN 

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

Address for Services:   
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) 635 (

 Trade Mark No.: 21457العالمة التجارية رقم : 21457 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 09/08/2012التاريخ : 2012/08/09 

والمنتجات  وتقليدها  المدبوغة  الجلود   : اجل  من 
فئات  ضمن  المصنفة  غير  المواد  هذه  من  المصنوعة 
أخرى ، جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة 
، صناديق الثياب وحقائب السفر ، الشماسي والمظالت 
وعصي المشي، السياط وأطقم الخيل والسروج, حقائب 
الرياضة,  حقائب  والشواطىء,  والمخيمات  المتسلقين 
هياكل حقائب اليد, هياكل المظالت والشماسي, عصي 
صناديق  اليد,  حقائب  النقود,  محافظ  الجبال,  تسلق 
الوثائق  حقائب  )جلدية(,  المفاتيح  وحافظات  السفر 
جلدية  صناديق  سفرية,  مالبس  حقائب  واالوراق, 
ذات  التسوق  حقائب  االطفال,  لحمل  حقائب  للقبعات, 
العجالت, صناديق جلدية او من الواح جلدية, صناديق 
من ليف مفلكن, محافظ الجيب, محافظ جلدية مسطحة 
الوثائق,  المدرسية ومحافظ  الحقائب  للوثائق واالوراق, 
غير  التجميل  لمواد  صغيرة  حقائب  المدرسة,  حقائب 
جلدي  مقود  جلدي,  رسن  للحيوانات,  اطواق  مجهزة, 
الخيول,  لسروج  قماش  المظالت,  اغطية  للحيوانات, 
المؤونة  جراب  المحمولة,  الحقائب  الظهر,  حقائب 
للجنود, صناديق موسيقية, رسن للحيوانات, الحقائب 
حبال  جلدية,  خيوط  للتعبئة,  جلدية  واجربة(  )اكياس 
جلدية, مقابض لحقائب السفر, عصي المشي ومقابض 
االغطية  الخيول,  بطانيات  جلدي,  رسن  المضالت, 
الجلدية لالثاث, مالبس للحيوانات االليفة, لبادات لسروج 
الخيول, حلقات المظالت, غمامات خفيفة للخيول )اطقم 
للحيوانات(, لوازم اطقم الحيوانات, قواعد العصي, سيور 
)فارغة(,  الجلدية  اليدوية  العدد  حقائب  جلدية,  كتف 
جزادين سالسل مشبكة, كمامات الفواه الحيوانات, لجام 

)اطقم للحيوانات(, 

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; bags for 
climbers and campers and beach bags; 
bags for sports; handbag frames; frames 
for umbrellas or parasols; mountaineering 
sticks; purses; handbags; travelling sets 
and key cases (leatherware); attache 
cases; garment bags for travel; hat boxes 
of leather; sling bags for carrying infants; 
wheeled shopping bags; boxes of leather or 
of leather board; boxes of vulcanised fibre; 
pocket wallets; briefcases; school satchels 
and document cases; school bags; vanity 
cases (not fitted); collars for animals; 
leather leashes; leather laces, leather leads; 
umbrella covers; saddle cloths for horses; 
backpacks, rucksacks; haversacks; music 
cases; halters; bags (envelopes, pouches) of 
leather, for packaging; leather twist, leather 
thread; suitcase handles; walking stick and 
umbrella handles; lashes; horse blankets; 
furniture coverings of leather; clothing for 
animals; pads for horse saddles; umbrella 
rings; blinkers (harness); harness fittings; 
walking stick seats; shoulder belts ( straps), 
of leather; tool bags of leather (empty); 
chain mesh purses; muzzles; bridles 
(harness); head-stalls; leatherboard; bands 
of leather; travelling trunks; shopping bags; 
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عذارات, الواح جلدية, احزمة جلدية, صناديق ثياب للسفر, 
الطقم  سيور  الجنود,  لمعدات  احزمة  التسوق,  حقائب 
الحيوانات, احزمة جلدية للسروج, احزمة للزالجات, الجلود 
المقلدة, زخارف جلدية لالثاث, سيور جلدية, ارومات )اجزاء 
من جلود غير مدبوغة(, الجلود المدبوغة, سياط ذات تسع 
شعب, اغطية من جلود الحيوانات )فرو الحيوانات(, اجزاء 
مطاطية للركاب, شكائم اللجام للحيوانات, اعنة, حقائب 
سفرية, فرو الخلد )جلد مقلد(, الفرو, جلود الشمواه بخالف 
اكياس  علف(,  )اكياس  مخالي  للتنظيف,  المستخدمة 
مشبكة للتسوق, اغطية جلدية للنوابض, واقيات لركوب 
للبطاقات  محافظ  للسروج,  مرابط  للركوب,  سروج  الخيل, 
)محافظ جيب(, احزمة )الطقم الحيوانات(, صمامات جلدية 

straps for soldiers› equipment; harness traces, 
harness straps; straps of leather (saddlery); 
straps for skates; imitation leather; trimmings 
of leather for furniture; leather straps; butts 
(parts of hides); curried skins; cat o› nine tails; 
coverings of skins (furs); stirrup leathers; 
parts of rubber for stirrups; bits for animals 
(harness); reins; suitcases; moleskin (imitation 
of leather); fur; chamois leather, other than 
for cleaning purposes; nose bags (feed bags); 
net bags for shopping; casings, of leather, for 
springs; knee-pads for horses; riding saddles; 
fastenings for saddles; card cases [notecases]; 
traces (harness); valves of leather 

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, SPAIN 

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

Address for Services:   

) 636 (

 Trade Mark No.: 21458العالمة التجارية رقم : 21458 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 09/08/2012التاريخ : 2012/08/09 

مالبس  الرأس,  وأغطية  القدم  وألبسة  المالبس   : اجل  من 
سائقي السيارات والدراجات, صدريات لالطفال غير مصنوعة 
الحمام,  مالبس  مباذل,  )مالبس(,  رأس  اربطة  الورق,  من 
والصنادل,  لالستحمام  الراس  اغطية  السباحة,  مالبس 
االوشحة, سراويل اطفال من النسيج, ياقات واقية, احذية 
احزمة  برانس )مالبس(, شاالت,  الشاطىء,  رياضية واحذية 
على  للتزلج  رطبة  بدالت  )مالبس(,  للنقود  احزمة  )مالبس(, 

الماء, ربطات العنق, مشدات للنساء )مالبس داخلية(,

In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear; motorists› and cyclists› clothing; 
bibs, not of paper; headbands (clothing); 
dressing gowns; bathing suits, swimsuits; 
bathing caps and sandals; boas (necklets); 
babies› pants of textile; collar protectors; 
boots for sports and beach shoes; hoods 
(clothing); shawls; belts (clothing);
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الراس(,  )اغطية  قبعات  االوشحة,  الفرو,  شاالت  نطق, 
قفافيز )مالبس(, مالبس للوقاية من الماء, مشدات للنساء, 
مخرمة  مناديل  قصيرة,  جوارب  طويلة,  جوارب  طرحات, 
للباس  نعال  بيجامات,  )مالبس(,  فرو  للرقبة(,  )مناديل 
القدم, كعوب لالحذية او الجوارب, خمر )مالبس(, حماالت 
قمصان  )مالبس(,  ياقات  للمواليد,  مالبس  للبنطلونات, 
نعال  )مالبس(,  لألذنين  أغطية  كفوف,  للرجال,  داخلية 
)مالبس(,  للمعصم  عصابات  األكمام,  زمامات  داخلية, 
واقيات مالبس, البسة الشاطىء, جيوب المالبس, حماالت 
للجوارب, تنانير تحتية, مالبس ضيقة, مراييل )مالبس(, 
أمامية  أطراف  نظامية,  بزات  التنكرية,  للحفالت  مالبس 
للقبعات, أخفاف مطاطية, أحذية خشبية, أربطة للجوارب, 
معاطف, أحذية أو صنادل من نسيج الحلفاء, أدوات مانعة 
النزالق األحذية, روب الحمام, أخفاف إستحمام, افرهوالت, 
ال  أغطية  بيريهات,  داخلية,  نسائية  مالبس  جالبيب, 
أربطة,  ذات  أحذية  القدمين,  لتدفئة  كهربائيًا  تسخن 
أحذية  القدم,  كرة  رصائع ألحذية  األحذية,  فرعات  ابواط, 
القدم,  لباس  زخارف  لألحذية,  معدنية  لوازم  نصفية, 
سيور لألحذية, كعوب لألحذية, سراويل داخلية )مالبس(, 
سراويل داخلية, قمصان, ياقات قمصان, صدر القميص, 
صدارات  كم,  نصف  قمصان  القميص(,  )صدر  صدارات 
)مالبس داخلية(, صدارات, صدريات, الجاكيتات )مالبس(, 
)مالبس(,  الصوف  من  جاكيتات  السمك,  لصيد  صدارات 
قمصان مسرولة )مالبس(, قمصان داخلية )مالبس داخلية(, 
المالبس الجاهزة, ياقات قابلة للفك, مالبس جلدية, مالبس 
لد, طواقي االستحمام, التنانير, بطانات جاهزة 

ّ
من جلد مق

خفيفة,  معاطف  خارجية,  معاطف  مالبس(,  من  )اجزاء 
من  أثواب  البدنية,  للرياضة  أحذية  )مالبس(,  جالبيات 
للخدم,  أزياء  السترات,  كنزات صوفية,  )مالبس(,  الصوف 
أغطية لتدفئة اليدين )مالبس(, فرعات لباس القدم, جيوب 
طماقات,  بنطلونات,  أوشحة,  مقلنسة,  جاكيتات  مربعة, 
طماقات للكاحل, طماقات )اغطية للساق(, مالبس محبوكة, 
مالبس محبوكة )مالبس(, مالبس للرياضة البدنية, مالبس 
)لباس هندي(,  الصنادل, ساري  داخلية,  مالبس  خارجية, 
حجاب(,  او  )خمار  وجه  أغطية  قبعات,  داخلية,  سراويل 
أثواب فضفاضة, سيور للطماق, أحزمة للبنطلونات, عمائم, 

بدالت, أخفاف, االحذية, االحذية الرياضية 

money belts (clothing); wet suits for water-
skiing; neckties; corsets (underclothing); 
sashes for wear; fur stoles; scarves; caps 
(headwear); gloves (clothing); waterproof 
clothing; girdles; mantillas; stockings; 
socks; bandanas (neckerchiefs); furs 
(clothing); pyjamas; soles for footwear; 
heels; veils (clothing); suspenders; layettes 
(clothing); collars (clothing); singlets; 
mittens; ear muffs (clothing); inner soles; 
cuffs, wristbands (clothing); dress shields; 
beach clothes; pockets for clothing; socks 
suspenders; stocking suspenders; petticoats; 
tights; aprons (clothing); masquerade 
costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; 
wooden shoes; garters; coats; esparto shoes 
or sandals; non-slipping devices for boots 
and shoes; bath robes; bath slippers; overalls, 
smocks; teddies (undergarments); berets; 
footmuffs, not electrically heated; lace boots; 
boots; boot uppers; studs for football boots; 
half-boots; fittings of metal for footwear; tips 
for footwear; welts for footwear; heelpieces 
for footwear; drawers (clothing), pants; 
shirts; shirt yokes; shirt fronts; chemisettes 
(shirt fronts); tee-shirts; bodices (lingerie); 
vests, waistcoats; jackets (clothing); fishing 
vests; stuff jackets (clothing); combinations 
(clothing); slips (undergarments); ready-
made clothing; detachable collars; clothing 
of leather; clothing of imitations of leather; 
shower caps; skirts; ready-made linings 
(parts of clothing); overcoats, topcoats; 
gabardines (clothing); gymnastic shoes; 
jerseys (clothing); pullovers; sweaters; 
liveries; muffs (clothing); footwear uppers; 
pocket squares; parkas; pelerines; pelisses; 
trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; 
knitwear (clothing); clothing for gymnastics; 
outerclothing; underwear; sandals; saris; 
underpants; hats; wimples; togas; gaiter 
straps, trouser straps; turbans; suits; slippers; 
shoes; sports shoes 
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اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, 
SPAIN 

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

Address for Services:   

)637(

 Trade Mark No.: 21459العالمة التجارية رقم : 21459 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 09/08/2012التاريخ : 2012/08/09 

االعمال,  ادارة  االعمال,  تنظيم  االعالنات,   : اجل  من 
او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي,  النشاط 
االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية, تنظيم 
التجارية,  او  االعالنية  للغايات  التجارية  المعارض 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من 
خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء, خدمات 
المبيعات,  ترويج  أو  واإلعالن  الدعاية  نماذج  إعداد 
تحرير النصوص االعالنية, خدمات عرض عامة, خدمات 
االمتياز,  مبدأ  على  تجارية  شركة  لتشغيل  المساعدة 
اخرى(,  )الطراف  المبيعات  ترويج  المنتوجات,  عرض 
المبيعات في مزادات عامة, ترويج وخدمات ادارة مراكز 
التي  التجارية  لالنشطة  المساعدة  خدمات  التسوق, 
تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت 
المباشر  االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية, 
لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على 
اخرى(,  لشركات  والخدمات  المنتوجات  )شراء  االخرى 
العالقات  المحوسبة,  الملفات  ادارة  العينات,  توزيع 
االعالنات,  وكاالت  التجارية,  االنباء  وكاالت  العامة, 
تاجير االت البيع, تأجير المساحات اإلعالنية, نشر مواد 

الدعاية واإلعالن, المساعدة في إدارة األعمال,

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions; assistance services for 
business management or commercial 
functions for an industrial or commercial 
company; organisation of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising 
purposes; promotion services provided 
by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for 
the operating of a commercial company on 
a franchise basis; product demonstration; 
sales promotion (for third parties); sales at 
public auctions; shopping centre promotion 
and management services; assistance 
services for the commercial functions of 
a business consisting in processing orders 
through global communications networks; 
import-export agencies; on-line advertising 
on a computer network;
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حاسوب,  ملفات  في  لالخرين  المعلومات  عن  البحث 
تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, النسخ, 
إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  أعمدة  تحضير 
فناني  أعمال  إدارة  الصناعية,  أو  التجارية  األعمال 
مواد  تحديث  المباشر,  بالبريد  اإلعالن  التمثيل, 
الدعاية واإلعالن, نسخ الوثائق, دراسات السوق, لصق 
إستطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات, 
حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تنظيم  الرأي, 
وترتيب  البيع  وكاالت  واإلعالن,  الدعاية  نشر نصوص 
باي  وبالتجزئة  بالجملة  البيع  خدمات  البيع,  خدمات 

طريقة كانت 

supplying services to third parties 
(purchasing of products and services 
for other companies); distribution of 
samples; computerized file management; 
public relations; commercial information 
agencies; advertising agencies; rental of 
vending machines; renting of advertising 
space; dissemination of advertising matter; 
business management assistance; data 
search in computer files (for others); 
compilation of information into computer 
databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial 
management assistance; business 
management of performing artists; direct 
mail advertising; updating of advertising 
material; document reproduction; 
marketing studies; bill-posting, outdoor 
advertising; opinion polling; systemisation 
of information into computer databases; 
publication of advertising texts; sales 
agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means 

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, SPAIN 

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

Address for Services:   

) 638 (

 Trade Mark No.: 21460العالمة التجارية رقم : 21460 

 In Class: 6في الصنف : 6 
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 Date: 13/08/2012التاريخ : 2012/08/13 

من اجل : معادن غير نفيسةوكل خليط منها مواد بناء 
معدنية مصنوعة من معادن غير نفيسة خامات معادن 
المنيوم  رقائق  معدنية  ابواب  لالبواب  معدنية  اطر 
مفصالت معدنية اباجورات معدنية الواح بناءمعدنية 
الواح وصفائح معدنية ابواب دوارة تجهيزات معدنية 

للمباني 

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

 In the name of: NIDAL - M A. ETKAIDEKبأسم : نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 

 Address: HEBRON AL JABARI BULDINGالعنوان : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 

 Address for Services:   HEBRON ALعنوان التبليغ : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
JABARI BULDING 

) 639 (

 Trade Mark No.: 21461العالمة التجارية رقم : 21461 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 13/08/2012التاريخ : 2012/08/13 

من اجل : معادن غير نفيسةوكل خليط منها مواد بناء 
معدنية مصنوعة من معادن غير نفيسة خامات معادن 
المنيوم  رقائق  معدنية  ابواب  لالبواب  معدنية  اطر 
مفصالت معدنية اباجورات معدنية الواح بناءمعدنية 
الواح وصفائح معدنية ابواب دوارة تجهيزات معدنية 

للمباني 

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

 In the name of: NIDAL - M A. ETKAIDEKبأسم : نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 

 Address: HEBRON AL JABARIالعنوان : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
BULDING 

 Address for Services:   HEBRON ALعنوان التبليغ : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
JABARI BULDING 
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) 640 (

 Trade Mark No.: 21462العالمة التجارية رقم : 21462 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 13/08/2012التاريخ : 2012/08/13 

من اجل : اجهزه االناره والتدفئه وتوليد البخار ، والطبخ 
، والتبريد والتجفيف والتهوئه وتوريد المياه والشؤون 
للضوء  الثنائية  للصمامات  اضاءات  .اجهزة  الصحيه 
مصابيح كهربائية بطانيات كهربائية ليست الغراض 

طبية 

In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes LED 
BLANKS ELECTRIC NOT FOR 
MEDICAL PURPOSSES 

 In the name of: NIDAL - M A. ETKAIDEKبأسم : نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 

 Address: HEBRON AL JABARIالعنوان : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
BULDING 

 Address for Services:   HEBRON ALعنوان التبليغ : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
JABARI BULDING 

) 641 (

 Trade Mark No.: 21463العالمة التجارية رقم : 21463 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 13/08/2012التاريخ : 2012/08/13 

من اجل : ادوات اقفال الدارات الكهربائية لوحة تحكم 
توزيع  صناديق  كهربائية  توزيع  لوحات  كهربائية 
مراقبة كهربائية منشات كهربائية  اجهزة  كهربائية 

للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية 

In Respect of: circuit closer control panel 
distribution boards, electric distribution 
boxes, electric equipment, electric 
monitoring, electric installations for remote 
control of industrial operation 
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 .In the name of: NIDAL - M Aبأسم : نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 
ETKAIDEK 

 Address: HEBRON AL JABARIالعنوان : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
BULDING 

 Address for Services:   HEBRON ALعنوان التبليغ : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
JABARI BULDING 

) 642 (

 Trade Mark No.: 21464العالمة التجارية رقم : 21464 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 13/08/2012التاريخ : 2012/08/13 

االعمال  وتوجية  واعالن  دعاية  خدمات   : اجل  من 
االعمال  ادارة  في  المكتبيالمساعدة  النشاط  وتفعيل 
انتشارات ادارة االعمال المساعدة في االعمال التجارية 
والصناعية خدمات النصح في ادارة االعمال استشارات 
ادارة شؤون الموظفين االعالن والدعاية المباشرة على 
التجاريةلغايات  المعارض  تنظيم  الكمبيوتر  شبكات 
تجارية واعالنية العالقات العامة االعالن بالراديو اعداد 

تقارير الحسابات 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions Business management 
assistance Business management 
consulting commercial or industrial 
assistance management consultancy 
personal on line advertising on computer 
network organization on trade fair for 
commercial or advertising purposes public 
relations radio advertising statement of 
account[ 

 In the name of: NIDAL - M A. ETKAIDEKبأسم : نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 

 Address: HEBRON AL JABARIالعنوان : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
BULDING 

 Address for Services:   HEBRON ALعنوان التبليغ : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
JABARI BULDING 
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) 643 (

 Trade Mark No.: 21465العالمة التجارية رقم : 21465 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 13/08/2012التاريخ : 2012/08/13 

التجميع  وخدمات  واالصالح  المباني  انشاء   : اجل  من 
معلومات  باالنشاء  متعلقة  استشارات  والتركيب 
واصالح  تركيب  والنوافذ  االبواب  االنشاءتركيب  عن 
المصاعد معلومات عن االصالح تركيب وصيانة واصالح 

المعدات االلية . 

In Respect of: Building construction; 
repair; installation services construction 
consalting construction information 
doors and window instalation elevatr 
instalation and repair machinary instalation 
maintanance and repair 

 In the name of: NIDAL - M A. ETKAIDEKبأسم : نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 

 Address: HEBRON AL JABARIالعنوان : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
BULDING 

 Address for Services:   HEBRON ALعنوان التبليغ : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
JABARI BULDING 

) 644 (

 Trade Mark No.: 21466العالمة التجارية رقم : 21466 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 14/08/2012التاريخ : 2012/08/14 
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الية محركات ومكائن سيور لالالت  : االت وعدد  من اجل 
سيور للمكائن والمحركات اذرع توصيل لالالت والمحركات 
والمحركات  والمكائن  لالليات  تحكم  اليات  والماكنات 
مفاتيح  لالبواب  كهربائية  اقفال  معدنية  اغطية 
المستخدمة  لالبواب محركات تشغيل بخالف  كهربائية 
بخالف  مصاعد  الزجاج  تصنيع  االت  البرية  المركبات  في 
مصاعد التزلج منظمات سرعة للمكائن والمحركات واالالت 

In Respect of: Machines and machine 
tools; motors and engines Belts for 
machines Belts for motors and engines 
Control mechanisms for machines, engines 
or motors Cowlings [parts of machines] 
Door closers, electric Door openers, 
electric Driving motors other than for land 
vehicles Glass working machines Lifts, 
other than ski-lifts Speed governors for 
machines, engines and motors 

 In the name of: NIDAL - M A. ETKAIDEKبأسم : نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 

 Address: HEBRON AL JABARIالعنوان : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
BULDING 

 Address for Services:   HEBRON ALعنوان التبليغ : الخليل _ الحرس ص . ب ) 243( 
JABARI BULDING 

) 645 (

 Trade Mark No.: 21468العالمة التجارية رقم : 21468 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/08/2012التاريخ : 2012/08/12 

من اجل : البن والشاي والكاكاو والقهوة األصطناعية؛ 
والمستحضرات  الدقيق  والساجو؛  التابيوكا  األرز؛ 
والفطائر  والبسكويت  والخبز  الحبوب  من  المصنوعة 
والحلويات؛ المثلجات؛ السكر، العسل، الدبس والعسل 
االسود؛ الخميرة، مسحوق الخبيز )البيكنج باودر( ؛ الملح؛ 

الخردل؛ الخل، الصلصة )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج 

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

أنونيم  تيجاريت  في  سانايى  جيدا  ديماس   : بأسم 
شيركيتى 

In the name of: DIMES GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI 
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 / توكات   ،1 نمبر:  سانايى سيتيسى،  جيدا   : العنوان 
تركيا 

Address: GIDA SANAYI SITESI, NO: 1, 
TOKAT / TURKEY 

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

Address for Services:   

) 646 (

 Trade Mark No.: 21469العالمة التجارية رقم : 21469 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 12/08/2012التاريخ : 2012/08/12 

والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
مجمدة  و  محفوظة  وخضروات  فواكه  اللحم،  خالصات 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  ومجففة 
األلبان،  ومنتجات  واللبن  البيض  بالسكر،  مطبوخة 

الزيوت والدهون المعدة لألكل 

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 oil and fats 

أنونيم  تيجاريت  في  سانايى  جيدا  ديماس   : بأسم 
شيركيتى 

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

 / توكات   ،1 نمبر:  سانايى سيتيسى،  جيدا   : العنوان 
تركيا 

Address: GIDA SANAYI SITESI, NO: 1, 
TOKAT / TURKEY 

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

Address for Services:   

) 647 (

 Trade Mark No.: 21470العالمة التجارية رقم : 21470 

 In Class: 32في الصنف : 32 
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 Date: 12/08/2012التاريخ : 2012/08/12 

من  وغيرها  وغازية  معدنية  مياه  بيرة؛   : اجل  من 
وعصائر  الفواكه  أشربة  ؛  الكحولية  غير  المشروبات 
الفواكه؛ شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات 

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

أنونيم  تيجاريت  في  سانايى  جيدا  ديماس   : بأسم 
شيركيتى 

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

 / توكات   ،1 نمبر:  سانايى سيتيسى،  جيدا   : العنوان 
تركيا 

Address: GIDA SANAYI SITESI, NO: 1, 
TOKAT / TURKEY 

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

Address for Services:   

) 648 (

 Trade Mark No.: 21471العالمة التجارية رقم : 21471 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 14/08/2012التاريخ : 2012/08/14 

والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
مجمدة  و  محفوظة  وخضروات  فواكه  اللحم،  خالصات 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  ومجففة 
األلبان،  ومنتجات  واللبن  البيض  بالسكر،  مطبوخة 

الزيوت والدهون المعدة لألكل 

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 oil and fats 

بأسم : سونار ميسير انتيجري تيسسليري ساناي في 
تيجاريت انونيم شيركيتي 

In the name of: SUNAR MISIR ENTEGRE 
TESISLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI. 

سيمال  تورهان  ماهاليسي،  يولجيسين   : العنوان 
بيريكير بولفاري، نمبر: 565، سيهان، آضانا / تركيا 

Address: Yolgecen Mahallesi, Turhan 
Cemal Beriker Bulvari No: 565, Seyhan- 
Adana/Turkey 

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

Address for Services:   
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) 649 (

 Trade Mark No.: 21472العالمة التجارية رقم : 21472 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 15/08/2012التاريخ : 2012/08/15 

االعمال,  ادارة  االعمال,  تنظيم  االعالنات,   : اجل  من 
او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي,  النشاط 
االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية, تنظيم 
التجارية,  او  االعالنية  للغايات  التجارية  المعارض 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من 
خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء, خدمات 
المبيعات,  ترويج  أو  واإلعالن  الدعاية  نماذج  إعداد 
تحرير النصوص االعالنية, خدمات عرض عامة, خدمات 
االمتياز,  مبدأ  على  تجارية  شركة  لتشغيل  المساعدة 
اخرى(,  )الطراف  المبيعات  ترويج  المنتوجات,  عرض 
المبيعات في مزادات عامة, ترويج وخدمات ادارة مراكز 
التي  التجارية  لالنشطة  المساعدة  خدمات  التسوق, 
تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت 
المباشر  االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية, 
لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على 
اخرى(,  لشركات  والخدمات  المنتوجات  )شراء  االخرى 
العالقات  المحوسبة,  الملفات  ادارة  العينات,  توزيع 
االعالنات,  وكاالت  التجارية,  االنباء  وكاالت  العامة, 
تاجير االت البيع, تأجير المساحات اإلعالنية, نشر مواد 
البحث  األعمال,  إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية 
تجميع  حاسوب,  ملفات  في  لالخرين  المعلومات  عن 
المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, النسخ, تحضير 
األعمال  إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  أعمدة 
التمثيل,  فناني  أعمال  إدارة  الصناعية,  أو  التجارية 
اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, 
نسخ الوثائق, دراسات السوق, لصق اإلعالنات, الدعاية 

واإلعالن الخارجي, إستطالعات الرأي,

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions; assistance services for 
business management or commercial 
functions for an industrial or commercial 
company; organisation of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising 
purposes; promotion services provided 
by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for 
the operating of a commercial company on 
a franchise basis; product demonstration; 
sales promotion (for third parties); sales at 
public auctions; shopping centre promotion 
and management services; assistance 
services for the commercial functions of 
a business consisting in processing orders 
through global communications networks; 
import-export agencies; on-line advertising 
on a computer network; supplying services 
to third parties (purchasing of products and 
services for other companies); distribution 
of samples; computerized file management; 
public relations; commercial information 
agencies; advertising agencies; rental of 
vending machines; renting of advertising 
space; dissemination of advertising matter; 
business management assistance; data 
search in computer files (for others); 
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نشر  حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تنظيم 
نصوص الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع وترتيب خدمات 
طريقة  باي  وبالتجزئة  بالجملة  البيع  خدمات  البيع, 
كانت, خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، 

وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها 

compilation of information into computer 
databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial 
management assistance; business 
management of performing artists; direct 
mail advertising; updating of advertising 
material; document reproduction; marketing 
studies; bill-posting, outdoor advertising; 
opinion polling; systemisation of information 
into computer databases; publication 
of advertising texts; sales agencies and 
arranging sales services; wholesale and retail 
services by any means; the bringing together 
for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods 

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, 
SPAIN 

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

Address for Services:   

) 650 (

 Trade Mark No.: 21473العالمة التجارية رقم : 21473 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 15/08/2012التاريخ : 2012/08/15 

االعمال,  ادارة  االعمال,  تنظيم  االعالنات,   : اجل  من 
او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي,  النشاط 
االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية, تنظيم 

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية,

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company;
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الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من 
خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء, خدمات 
المبيعات,  ترويج  أو  واإلعالن  الدعاية  نماذج  إعداد 
تحرير النصوص االعالنية, خدمات عرض عامة, خدمات 
االمتياز,  مبدأ  على  تجارية  شركة  لتشغيل  المساعدة 
اخرى(,  )الطراف  المبيعات  ترويج  المنتوجات,  عرض 
المبيعات في مزادات عامة, ترويج وخدمات ادارة مراكز 
التي  التجارية  لالنشطة  المساعدة  خدمات  التسوق, 
تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت 
المباشر  االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية, 
لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على 
اخرى(,  لشركات  والخدمات  المنتوجات  )شراء  االخرى 
العالقات  المحوسبة,  الملفات  ادارة  العينات,  توزيع 
االعالنات,  وكاالت  التجارية,  االنباء  وكاالت  العامة, 
تاجير االت البيع, تأجير المساحات اإلعالنية, نشر مواد 
البحث  األعمال,  إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية 
تجميع  حاسوب,  ملفات  في  لالخرين  المعلومات  عن 
المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, النسخ, تحضير 
األعمال  إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  أعمدة 
التمثيل,  فناني  أعمال  إدارة  الصناعية,  أو  التجارية 
اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, 
اإلعالنات,  لصق  السوق,  دراسات  الوثائق,  نسخ 
تنظيم  الرأي,  إستطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية 
نصوص  نشر  حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات 
البيع,  البيع وترتيب خدمات  الدعاية واإلعالن, وكاالت 
كانت,  طريقة  باي  وبالتجزئة  بالجملة  البيع  خدمات 
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك 

لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها 

organisation of exhibitions and trade 
fairs for commercial or advertising 
purposes; promotion services provided by 
a commercial company by issuing store 
service cards to clients; modelling services 
for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping centre promotion and 
management services; assistance services 
for the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through 
global communications networks; import-
export agencies; on-line advertising on a 
computer network; supplying services to 
third parties (purchasing of products and 
services for other companies); distribution 
of samples; computerized file management; 
public relations; commercial information 
agencies; advertising agencies; rental of 
vending machines; renting of advertising 
space; dissemination of advertising matter; 
business management assistance; data search 
in computer files (for others); compilation 
of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising 
texts; sales agencies and arranging sales 
services; wholesale and retail services by 
any means; the bringing together for the 
benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods 
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اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, 
SPAIN 

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

Address for Services:   

) 651 (

 Trade Mark No.: 21475العالمة التجارية رقم : 21475 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 15/08/2012التاريخ : 2012/08/15 

من اجل : الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات المصنوعة 
جلود   ، أخرى  فئات  ضمن  المصنفة  غير  المواد  هذه  من 
، صناديق  مدبوغة  غير  أو  مدبوغة  كانت  سواء  الحيوانات 
وعصي  والمظالت  الشماسي   ، السفر  وحقائب  الثياب 
المشي، السياط وأطقم الخيل والسروج, حقائب المتسلقين 
الرياضة, هياكل حقائب  والشواطىء, حقائب  والمخيمات 
الجبال,  تسلق  عصي  والشماسي,  المظالت  هياكل  اليد, 
وحافظات  السفر  صناديق  اليد,  حقائب  النقود,  محافظ 
المفاتيح )جلدية(, حقائب الوثائق واالوراق, حقائب مالبس 
سفرية, صناديق جلدية للقبعات, حقائب لحمل االطفال, 
حقائب التسوق ذات العجالت, صناديق جلدية او من الواح 
جلدية, صناديق من ليف مفلكن, محافظ الجيب, محافظ 
المدرسية  الحقائب  واالوراق,  للوثائق  مسطحة  جلدية 
ومحافظ الوثائق, حقائب المدرسة, حقائب صغيرة لمواد 
التجميل غير مجهزة, اطواق للحيوانات, رسن جلدي, مقود 
جلدي للحيوانات, اغطية المظالت, قماش لسروج الخيول, 
حقائب الظهر, الحقائب المحمولة, جراب المؤونة للجنود, 
)اكياس  الحقائب  للحيوانات,  رسن  موسيقية,  صناديق 
جلدية,  حبال  جلدية,  خيوط  للتعبئة,  جلدية  واجربة( 

مقابض لحقائب السفر, 

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; bags for 
climbers and campers and beach bags; 
bags for sports; handbag frames; frames 
for umbrellas or parasols; mountaineering 
sticks; purses; handbags; travelling sets 
and key cases (leatherware); attache cases; 
garment bags for travel; hat boxes of leather; 
sling bags for carrying infants; wheeled 
shopping bags; boxes of leather or of leather 
board; boxes of vulcanised fibre; pocket 
wallets; briefcases; school satchels and 
document cases; school bags; vanity cases 
(not fitted); collars for animals; leather 
leashes; leather laces, leather leads; umbrella 
covers; saddle cloths for horses; backpacks, 
rucksacks; haversacks; music cases; halters; 
bags (envelopes, pouches) of leather, for 
packaging; leather twist, leather thread; 
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بطانيات  جلدي,  رسن  المضالت,  ومقابض  المشي  عصي 
للحيوانات  مالبس  لالثاث,  الجلدية  االغطية  الخيول,  
المظالت,  حلقات  الخيول,  لسروج  لبادات  االليفة,  
لوازم  للحيوانات(,  )اطقم  للخيول  خفيفة  غمامات 
العصي, سيور كتف جلدية,  الحيوانات, قواعد  اطقم 
جزادين  )فارغة(,  الجلدية  اليدوية  العدد  حقائب 
سالسل مشبكة, كمامات الفواه الحيوانات, لجام )اطقم 
جلدية,  احزمة  جلدية,  الواح  عذارات,  للحيوانات(, 
صناديق ثياب للسفر, حقائب التسوق, احزمة لمعدات 
الجنود, سيور الطقم الحيوانات, احزمة جلدية للسروج, 
احزمة للزالجات, الجلود المقلدة, زخارف جلدية لالثاث, 
مدبوغة(,  غير  جلود  من  )اجزاء  ارومات  جلدية,  سيور 
اغطية  شعب,  تسع  ذات  سياط  المدبوغة,  الجلود 
مطاطية  اجزاء  الحيوانات(,  )فرو  الحيوانات  جلود  من 
حقائب  اعنة,  للحيوانات,  اللجام  شكائم  للركاب, 
الشمواه  جلود  الفرو,  مقلد(,  )جلد  الخلد  فرو  سفرية, 
بخالف المستخدمة للتنظيف, مخالي )اكياس علف(, 
للنوابض,  جلدية  اغطية  للتسوق,  مشبكة  اكياس 
للسروج,  للركوب, مرابط  الخيل, سروج  لركوب  واقيات 
)الطقم  احزمة  جيب(,  )محافظ  للبطاقات  محافظ 

الحيوانات(, صمامات جلدية 

suitcase handles; walking stick and umbrella 
handles; lashes; horse blankets; furniture 
coverings of leather; clothing for animals; 
pads for horse saddles; umbrella rings; 
blinkers (harness); harness fittings; walking 
stick seats; shoulder belts ( straps), of 
leather; tool bags of leather (empty); chain 
mesh purses; muzzles; bridles (harness); 
head-stalls; leatherboard; bands of leather; 
travelling trunks; shopping bags; straps for 
soldiers› equipment; harness traces, harness 
straps; straps of leather (saddlery); straps 
for skates; imitation leather; trimmings of 
leather for furniture; leather straps; butts 
(parts of hides); curried skins; cat o› nine tails; 
coverings of skins (furs); stirrup leathers; 
parts of rubber for stirrups; bits for animals 
(harness); reins; suitcases; moleskin (imitation 
of leather); fur; chamois leather, other than 
for cleaning purposes; nose bags (feed bags); 
net bags for shopping; casings, of leather, for 
springs; knee-pads for horses; riding saddles; 
fastenings for saddles; card cases [notecases]; 
traces (harness); valves of leather 

 .In the name of: Stradivarius Espana, S.Aبأسم : ستراديفاريوس اسبانا, اس.ايه. 

العنوان : بوليغونو انداستريال دي سابون, افينيدا دي 
ال ديبوتاسيون, اس/ان 15142 ارتيكسو, ايه كورونا, 

اسبانيا 

Address: Pol?gono Industrial de Sab?n, 
Avenida de la Diputaci?n, s/n 15142 
Arteixo, A CORU?A, SPAIN 

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

Address for Services:   

) 652 (

 Trade Mark No.: 21476العالمة التجارية رقم : 21476 

 In Class: 25في الصنف : 25 
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 Date: 15/08/2012التاريخ : 2012/08/15 

من اجل : المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس, مالبس 
غير  لالطفال  صدريات  والدراجات,  السيارات  سائقي 
مصنوعة من الورق, اربطة رأس )مالبس(, مباذل, مالبس 
لالستحمام  الراس  اغطية  السباحة,  مالبس  الحمام, 
النسيج,  من  اطفال  سراويل  االوشحة,  والصنادل, 
ياقات واقية, احذية رياضية واحذية الشاطىء, برانس 
للنقود  احزمة  )مالبس(,  احزمة  شاالت,  )مالبس(, 
)مالبس(, بدالت رطبة للتزلج على الماء, ربطات العنق, 
الفرو,  )مالبس داخلية(, نطق, شاالت  للنساء  مشدات 
)مالبس(,  قفافيز  الراس(,  )اغطية  قبعات  االوشحة, 
طرحات,  للنساء,  مشدات  الماء,  من  للوقاية  مالبس 
جوارب طويلة, جوارب قصيرة, مناديل مخرمة )مناديل 
القدم,  للباس  نعال  بيجامات,  )مالبس(,  فرو  للرقبة(, 
حماالت  )مالبس(,  خمر  الجوارب,  او  لالحذية  كعوب 
للبنطلونات, مالبس للمواليد, ياقات )مالبس(, قمصان 
داخلية للرجال, كفوف, أغطية لألذنين )مالبس(, نعال 
)مالبس(,  للمعصم  األكمام, عصابات  زمامات  داخلية, 
المالبس,  جيوب  الشاطىء,  البسة  مالبس,  واقيات 
حماالت للجوارب, تنانير تحتية, مالبس ضيقة, مراييل 
نظامية,  بزات  التنكرية,  للحفالت  مالبس  )مالبس(, 
أحذية  مطاطية,  أخفاف  للقبعات,  أمامية  أطراف 
صنادل  أو  أحذية  معاطف,  للجوارب,  أربطة  خشبية, 
من نسيج الحلفاء, أدوات مانعة النزالق األحذية, روب 
الحمام, أخفاف إستحمام, افرهوالت, جالبيب, مالبس 
نسائية داخلية, بيريهات, أغطية ال تسخن كهربائيًا 
فرعات  ابواط,  أربطة,  ذات  أحذية  القدمين,  لتدفئة 
نصفية,  أحذية  القدم,  كرة  ألحذية  رصائع  األحذية, 
سيور  القدم,  لباس  زخارف  لألحذية,  معدنية  لوازم 
)مالبس(,  داخلية  سراويل  لألحذية,  كعوب  لألحذية, 
صدر  قمصان,  ياقات  قمصان,  داخلية,  سراويل 
نصف  قمصان  القميص(,  )صدر  صدارات  القميص, 
صدريات,  صدارات,  داخلية(,  )مالبس  صدارات  كم, 
الجاكيتات )مالبس(, صدارات لصيد السمك, جاكيتات 
)مالبس(,  مسرولة  قمصان  )مالبس(,  الصوف  من 

قمصان داخلية )مالبس داخلية(,

In Respect of: Clothing, footwear, headgear; 
motorists› and cyclists› clothing; bibs, not of 
paper; headbands (clothing); dressing gowns; 
bathing suits, swimsuits; bathing caps and 
sandals; boas (necklets); babies› pants 
(clothing); collar protectors; boots for sports 
and beach shoes; hoods (clothing); shawls; 
belts (clothing); money belts (clothing); 
wet suits for water-skiing; neckties; corsets 
(underclothing); sashes for wear; fur stoles; 
scarves; caps (headwear); gloves (clothing); 
waterproof clothing; girdles; mantillas; 
stockings; socks; bandanas (neckerchiefs); 
furs (clothing); pyjamas; soles for footwear; 
heels; veils (clothing); suspenders; layettes 
(clothing); collars (clothing); singlets; 
mittens; ear muffs (clothing); inner soles; 
cuffs, wristbands (clothing); dress shields; 
beach clothes; pockets for clothing; socks 
suspenders; stocking suspenders; petticoats; 
tights; aprons (clothing); masquerade 
costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; 
wooden shoes; garters; coats; esparto shoes 
or sandals; non-slipping devices for boots 
and shoes; bath robes; bath slippers; overalls, 
smocks; teddies (undergarments); berets; 
footmuffs, not electrically heated; lace boots; 
boots; boot uppers; studs for football boots; 
half-boots; fittings of metal for footwear; tips 
for footwear; welts for footwear; heelpieces 
for footwear; drawers (clothing), pants; 
shirts; shirt yokes; shirt fronts; chemisettes 
(shirt fronts); tee-shirts; bodices (lingerie); 
vests, waistcoats; jackets (clothing); fishing 
vests; stuff jackets (clothing); combinations 
(clothing); slips (undergarments); ready-
made clothing; detachable collars; clothing 
of leather; clothing of imitations of leather; 
shower caps; skirts; ready-made linings 
(parts of clothing); overcoats, topcoats; 
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 المالبس الجاهزة, ياقات قابلة للفك, مالبس جلدية, 
التنانير,  االستحمام,  طواقي  لد, 

ّ
مق جلد  من  مالبس 

خارجية,  معاطف  مالبس(,  من  )اجزاء  جاهزة  بطانات 
للرياضة  أحذية  )مالبس(,  جالبيات  خفيفة,  معاطف 
)مالبس(, كنزات صوفية,  الصوف  أثواب من  البدنية, 
السترات, أزياء للخدم, أغطية لتدفئة اليدين )مالبس(, 
فرعات لباس القدم, جيوب مربعة, جاكيتات مقلنسة, 
أوشحة, بنطلونات, طماقات, طماقات للكاحل, طماقات 
محبوكة  مالبس  محبوكة,  مالبس  للساق(,  )اغطية 
خارجية,  مالبس  البدنية,  للرياضة  مالبس  )مالبس(, 
هندي(,  )لباس  ساري  الصنادل,  داخلية,  مالبس 
سراويل داخلية, قبعات, أغطية وجه )خمار او حجاب(, 
للبنطلونات,  أحزمة  للطماق,  سيور  فضفاضة,  أثواب 

عمائم, بدالت, أخفاف, االحذية, االحذية الرياضية 

gabardines (clothing); gymnastic shoes; 
jerseys (clothing); pullovers; sweaters; 
liveries; muffs (clothing); footwear 
uppers; pocket squares; parkas; pelerines; 
pelisses; trousers; gaiters, spats; leggings; 
hosiery; knitwear (clothing); clothing for 
gymnastics; outerclothing; underwear; 
sandals; saris; underpants; hats; wimples; 
togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; 
suits; slippers; shoes; sports shoes 

 .In the name of: Stradivarius Espana, S.Aبأسم : ستراديفاريوس اسبانا, اس.ايه. 

العنوان : بوليغونو انداستريال دي سابون, افينيدا دي 
ال ديبوتاسيون, اس/ان 15142 ارتيكسو, ايه كورونا, 

اسبانيا 

Address: Pol?gono Industrial de Sab?n, 
Avenida de la Diputaci?n, s/n 15142 
Arteixo, A CORU?A, SPAIN 

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

Address for Services:   

) 653 (

 Trade Mark No.: 21477العالمة التجارية رقم : 21477 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 15/08/2012التاريخ : 2012/08/15 

االعمال,  ادارة  االعمال,  تنظيم  االعالنات,   : اجل  من 
او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي,  النشاط 
االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية, تنظيم 
التجارية,  او  االعالنية  للغايات  التجارية  المعارض 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من 

خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء, 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for 
an industrial or commercial company; 
organisation of exhibitions and trade fairs 
for commercial or advertising purposes;
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خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات, 
تحرير النصوص االعالنية, خدمات عرض عامة, خدمات 
االمتياز,  مبدأ  على  تجارية  شركة  لتشغيل  المساعدة 
اخرى(,  )الطراف  المبيعات  ترويج  المنتوجات,  عرض 
المبيعات في مزادات عامة, ترويج وخدمات ادارة مراكز 
التي  التجارية  لالنشطة  المساعدة  خدمات  التسوق, 
تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت 
المباشر  االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية, 
لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على 
اخرى(,  لشركات  والخدمات  المنتوجات  )شراء  االخرى 
العالقات  المحوسبة,  الملفات  ادارة  العينات,  توزيع 
االعالنات,  وكاالت  التجارية,  االنباء  وكاالت  العامة, 
تاجير االت البيع, تأجير المساحات اإلعالنية, نشر مواد 
البحث  األعمال,  إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية 
تجميع  حاسوب,  ملفات  في  لالخرين  المعلومات  عن 
المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, النسخ, تحضير 
األعمال  إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  أعمدة 
التمثيل,  فناني  أعمال  إدارة  الصناعية,  أو  التجارية 
اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, 
اإلعالنات,  لصق  السوق,  دراسات  الوثائق,  نسخ 
تنظيم  الرأي,  إستطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية 
نصوص  نشر  حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات 
البيع,  البيع وترتيب خدمات  الدعاية واإلعالن, وكاالت 
كانت,  طريقة  باي  وبالتجزئة  بالجملة  البيع  خدمات 
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك 

لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها 

promotion services provided by a 
commercial company by issuing store 
service cards to clients; modelling services 
for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping centre promotion and 
management services; assistance services 
for the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through 
global communications networks; import-
export agencies; on-line advertising on a 
computer network; supplying services to 
third parties (purchasing of products and 
services for other companies); distribution 
of samples; computerized file management; 
public relations; commercial information 
agencies; advertising agencies; rental of 
vending machines; renting of advertising 
space; dissemination of advertising matter; 
business management assistance; data search 
in computer files (for others); compilation 
of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising 
texts; sales agencies and arranging sales 
services; wholesale and retail services by 
any means; the bringing together for the 
benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods 
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 .In the name of: Stradivarius Espana, S.Aبأسم : ستراديفاريوس اسبانا, اس.ايه. 

العنوان : بوليغونو انداستريال دي سابون, افينيدا دي 
ال ديبوتاسيون, اس/ان 15142 ارتيكسو, ايه كورونا, 

اسبانيا 

Address: Pol?gono Industrial de Sab?n, 
Avenida de la Diputaci?n, s/n 15142 
Arteixo, A CORU?A, SPAIN 

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

Address for Services:   

) 654 (

 Trade Mark No.: 21479العالمة التجارية رقم : 21479 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 15/08/2012التاريخ : 2012/08/15 

ومحركات  محركات   ، اآلالت  وعدد  اآلالت   : اجل  من 
وصالت   ، البرية(  المركبات  محركات  )عدا  ثابتة  آالت 
وسيور اآلالت )عدا المتعلقة بالمركبات البرية( ، اآلالت 
والمعدات الزراعية غير المدارة باليد ، حاضنات البيض, 

االت البيع االوتوماتيكية 

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: DELLAS S.P.Aبأسم : ديالس اس.بي.ايه. 

)في  غريزانا  لوغو,  فرازيوني   ,12 بيرنيسا,  فيا   : العنوان 
ار(, ايطاليا 

Address: Via Pernisa, 12, Frazione Lugo, 
Grezzana (VR), Italy 

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

Address for Services:   

) 655 (

 Trade Mark No.: 21480العالمة التجارية رقم : 21480 
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 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 15/08/2012التاريخ : 2012/08/15 

ترتيب   ، والشراب  بالطعام  التزويد  : خدمات  اجل  من 
االقامة المؤقتة 

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

للوجبات  عشر  التاسع  القرن  برجر  مطاعم   : بأسم 
السريعة 

In the name of: 19TH Century Burger 
Restaurants 

العنوان : ص.ب 10021, جدة 21311, المملكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. BOX 10021, Jeddah 21311, 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

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

) 656 ( 

 Trade Mark No.: 21485العالمة التجارية رقم : 21485 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/08/2012التاريخ : 2012/08/16 

للوقاية  والمواد  الصيدالنية  التحضيرات   : اجل  من 
والعالج من أمراض واضطرابات في التمثيل الغذائي، 
والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي والجهاز 
الدموية  واألوعية  القلب  ونظام  المحيطي،  العصبي 
والجهاز الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد 
والعدوى،  المفاصل،  والتهاب  األلم،  على  للسيطرة 
الصيدالنية  المستحضرات  السكري،  ومرض  والتهاب 
واألورام  التخدير  مجال  في  لالستخدام  والمواد 

والمسالك البولية واألمراض النسائية. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central 
nervous system, peripheral nervous system, 
cardiovascular system, gastro-intestinal 
system; pharmaceutical preparations and 
substances for pain control, arthritis, 
infection, inflammation and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances 
for use in the field of anesthesia, oncology, 
urology and gynecology. 

 .In the name of: Forest Laboratories, Incبأسم : فوريست البوراتور، إنك. 
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العنوان : 909 ثيرد أفينيو ، نيويورك 1022 ، الواليات 
المتحدة األمريكية 

Address: 909 Third Avenue, New York 
10022, USA 

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

Address for Services:   

) 657 (

 Trade Mark No.: 21486العالمة التجارية رقم : 21486 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/08/2012التاريخ : 2012/08/16 

للوقاية  والمواد  الصيدالنية  التحضيرات   : اجل  من 
والعالج من أمراض واضطرابات في التمثيل الغذائي، 
والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي والجهاز 
الدموية  واألوعية  القلب  ونظام  المحيطي،  العصبي 
والجهاز الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد 
والعدوى،  المفاصل،  والتهاب  األلم،  على  للسيطرة 
الصيدالنية  المستحضرات  السكري،  ومرض  والتهاب 
واألورام  التخدير  مجال  في  لالستخدام  والمواد 

والمسالك البولية واألمراض النسائية. 

In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 
disorders of the metabolism, respiratory 
system, central nervous system, peripheral 
nervous system, cardiovascular system, 
gastro-intestinal system; pharmaceutical 
preparations and substances for pain 
control, arthritis, infection, inflammation 
and diabetes; pharmaceutical preparations 
and substances for use in the field of 
anesthesia, oncology, urology and 
gynecology. 

 .In the name of: Forest Laboratories, Incبأسم : فوريست البوراتور، إنك. 

العنوان : 909 ثيرد أفينيو ، نيويورك 1022 ، الواليات 
المتحدة األمريكية 

Address: 909 Third Avenue, New York 
10022, USA 

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

Address for Services:   
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) 658 (

 Trade Mark No.: 21487العالمة التجارية رقم : 21487 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/08/2012التاريخ : 2012/08/16 

للوقاية  والمواد  الصيدالنية  التحضيرات   : اجل  من 
والعالج من أمراض واضطرابات في التمثيل الغذائي، 
والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي والجهاز 
الدموية  واألوعية  القلب  ونظام  المحيطي،  العصبي 
والجهاز الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد 
والعدوى،  المفاصل،  والتهاب  األلم،  على  للسيطرة 
الصيدالنية  المستحضرات  السكري،  ومرض  والتهاب 
واألورام  التخدير  مجال  في  لالستخدام  والمواد 

والمسالك البولية واألمراض النسائية. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment 
of diseases and disorders of the metabolism, 
respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular 
system, gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for 
pain control, arthritis, infection, inflammation 
and diabetes; pharmaceutical preparations and 
substances for use in the field of anesthesia, 
oncology, urology and gynecology. 

 .In the name of: Forest Laboratories, Incبأسم : فوريست البوراتور، إنك. 

العنوان : 909 ثيرد أفينيو ، نيويورك 1022 ، الواليات 
المتحدة األمريكية 

Address: 909 Third Avenue, New York 
10022, USA 

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

Address for Services:   

) 659 (

 Trade Mark No.: 21488العالمة التجارية رقم : 21488 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 22/08/2012التاريخ : 2012/08/22 

 In Respect of: flowerمن اجل : الطحين 

 In the name of: Al sharika Al tholathiaبأسم : الشركة الثالثية لصناعة الزاوية االلمانية 
Lsenaat Al zawia Al almania 

 Address: Al khalil - Yattaالعنوان : الخليل - يطا 

 Address for Services:   Al khalil - Yattaعنوان التبليغ : الخليل - يطا 

) 660 (

 Trade Mark No.: 21489العالمة التجارية رقم : 21489 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

االعمال  وتوجية  وادارة  واالعالن  الدعاية   : اجل  من 
وتفعيل النشاط المكتبي 

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

المالية  والخدمات  لالستشارات  انماء  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية 

In the name of: shariket enmaa lel estthmar 
wal alkhadmat almaliyeh 

العنوان : نابلس_رفيديا الشارع الرئيس _مجمع رفيديا 
التجاري 

Address: nablus_rafidia alshare alraese 
mojama rafidia altijari 

عنوان التبليغ : نابلس_رفيديا الشارع الرئيس _مجمع 
رفيديا التجاري 

Address for Services:   nablus_rafidia 
alshare alraese mojama rafidia altijari 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 661(

 Trade Mark No.: 21490العالمة التجارية رقم : 21490 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

والبيطرية  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
مواد   ، الطبية  لالغراض  الصحية  ,والمستحضرات 

التغذية المعدة لالستعمال الطبي. 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances .adapted for medical use 

 In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

ـ64271  دي   ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، ألمانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt , D-64271 Darmstadt, Germany 

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

Address for Services:   

 VITAMIN Benefit مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة
الوصفيةذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 662 (

 Trade Mark No.: 21491العالمة التجارية رقم : 21491 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

 In Respect of: sweetمن اجل : الحلويات 

 In the name of: alaa mamood mosbah metebبأسم : عالء محمود مصباح متعب 

 Address: hebron al harasالعنوان : الخليل الحرس بجانب عمارة االسراء 
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 Address for Services:   hebron al harasعنوان التبليغ : الخليل الحرس بجانب عمارة االسراء 

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

) 663 (

 Trade Mark No.: 21492العالمة التجارية رقم : 21492 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : التعليم ، خدمات التدريب في المجال الطبي. 
training in the medical field 

 In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

ـ64271  دي   ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، ألمانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt , D-64271 Darmstadt, Germany 

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

Address for Services:   

 VITAMIN Benefit مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة
الوصفيةذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 664 (

 Trade Mark No.: 21493العالمة التجارية رقم : 21493 

 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 
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 .In Respect of: Medical servicesمن اجل : خدمات طبية. 

 In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

ـ64271  دي   ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، ألمانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt , D-64271 Darmstadt, Germany 

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

Address for Services:   

 VITAMIN Benefit مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة
الوصفيةذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 665 (

 Trade Mark No.: 21494العالمة التجارية رقم : 21494 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

 In Respect of: Cookies, crackers andمن اجل : البسكويت و البسكويت المحلى والمقرمشات. 
biscuits. 

 In the name of: Kraft Foods Global Brands LLCبأسم : كرافت فوودز غلوبال براندس أل أل سي 

إيللينويز  نورثففيلد،  درايف،  ليكس  ثري   : العنوان 
60093 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: Three Lakes Drive, Northfield, 
Illinois 60093, United States of America 

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

Address for Services:   

) 666 (

 Trade Mark No.: 21495العالمة التجارية رقم : 21495 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 
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من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور 
المحفوظة  اللحوم  اللحوم–  مستخرجات  الصيد– 
المحفوظة  والخضراوات  الفواكه  والمعلبة- 
والمربيات–  الجيالتين  والمطهية–  والمجففة 
من  ويره  اللبن  والمخلالت-  المحفوظة  األغذية 
جبنة  حيواني(–  وسمنة  )زبدة  األلبان  منتجات 
وحليب مجفف وشحوم صالحة للتغذية- الزيوت– 
نباتية–  زبدة  للتغذية–  صالحة  مهدرجة  زيوت 

مارغرين. 

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

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم : شركة النجار العالمية لالستثمار 
llistithmar 

 Address: Al khalil wad alharieehالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

 Address for Services:   Al khalil wadعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 
alharieeh 

) 667 (

 Trade Mark No.: 21496العالمة التجارية رقم : 21496 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

والبسكويت– حبوب شوكوالته  الشوكوالته   : من اجل 
األطفال–  الراحة– مصاص  العلكة–  السكاكر–  ملبسة- 

ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- Qdama – Voundan 

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم : شركة النجار العالمية لالستثمار 
llistithmar 

 Address: Al khalil wad alharieehالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

 Address for Services:   Al khalil wadعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 
alharieeh 
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) 668 (

 Trade Mark No.: 21497العالمة التجارية رقم : 21497 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

والبسكويت– حبوب شوكوالته  الشوكوالته   : من اجل 
األطفال–  الراحة– مصاص  العلكة–  السكاكر–  ملبسة- 

ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- Qdama – Voundan 

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم : شركة النجار العالمية لالستثمار 
llistithmar 

 Address: Al khalil wad alharieehالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

 Address for Services:   Al khalil wad alharieehعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

) 669 (

 Trade Mark No.: 21498العالمة التجارية رقم : 21498 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

والبسكويت– حبوب شوكوالته  الشوكوالته   : من اجل 
األطفال–  الراحة– مصاص  العلكة–  السكاكر–  ملبسة- 

ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- Qdama – Voundan 

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم : شركة النجار العالمية لالستثمار 
llistithmar 

 Address: Al khalil wad alharieehالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

 Address for Services:   Al khalil wadعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 
alharieeh 
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) 670 (

 Trade Mark No.: 21499العالمة التجارية رقم : 21499 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

والبسكويت– حبوب شوكوالته  الشوكوالته   : من اجل 
األطفال–  الراحة– مصاص  العلكة–  السكاكر–  ملبسة- 

ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- Qdama – Voundan 

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم : شركة النجار العالمية لالستثمار 
llistithmar 

 Address: Al khalil wad alharieehالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

 Address for Services:   Al khalil wad alharieehعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

) 671 (

 Trade Mark No.: 21500العالمة التجارية رقم : 21500 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

والبسكويت– حبوب شوكوالته  الشوكوالته   : من اجل 
األطفال–  الراحة– مصاص  العلكة–  السكاكر–  ملبسة- 

ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- Qdama – Voundan 

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم : شركة النجار العالمية لالستثمار 
llistithmar 

 Address: Al khalil wad alharieehالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

 Address for Services:   Al khalil wadعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 
alharieeh 
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) 672 (

 Trade Mark No.: 21501العالمة التجارية رقم : 21501 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

والبسكويت– حبوب شوكوالته  الشوكوالته   : من اجل 
األطفال–  الراحة– مصاص  العلكة–  السكاكر–  ملبسة- 

ملبس– قضامة سكرية– فوندان 

In Respect of: chocolate, biscuits - 
chocolate coated cereal - candy - gum - rest 
- Qdama – Voundan 

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم : شركة النجار العالمية لالستثمار 
llistithmar 

 Address: Al khalil wad alharieehالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

 Address for Services:   Al khalil wad alharieehعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

) 673 (

 Trade Mark No.: 21502العالمة التجارية رقم : 21502 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

وطيور  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
المحفوظة  اللحوم  اللحوم–  مستخرجات  الصيد– 
والمجففة  المحفوظة  والخضراوات  الفواكه  والمعلبة- 
الجيالتين والمربيات– األغذية المحفوظة  والمطهية– 
والمخلالت- اللبن ويره من منتجات األلبان )زبدة وسمنة 
صالحة  وشحوم  مجفف  وحليب  جبنة  حيواني(– 
للتغذية–  صالحة  مهدرجة  زيوت  الزيوت–  للتغذية- 

زبدة نباتية– مارغرين. 

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

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم : شركة النجار العالمية لالستثمار 
llistithmar 
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 Address: Al khalil wad alharieehالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 

 Address for Services:   Al khalil wadعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير 
alharieeh 

) 674 (

 Trade Mark No.: 21503العالمة التجارية رقم : 21503 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

 In Respect of: Flakes made from potato powderمن اجل : رقائق مصنوعة من طحين البطاطا والذرة 

 In the name of: sharikat jannat al sinaeahبأسم : شركة جنات الصناعية االستثمارية 
alistithmareh 

 Address: Al khalil wad al hariahالعنوان : الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير 

 Address for Services:   Al khalil wad al hariahعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير 

) 675 (

 Trade Mark No.: 21504العالمة التجارية رقم : 21504 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

 In Respect of: Flakes made from potatoمن اجل : رقائق مصنوعة من طحين البطاطا والذرة 
powder 

 In the name of: sharikat jannat al sinaeahبأسم : شركة جنات الصناعية االستثمارية 
alistithmareh 

 Address: Al khalil wad al hariahالعنوان : الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير 

 Address for Services:   Al khalil wad al hariahعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير 
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) 676 (

 Trade Mark No.: 21505العالمة التجارية رقم : 21505 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/08/2012التاريخ : 2012/08/27 

 In Respect of: falkes made cornمن اجل : ذرة منفوشة 

 In the name of: sharikat jannat al sinaeahبأسم : شركة جنات الصناعية االستثمارية 
alistithmareh 

 Address: Al khalil wad al hariahالعنوان : الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير 

صالة  من  بالقرب  الهرية  واد  الخليل   : التبليغ  عنوان 
السفير 

Address for Services:   Al khalil wad al 
hariah 

) 677 (

 Trade Mark No.: 21506العالمة التجارية رقم : 21506 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 28/08/2012التاريخ : 2012/08/28 

من اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات- االيواء 
المؤقت. 

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

 In the name of: GALLERY TOUREIST COبأسم : شركة جاليري السياحية 

 Address: Beth LEHEM - BET JALAالعنوان : بيت لحم -بيت جاال 

 - Address for Services:   Beth LEHEMعنوان التبليغ : بيت لحم -بيت جاال 
BET JALA 
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والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة. 

) 678 (

 Trade Mark No.: 21507العالمة التجارية رقم : 21507 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 28/08/2012التاريخ : 2012/08/28 

التصميم  وخدمات  واإلعالن  الدعاية   : اجل  من 
والشاشات االعالنية 

In Respect of: Advertising; and design 
services and advertising screens 

 In the name of: AHMAD A SH JABARIبأسم : احمدعبد العزيز شحدة الجعبري 

 Address: HEBRON NIMRA STالعنوان : الخليل نمرة يجانب صيدلية االيمان 

 Address for Services:   HEBRON NIMRA STعنوان التبليغ : الخليل نمرة يجانب صيدلية االيمان 

) 679 (

 Trade Mark No.: 21508العالمة التجارية رقم : 21508 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 28/08/2012التاريخ : 2012/08/28 

 In Respect of: CHIPSمن اجل : شيبس 

 In the name of: B &R FOR trade andبأسم : شركةبي اند ار للتسويق واالستثمار 
marketing 

 Address: jarusalem - al ram besid moth benالعنوان : القدس الرام بجانب مسجد معاذ بن جبل 
jababl mosque 
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بن  معاذ  مسجد  بجانب  الرام  القدس   : التبليغ  عنوان 
جبل 

Address for Services:   jarusalem - al ram 
besid moth ben jababl mosque 

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

) 680 (

 Trade Mark No.: 21510العالمة التجارية رقم : 21510 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/08/2012التاريخ : 2012/08/28 

 .In Respect of: Beerمن اجل : البيرة 

 In the name of: China Resources Snowبأسم : تشاينا ريسورسز سنو برويرز كومباني لميتد. 
Breweries Company Ltd. 

رقم  بيلدينغ،  ريسورسز  تشاينا   306 غرفة   : العنوان 
أفنيو، مقاطعة دونغشينغ، بجين  8 جيانغومن نورث 

100005، الصين 

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

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

Address for Services:   

) 681 (

 Trade Mark No.: 21511العالمة التجارية رقم : 21511 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 30/08/2012التاريخ : 2012/08/30 
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من اجل : معادن غير نفيسهوكل خليط منها مواد بناء 
معدنية ، مباني متنقله معدنية ، مواد معدنية لخطوط 
السكك الحديديه ) كبالت ( حبال واسالك غير كهربائية 
خردوات  حدادة  مصنوعات  نفيسة  غير  معادن  من 
معدنية صغيرة ، مواسير وانابيب معدنية ، خزائن حفظ 
الوثائق واالشياء الثمينه، منتجات مصنوعة من معادن 
غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى ، خدمات المعادن 

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 

المعدنيه  لالعمال  المتميزون  شركة   : بأسم 
والسيكوريت 

In the name of: sharekt al mutamezoun 
lla›amal al ma›daneh w alsekuret 

 Address: nablus- share› tunesالعنوان : نابلس - شارع تونس - مدخل حياة نابلس 

 Address for Services:   nablus- share› tunesعنوان التبليغ : نابلس - شارع تونس - مدخل حياة نابلس 

) 682 (

 Trade Mark No.: 21514العالمة التجارية رقم : 21514 

 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 30/08/2012التاريخ : 2012/08/30 

المراوح  اقشطة  للمركبات,  الماء  مضخات   : اجل  من 
للمركبات,  الزيت  مضخات  والمحركات,  للمطورات 
لالالت,  الجلدية  القطع  المركبات,  محركات  بستونات 
بما فيها, اسطوانات الجلود, الحلقات الجلدية, الحصر 
الجلدية, االوعية الجلدية, حامالت لوحات الوصل, خزان 
ليست  الكالتشات  المحركات,  لمطورات  المبرد  الماء 

للسيارات 

In Respect of: 1. Water pumps for 
automobiles; 2. Fan belts for motors and 
engines; 3. Automobile oil pumps; 4. 
Automobile engine piston; 5. Machinery 
leather parts, namely, leather roller, leather 
loop, leather mat, leather bowl; 6.Hub 
bearing; 7.Cooling water tank for automobile 
motor; 8.Clutches other than for land vehicles 

ال  كو.,  وينزهو  غروب  اتوماتيف  بي  : جي اس  بأسم 
تي دي. 

In the name of: GSP Automotive Group 
Wenzhou Co., Ltd. 

هاي-تيك  اوهاي  رود,  غاوكسيانغ   1 رقم   : العنوان 
انداستريال زون, وينزهو سيتي زهيجيانغ بروفينس, 

الصين 

Address: No.1 Gaoxiang Road, Ouhai 
Hi-tech Industry Zone, Wenzhou City, 
Zhejiang Province, P.R. China 

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

Address for Services:   
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) 683 (

 Trade Mark No.: 21515العالمة التجارية رقم : 21515 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 30/08/2012التاريخ : 2012/08/30 

مرابط  البرية,  للمركبات  الحركة  نقل  اعمدة   : اجل  من 
سي.في., مضخات الهواء )خاصة بالمركبات(, ممتص 
المركبات,  المركبات, صرات عجالت  لتوقف  الصدمات 
للمركبات,  الصدمات  ممتص  السيارات,  شاصيهات 
المركبات,  عجالت  اكسات  حامل  المركبات,  مكابح 
مساحات زجاج المركبات, مرايا الرؤية الخلفية, نوابض 
ممتص الصدمات للمركبات, مصدات المركبات, القشط 
المطورات,  التايمنغ, قشط  بما فيها قشط  للمركبات, 
الحركة  نقل  قشط  البرية,  للمركبات  السياقة  احزمة 
للمركبات البرية, احزمة الفي للمركبات البرية واالحزمة 
المخرمة للمركبات البرية, سلندرات المكابح الرئيسية, 
مفارش واثاث المركبات, اذرع توصيل للمركبات البرية 
بخالف اجزاء المحركات والمكائن, كالتشات للمركبات 

البرية 

In Respect of: 1.Transmission shafts for 
land vehicles; 2.C.V. joint; 3.Air pumps 
[vehicle accessories]; 4.Suspension 
shock absorbers for vehicles; 5.Hubs 
for vehicle wheels; 6.Automobile 
chassis; 7.Shock absorbers for 
automobiles; 8.Brakes for vehicles; 
9.Automobile wheel axis holder; 
10.Windscreen wipers; 11.Rearview 
mirrors; 12.Shock absorbing springs for 
vehicles; 13.Vehicle buffers; 14.Belts 
for automobile, including timing belts, 
engine belts, driving belts for land 
vehicles, transmission belts for land 
vehicles, V-belts for land vehicles and 
notched belts for land vehicles; 15. 
Brake master cylinder; 16.Upholstery 
for vehicles; 17.Connecting rods for land 
vehicles, other than parts of motors and 
engines; 18.Clutches for land vehicles 

ال  كو.,  وينزهو  غروب  اتوماتيف  بي  : جي اس  بأسم 
تي دي. 

In the name of: GSP Automotive Group 
Wenzhou Co., Ltd. 

هاي-تيك  اوهاي  رود,  غاوكسيانغ   1 رقم   : العنوان 
انداستريال زون, وينزهو سيتي زهيجيانغ بروفينس, 

الصين 

Address: No.1 Gaoxiang Road, Ouhai 
Hi-tech Industry Zone, Wenzhou City, 
Zhejiang Province, P.R. China 

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

Address for Services:   
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) 684 (

 Trade Mark No.: 21516العالمة التجارية رقم : 21516 

 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 30/08/2012التاريخ : 2012/08/30 

من اجل : المعادن غير النفيسة وكل خليط منها ، مواد 
المواد   ، المتنقلة  المعدنية  المباني   ، المعدنية  البناء 
المعدنية التي تستخدم في بناء خطوط السكة الحديدية 
المعادن  من  مصنوعة  كهربائية  غير  وكبالت  أسالك   ،
من  الصغيرة  والقطع  المعدنية  الخردوات  النفيسة،  غير 
 ، المعدنية  واألنابيب  المواسير  المعدنية،  الخردوات 
غير  المعادن  من  المصنوعة  األخرى  والمنتجات  الخزائن 
النفيسة غير المصنفة في فئات أخرى ، خامات المعادن 

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 

بأسم : شركة كيربي الكويت للمباني الحديثة )شركة 
مساهمة مقفلة( 

In the name of: Kirby Building Systems – 
Kuwait (S.A.K Closed) 

 Address: P.O. Box 23933 Safat, 13100العنوان : ص.ب 23933 الصفاة, 13100 الكويت 
Kuwait 

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

Address for Services:   

) 685 (

 Trade Mark No.: 21517العالمة التجارية رقم : 21517 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 30/08/2012التاريخ : 2012/08/30 

الصيانة  خدمات  المباني؛  إنشاء  خدمات   : اجل  من 
واإلصالح ؛ خدمات التركيب 

In Respect of: Building construction; 
repair; installation services 
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بأسم : شركة كيربي الكويت للمباني الحديثة )شركة 
مساهمة مقفلة( 

In the name of: Kirby Building Systems – 
Kuwait (S.A.K Closed) 

 Address: P.O. Box 23933 Safat, 13100العنوان : ص.ب 23933 الصفاة, 13100 الكويت 
Kuwait 

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

Address for Services:   

) 686 (

 Trade Mark No.: 21518العالمة التجارية رقم : 21518 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 30/08/2012التاريخ : 2012/08/30 

الخاصة  والبحرية  العلمية  والعدد  األجهزة   : اجل  من 
في  )بما  الكهربائية  والعدد  األجهزة  األراضي–  بمسح 
بالتصوير  الخاصة  والعدد  األجهزة  الالسلكية(  ذلك 
الضوئي )الفوتوغرافية( والسينمائية والخاصة بصناعة 
اإلشارات–  وإعطاء  والقياس  الوزن  وعمليات  النظارات– 
والضبط )المراقبة(، واإلنقاذ والتعليم– األجهزة الذاتية 
ويرها،  نقود  قطعة  بوضع  تعمل  التي  األتوماتيكية 
اآلالت  للنقود–  الراصدة  الخزائن  الناطقة–  اآلالت 
الحاسبة– جهزة إطفاء الحريق– األجهزة والعدد العلمية 
)بحاث العلمية في المعامل( 0 األجهزة والعدد البحرية 
)عدا السفن نفسها( أي األجهزة الخاصة بنقل اإلرسال 
األجهزة  السفينة  برج  في  والقياس  المالحظات  ورصد 
الكهربائية  الحراريات  الكهربائية وجهزة  الميكانيكية 
المكواة  اليدوية–  الكهربائية  اللحام  )كاويات 
كهربائيًا–  المدفأة  الوسائد   0 المسطحة(  الكهربائية 
على  تلبس  التي  األصناف  كهربائيًا–  المدفأة  األردية 
قداحات  القدم–  لتدفئة  الكهربائية  األجهزة  الجسم– 
السيجار الكهربائية ويرها– األغطية المدفأة كهربائيًا. 

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 
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 In the name of: HM PUBLISHERSبأسم : أتش أم للمنشورات القابضة المحدودة 
HOLDINGS LIMITED 

الطابق   )3( النجمة  عمارة   ، البيرة   / البالوع   : العنوان 
الثاني 

Address: ALNIJMEH BUILDING 3 
RAMALLAH ALBALO ALBIREH 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة النجمة )3( مقابل وزارة الداخلية 

) 687 (

 Trade Mark No.: 21519العالمة التجارية رقم : 21519 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 30/08/2012التاريخ : 2012/08/30 

 .In Respect of: Cigarettes; smokers’ articlesمن اجل : السجائر، لوازم المدخنين. 

 In the name of: Davidoff & Cie SAبأسم : ديفيدوف اند سي اس اي 

جنيف،   1200 سي-اتش  ريف،  شارع   2  : العنوان 
سويسرا 

Address: 2 rue de Rive, CH-1200 Geneve, 
Switzerland 

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

Address for Services:   

) 688(

 Trade Mark No.: 21520العالمة التجارية رقم : 21520 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 30/08/2012التاريخ : 2012/08/30 

 .In Respect of: Cigarettes; smokers’ articlesمن اجل : السجائر، لوازم المدخنين. 



486 2012/12/12العــــــدد السادس

 In the name of: Davidoff & Cie SAبأسم : ديفيدوف اند سي اس اي 

جنيف،   1200 سي-اتش  ريف،  شارع   2  : العنوان 
سويسرا 

Address: 2 rue de Rive, CH-1200 Geneve, 
Switzerland 

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

Address for Services:   

) 689 (

 Trade Mark No.: 21521العالمة التجارية رقم : 21521 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 30/08/2012التاريخ : 2012/08/30 

من اجل : التبغ سواء المصنع او غير المصنع، منتجات 
عالجية،  وال  طبية  الغراض  ليست  التبغ  بدائل  التبغ، 
السجائر، لوازم المدخنين ووالعات السجائر والمنافض، 

الكبريت. 

In Respect of: Tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured; tobacco 
products; tobacco substitutes, none 
being for medicinal or curative purposes; 
cigarettes; smokers’ articles, cigarette 
lighters, ashtrays; matches. 

 In the name of: Davidoff & Cie SAبأسم : ديفيدوف اند سي اس اي 

جنيف،   1200 سي-اتش  ريف،  شارع   2  : العنوان 
سويسرا 

Address: 2 rue de Rive, CH-1200 Geneve, 
Switzerland 

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

Address for Services:   

) 690 (

 Trade Mark No.: 21522العالمة التجارية رقم : 21522 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 30/08/2012التاريخ : 2012/08/30 



487 2012/12/12العــــــدد السادس

من اجل : الحلويات والشوكوالته ومنتجات الشوكوالته 
المذكورة  المنتجات  لصنع  ومستحضرات  والمعجنات 

اعاله المشمولة في هذا الصنف. 

In Respect of: Confectionery, chocolate, 
chocolate products, pastries, preparations 
for making the aforementioned products 
included in this class. 

 In the name of: August Storck KGبأسم : أوغست ستورك كيه جي 

 ,Address: Waldstrasse 27, D-13403 Berlinالعنوان : ولدشتراس 27، دي13403- برلين، المانيا 
Germany 

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

Address for Services:   

) 691 (

 Trade Mark No.: 21523العالمة التجارية رقم : 21523 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 02/09/2012التاريخ : 2012/09/02 

 In Respect of: toothbrushesمن اجل : فراشي اسنان وخيوط تنظيف االسنان 

 In the name of: Trisa AGبأسم : تريزا ا جي 

 Address: Switzerlandالعنوان : سويسرا ترينجين 

 - الطبية  والخدمات  التوريدات  : شركة  التبليغ  عنوان 
رام الله - المنطقة الصناعية - بيتونيا - ص.ب 361 

Address for Services:    

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

) 692 (

 Trade Mark No.: 21524العالمة التجارية رقم : 21524 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 02/09/2012التاريخ : 2012/09/02 
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من اجل : من أجل أدوات حالقة وشفرات ماكينات الحالقة 
كارتريدج  وعلب  وحامالت  كاسيت  وعلب  توزيع  أوعية   ،
وتحتوي  أجل  من  التعيين  وجه  على  مصممه  جميعها 

على شفرات ماكينات الحالقة ، واألجزاء التركيبية لها 

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

 In the name of: Sharikat Gilletteبأسم : ذا جيليت كومباني 

العنوان : وان جيليت بارك ، بوسطن ، ماساشوسيتس 
02127، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: One Gillette Park , Boston, 
Massachusetts 02127, United States of America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله ص ب 1903 

) 693 (

 Trade Mark No.: 21525العالمة التجارية رقم : 21525 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 02/09/2012التاريخ : 2012/09/02 

 In Respect of: datesمن اجل : التمور 

 In the name of: Sharikat AIZraoun ALarabبأسم : شركة الزراعون العرب للخدمات الزراعية 
Lelkhdamat ALzeraeya 

 Address: Ramallah / Palestineالعنوان : رام الله / فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله ص ب 1903 

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

) 694 (

 Trade Mark No.: 21526العالمة التجارية رقم : 21526 

 In Class: 1في الصنف : 1 
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 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

الصناعة  في  المستخدمة  الكيماويات   : اجل  من 
والبستنة  والزراعة  الفوتوغرافي  والتصوير  والعلوم 
المعالجة  غير  الصناعية  الراتنجات   ، الغابات  وزراعة 
مركبات   ، األسمدة   ، المعالجة  غير  البالستيك  وأنواع 
 ، المعادن  ولحام  سقي  مستحضرات   ، النيران  إخماد 
كيماويات لحفظ المواد الغذائية ، مواد الدباغة ، المواد 

الالصقة المستخدمة في الصناعة 

In Respect of: Application is hereby for 
registration of trade mark Baladna Compost 
in Class (1) in respect of Chemicals used in 
industry 

-In the name of: Sharikat AL-Asmeda ALبأسم : شركة األسمدة الفلسطينية 
falastiniah 

 Address: Ramallah/Palestineالعنوان : رام الله / فلسطين 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله ص ب 1903 

) 695 (

 Trade Mark No.: 21527العالمة التجارية رقم : 21527 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

الصناعة  في  المستخدمة  الكيماويات   : اجل  من 
والعلـوم والتـصوير الفوتـوغرافي وكـذلك فـي الزراعة 
غيـر  الـصناعية  الراتنجـات  الغابـات؛  وزراعة  والبستنة 
المعالجـة وأنـواع الب?ستيك غير المعالجة؛ ا?سـمدة، 
ولحام  سـقي  مستحـضرات  النيـران؛  إخمـاد  مركبات 
مـواد  الغذائيـة؛  المـواد  لحفظ  كيماويات  المعادن؛ 

الدباغـة؛ المـواد ال?صـقة المستخدمة 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: Sharikat Al-Asmeda Alبأسم : شركة األسمدة الفلسطينية 
Falastiniah 

 Address: Ramallah-Palestineالعنوان : رام الله/ فلسطين 
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الشيخ،  برج  عمارة   - الشرفة  البيرة،   : التبليغ  عنوان 
الطابق الثالث/ مكتب رقم 09 

Address for Services:   

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

) 696 (

 Trade Mark No.: 21528العالمة التجارية رقم : 21528 

 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

والصناعية  الطبيعية  والحجارة  البناء  مواد   : اجل  من 
والحصى  والقصارة  والجبصين  والكلس  واالسمنت 
ومواد  االسمنت  أو  الفخار  من  المصنوعة  والقساطل 
واالنشاءات  والحمر  والقار  واالسفلت  الطرق  تعبيد 

القابلة للنقل والنصب الحجرية والمداخن. 

In Respect of: Building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for 
building, asphalt, pitch and bitumen, 
non-metallic transportable buildings, 
monuments, not of metal. 

والرخام  للحجر  الند  هولي  ريتش  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharekat Reach Holy Land 
for Marble & Stones Al Mosahemah Al 
Khososeyah Al Mahdodah 

 Address: Al Masyoun –Ramallah - Palestineالعنوان : الماصيون - رام الله - فلسطين 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة

Address for Services:   

) 697 (

 Trade Mark No.: 21529العالمة التجارية رقم : 21529 

 In Class: 37في الصنف : 37 
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 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

التركيب  وخدمات  واإلصالح  المباني  إنشاء   : اجل  من 
أو التجميع، اإلشراف على إنشاء المباني، عزل المباني، 
عن  معلومات  باإلنشاء،  متعلقة  استشارات  اإلنشاء، 
البناء،  اإلصالح،  معلومات عن  المصانع،  إنشاء  اإلنشاء، 
البناء بالطوب، هدم المباني، خدمات استخراج الحجارة، 
تعبيد الطرق، إحكام سد المباني، اإلشراف على اإلنشاء. 

In Respect of: Building construction, repair, 
installation services, building construction 
supervision, building insulating, construction, 
construction consultation, construction 
information, factory construction, 
information (repair__), masonry, bricklaying, 
demolition of buildings, quarrying 
services, road paving, sealing (building__), 
supervision (building construction __). 

والرخام  للحجر  الند  هولي  ريتش  شركة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharekat Reach Holy Land 
for Marble & Stones Al Mosahemah Al 
Khososeyah Al Mahdodah 

 Address: Al Masyoun –Ramallah - Palestineالعنوان : الماصيون - رام الله - فلسطين 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 698 (

 Trade Mark No.: 21530العالمة التجارية رقم : 21530 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/09/2012التاريخ : 2012/09/04 

اخرى تستعمل  ومواد  التبيض  : مستحضرات  اجل  من 
والفرك  والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل 
والكشط والمطهرات الصابون والعطور والزيوت العطرية 
والجسم  للشعر  سائلة  كريمات  التجميل  مستحضرات 
رغوة االستحمام الشامبوهات مطريات الشعر الكريمات 
والجل وكريمات ترطيب البشرة مساحيق التبرج مساحيق 
مستحضرات  الحالقة  بعد  ما  مستحضرات  الزينة 
الشمسية  االشعة  من  الحماية  مستحضرات  التجميل 

ومزيالت الروائح الكريهة لالستعمال الشخصي 

In Respect of: BLeaching prepratione and 
other substances for laundry use cleaning 
polishing scouring and abrasive preprations 
detergents soaps perfumery assantial oils 
cosmetics hair and body lotions bath foam 
shampoos hair conditioners creams gels 
moisturzers powders toiletries aftershavea 
make up prepations for solar radiation 
protection 
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 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 

) 699 (

 Trade Mark No.: 21532العالمة التجارية رقم : 21532 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/09/2012التاريخ : 2012/09/04 

من اجل : مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل 
والفرك  والتلميع  التنظيف  مستحضرات  للغسيل 
والزيوت  والعطور  الصابون  والمطهرات  والكشط 
سائلة  كريمات  التجميل  مستحضرات  العطرية 
للشعر والجسم رغوة االستحمام الشامبوهات مطريات 
البشرة  ترطيب  وكريمات  والجل  الكريمات  الشعر 
ما بعد  الزينة مستحضرات  التبرج مساحيق  مساحيق 
الحماية  مستحضرات  التجميل  مستحضرات  الحالقة 
الكريهة  الروائح  ومزيالت  الشمسية  االشعة  من 

لالستعمال الشخصي 

In Respect of: BLeaching prepratione and 
other substances for laundry use cleaning 
polishing scouring and abrasive preprations 
detergents soaps perfumery assantial oils 
cosmetics hair and body lotions bath foam 
shampoos hair conditioners creams gels 
moisturzers powders toiletries aftershavea 
make up prepations for solar radiation 
protection 

 In the name of: Riyad Ahamad said Thaherبأسم : رياض احمد سعيد ظاهر 

 Address: jenin - sharea Hiefa Amarat Abuالعنوان : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر 
Riyad ALthaher 

عنوان التبليغ : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض 
الظاهر 

Address for Services:   jenin - sharea Hiefa 
Amarat Abu Riyad ALthaher 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 700 (

 Trade Mark No.: 21533العالمة التجارية رقم : 21533 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/09/2012التاريخ : 2012/09/04 

 In Respect of: cosmatics hair removal gelمن اجل : مستحضرات التجميل مزيل شعر كريم كريم جل 

 In the name of: Yousef Mahmoudبأسم : يوسف محمود محمد نصار 
Mohmaed Nassar 

ت:   - الجاحظ  شارع   - كنار   - دورا   - الخليل   : العنوان 
 2280831

Address: Hebron - Dura - Kanar 
Tel:02228081 

عنوان التبليغ : الخليل - دورا - كنار - شارع الجاحظ - 
ت: 2280831 

Address for Services:   Hebron - Dura - 
Kanar Tel:02228081 

) 701 (

 Trade Mark No.: 21535العالمة التجارية رقم : 21535 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/09/2012التاريخ : 2012/09/04 

من اجل : مستحضرات التجميل مزيل شعر كريم جل 
اقالم كحل 

In Respect of: cosmatics hair removal gel 

 In the name of: Yousef Mahmoudبأسم : يوسف محمود محمد نصار 
Mohmaed Nassar 

ت:   - الجاحظ  شارع   - كنار   - دورا   - الخليل   : العنوان 
 2280831

Address: Hebron - Dura - Kanar 
Tel:02228081 

عنوان التبليغ : الخليل - دورا - كنار - شارع الجاحظ - 
ت: 2280831 

Address for Services:   Hebron - Dura - 
Kanar Tel:02228081 
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) 702 (

 Trade Mark No.: 21536العالمة التجارية رقم : 21536 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/09/2012التاريخ : 2012/09/04 

 In Respect of: cosmaticsمن اجل : مستحضرات التجميل مكياج بودرة مناكير 

 In the name of: Yousef Mahmoudبأسم : يوسف محمود محمد نصار 
Mohmaed Nassar 

ت:   - الجاحظ  شارع   - كنار   - دورا   - الخليل   : العنوان 
 2280831

Address: Hebron - Dura - Kanar 
Tel:02228081 

عنوان التبليغ : الخليل - دورا - كنار - شارع الجاحظ - 
ت: 2280831 

Address for Services:   Hebron - Dura - 
Kanar Tel:02228081 

) 703 (

 Trade Mark No.: 21539العالمة التجارية رقم : 21539 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

االعمال,  ادارة  االعمال,  تنظيم  االعالنات,   : اجل  من 
تنظيم  في  المساعدة  خدمات  المكتبية,  االنشطة 
او  صناعية  لشركات  االتجارية  االنشطة  او  االعمال 
تجارية, تنظيم المعارض والعروض التجارية للغايات 
التجارية او االعالنية, خدمات الترويج المقدمة من قبل 
شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات خدمات الخزن 
للعمالء, خدمات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او ترويج 

المبيعات, تدقيق نصوص االعالنات,

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions; assistance services for 
business management or commercial 
functions for an industrial or commercial 
company; organization of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising 
purposes; promotion services provided by 
a commercial company by issuing store 
service cards to clients;
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ادارة  في  المساعدة  خدمات  عامة.  عرض  خدمات 
السلع,  عرض  االمتياز,  على  حاصلة  تجارية  شركات 
في  المبيعات  اخرى(,  )الطراف  المبيعات  ترويج 
وتنظيم  التجارية  المراكز  ترويج  العامة,  المزادات 
االعمال, خدمات المساعدة لالنشطة التجارية لالعمال 
وكاالت  عالمية,  اتصال  شبكات  عبر  طلبات  خالل  من 
شبكة  عبر  المباشر  االعالن  والتصدير,  االستيراد 
كمبيوترات, خدمات التوريد الطراف اخرى )شراء السلع 
العينات,  توزيع  اخرى(,  شركات  لصالح  والخدمات 
االدارة المحوسبة للملفات, العالقات العامة, معلومات 
البيع,  الدعاية, تاجير االت  التجارية, وكاالت  الوكاالت 
تاجير المساحات االعالنية, نشر مواد الدعاية واالعالن, 
المساعدة في ادارة االعمال, البحث عن المعلومات في 
في  المعلومات  تجميع  )لالخرين(,  الكمبيوتر  ملفات 
الدعاية  اعمدة  اعداد  النسخ,  الحاسوب,  بيانات  قواعد 
او  التجارية  االعمال  ادارة  في  المساعدة  واالعالن, 
عبر  المباشر  االعالن  الفنانين,  اعمال  ادارة  الصناعية, 
الوثائق,  انتاج  اعادة  االعالنات,  مواد  تحديث  البريد, 
واالعالن  الدعاية  االعالنات,  لصق  التسويق,  دراسات 
في  المعلومات  تنظيم  الراي,  استطالعات  الخارجي, 
االعالنية,  النصوص  نشر  الحاسوب,  بيانات  قواعد 
البيع  خدمات  البيع,  خدمات  وترتيب  البيع  وكاالت 
تجميع  خدمات  كانت,  طريقة  باي  والتجزئة  بالجملة 
عامة  لتمكين  وذلك  الغير،  لصالح  السلع  من  تشكيلة 

الزبائن من معاينتها و شرائها 

 modelling services for sales promotions 
or advertising purposes; edition of 
advertising texts; shop-window dressing; 
assistance services for the operating of 
a commercial company on a franchise 
basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping centre promotion and 
management services; assistance services 
for the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through 
global communications networks; import-
export agencies; on-line advertising on a 
computer network; supplying services to 
third parties (purchasing of products and 
services for other companies); distribution 
of samples; computerized file management; 
public relations; commercial information 
agencies; advertising agencies; rental of 
vending machines; renting of advertising 
space; dissemination of advertising matter; 
business management assistance; data search 
in computer files (for others); compilation 
of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; 
the bringing together for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods 

 In the name of: GRUPO MASSIMOبأسم : غروبو ماسيمو دوتي, اس.ايه. 
DUTTI, S.A. 
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اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتكس, 15142 – ارتيكسيو )ايه كورونا(, اسبانيا 

Address: AVENIDA DE LA 
DIPUTACION, EDIFICIO INDITEX, 
15142 – ARTEIXO (A CORUNA), SPAIN 

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

Address for Services:   

) 704 (

 Trade Mark No.: 21540العالمة التجارية رقم : 21540 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 705 (

 Trade Mark No.: 21541العالمة التجارية رقم : 21541 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 



497 2012/12/12العــــــدد السادس

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 706 (

 Trade Mark No.: 21542العالمة التجارية رقم : 21542 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 707 (

 Trade Mark No.: 21543العالمة التجارية رقم : 21543 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 
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 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 708 (

 Trade Mark No.: 21544العالمة التجارية رقم : 21544 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 709 (

 Trade Mark No.: 21545العالمة التجارية رقم : 21545 

 In Class: 41في الصنف : 41 



499 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing of trainingمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 710 (

 Trade Mark No.: 21546العالمة التجارية رقم : 21546 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing of trainingمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 711 (

 Trade Mark No.: 21547العالمة التجارية رقم : 21547 

 In Class: 41في الصنف : 41 



500 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing of trainingمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 712 (

 Trade Mark No.: 21548العالمة التجارية رقم : 21548 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing of trainingمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 713 (

 Trade Mark No.: 21549العالمة التجارية رقم : 21549 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 
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 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 714 (

 Trade Mark No.: 21550العالمة التجارية رقم : 21550 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 715 (

 Trade Mark No.: 21551العالمة التجارية رقم : 21551 

 In Class: 41في الصنف : 41 



502 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing of trainingمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 716 (

 Trade Mark No.: 21552العالمة التجارية رقم : 21552 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 717 (

 Trade Mark No.: 21553العالمة التجارية رقم : 21553 

 In Class: 41في الصنف : 41 



503 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing of trainingمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 718 (

 Trade Mark No.: 21554العالمة التجارية رقم : 21554 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing of trainingمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 719 (

 Trade Mark No.: 21555العالمة التجارية رقم : 21555 

 In Class: 41في الصنف : 41 



504 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 720 (

 Trade Mark No.: 21556العالمة التجارية رقم : 21556 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing of trainingمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 721 (

 Trade Mark No.: 21557العالمة التجارية رقم : 21557 

 In Class: 41في الصنف : 41 



505 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 722 (

 Trade Mark No.: 21558العالمة التجارية رقم : 21558 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing of trainingمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 723 (

 Trade Mark No.: 21559العالمة التجارية رقم : 21559 

 In Class: 41في الصنف : 41 



506 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 724 (

 Trade Mark No.: 21560العالمة التجارية رقم : 21560 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing of trainingمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 725 (

 Trade Mark No.: 21561العالمة التجارية رقم : 21561 

 In Class: 41في الصنف : 41 



507 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Education and providing ofمن اجل : خدمات التعليم والتدريب 
training 

بي  ام  تي  الفكرية  للملكية  غزالة  ابو  شركة   : بأسم 
اجنتس 

In the name of: Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property TMP Agents 

 ,Address: P.O. Box 921100, Amman 11192العنوان : ص ب 921100, عمان 11192, االردن 
Jordan 

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

Address for Services:   

) 726 (

 Trade Mark No.: 21562العالمة التجارية رقم : 21562 

 In Class: 24في الصنف : 24 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

من اجل : منسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في 
فئات اخرى ,اغطية الفرش والموائد 

In Respect of: Textiles and textile goods, 
not included in other classes; bedcover 
table covers 

 In the name of: sharekt elegant homeبأسم : شركة الجنت هوم العادية العامة 

 Address: nablus share beit ebaالعنوان : نابلس_شارع بيت ايبا 

 Address for Services:   nablus share beit ebaعنوان التبليغ : نابلس_شارع بيت ايبا 

) 727 (

 Trade Mark No.: 21563العالمة التجارية رقم : 21563 

 In Class: 43في الصنف : 43 



508 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

من اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات- االيواء 
المؤقت. 

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

 In the name of: Jasmine caffe CO L.T.Dبأسم : جازمين كافيه م خ م 

 Address: Ramallah ALtera-Main stالعنوان : رام الله - الطيرة الشارع الرئيس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله عمارة زيادة 

اصحابها  العالمة اليعطي  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
ذات   cafe كلمة  باستخدام  المطلق  الحماية  حق 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

  

) 728 (

 Trade Mark No.: 21564العالمة التجارية رقم : 21564 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

الوالعات،  التبغ،  منتجات  التبغ،  السجائر،   : اجل  من 
الكبريت، لوازم المدخنين. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers› articles. 

 In the name of: Rothmans of Pall Mallبأسم : روثمانز اوف بول مول لميتد. 
Limited 

 ,Address: Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300العنوان : زاهلرويغ 4، زاغ، سي اتش 6300، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:   

) 729 (

 Trade Mark No.: 21566العالمة التجارية رقم : 21566 

 In Class: 18في الصنف : 18 



509 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

والمنتجات  وتقليدها  المدبوغة  الجلود   : اجل  من 
فئات  المصنفة ضمن  غير  المواد  من هذه  المصنوعة 
غير  أو  مدبوغة  كانت  سواء  الحيوانات  جلود   ، أخرى 
مدبوغة ، صناديق الثياب وحقائب السفر ، الشماسي 
الخيل  وأطقم  السياط  المشي،  وعصي  والمظالت 
والسروج, حقائب المتسلقين والمخيمات والشواطىء, 
حقائب الرياضة, هياكل حقائب اليد, هياكل المظالت 
النقود,  محافظ  الجبال,  تسلق  عصي  والشماسي, 
المفاتيح  وحافظات  السفر  صناديق  اليد,  حقائب 
مالبس  حقائب  واالوراق,  الوثائق  حقائب  )جلدية(, 
لحمل  حقائب  للقبعات,  جلدية  صناديق  سفرية, 
صناديق  العجالت,  ذات  التسوق  حقائب  االطفال, 
جلدية او من الواح جلدية, صناديق من ليف مفلكن, 
للوثائق  مسطحة  جلدية  محافظ  الجيب,  محافظ 
واالوراق, الحقائب المدرسية ومحافظ الوثائق, حقائب 
المدرسة, حقائب صغيرة لمواد التجميل غير مجهزة, 
اطواق للحيوانات, رسن جلدي, مقود جلدي للحيوانات, 
اغطية المظالت, قماش لسروج الخيول, حقائب الظهر, 
صناديق  للجنود,  المؤونة  جراب  المحمولة,  الحقائب 
موسيقية, رسن للحيوانات, الحقائب )اكياس واجربة( 
مقابض  جلدية,  حبال  جلدية,  خيوط  للتعبئة,  جلدية 
المضالت,  ومقابض  المشي  عصي  السفر,  لحقائب 
الجلدية  االغطية  الخيول,  بطانيات  جلدي,  رسن 
لسروج  لبادات  االليفة,  للحيوانات  مالبس  لالثاث, 
للخيول  خفيفة  غمامات  المظالت,  حلقات  الخيول, 
قواعد  الحيوانات,  اطقم  لوازم  للحيوانات(,  )اطقم 
اليدوية  العدد  حقائب  جلدية,  كتف  سيور  العصي, 
كمامات  مشبكة,  سالسل  جزادين  )فارغة(,  الجلدية 
عذارات,  للحيوانات(,  )اطقم  لجام  الحيوانات,  الفواه 
للسفر,  ثياب  صناديق  جلدية,  احزمة  جلدية,  الواح 
حقائب التسوق, احزمة لمعدات الجنود, سيور الطقم 
للزالجات,  احزمة  للسروج,  جلدية  احزمة  الحيوانات, 
جلدية,  لالثاث, سيور  جلدية  زخارف  المقلدة,  الجلود 
ارومات )اجزاء من جلود غير مدبوغة(, الجلود المدبوغة, 

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; bags for 
climbers and campers and beach bags; 
bags for sports; handbag frames; frames 
for umbrellas or parasols; mountaineering 
sticks; purses; handbags; travelling sets 
and key cases (leatherware); attache 
cases; garment bags for travel; hat boxes 
of leather; sling bags for carrying infants; 
wheeled shopping bags; boxes of leather 
or of leather board; boxes of vulcanised 
fibre; pocket wallets; briefcases; school 
satchels and document cases; school bags; 
vanity cases (not fitted); collars for animals; 
leather leashes; leather laces, leather leads; 
umbrella covers; saddle cloths for horses; 
backpacks, rucksacks; haversacks; music 
cases; halters; bags (envelopes, pouches) of 
leather, for packaging; leather twist, leather 
thread; suitcase handles; walking stick and 
umbrella handles; lashes; horse blankets; 
furniture coverings of leather; clothing for 
animals; pads for horse saddles; umbrella 
rings; blinkers (harness); harness fittings; 
walking stick seats; shoulder belts ( straps), 
of leather; tool bags of leather (empty); chain 
mesh purses; muzzles; bridles (harness); 
head-stalls; leatherboard; bands of leather; 
travelling trunks; shopping bags; straps for 
soldiers› equipment; harness traces, harness 
straps; straps of leather (saddlery); straps 
for skates; imitation leather; trimmings of 
leather for furniture; leather straps; butts 
(parts of hides); curried skins; cat o› nine 
tails; coverings of skins (furs); stirrup 
leathers; parts of rubber for stirrups; 
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الحيوانات  جلود  من  اغطية  شعب,  تسع  ذات  سياط 
)فرو الحيوانات(, اجزاء مطاطية للركاب, شكائم اللجام 
للحيوانات, اعنة, حقائب سفرية, فرو الخلد )جلد مقلد(, 
للتنظيف,  المستخدمة  بخالف  الشمواه  جلود  الفرو, 
مخالي )اكياس علف(, اكياس مشبكة للتسوق, اغطية 
جلدية للنوابض, واقيات لركوب الخيل, سروج للركوب, 
مرابط للسروج, محافظ للبطاقات )محافظ جيب(, احزمة 

)الطقم الحيوانات(, صمامات جلدية 

 bits for animals (harness); reins; suitcases; 
moleskin (imitation of leather); fur; 
chamois leather, other than for cleaning 
purposes; nose bags (feed bags); net 
bags for shopping; casings, of leather, 
for springs; knee-pads for horses; riding 
saddles; fastenings for saddles; card cases 
[notecases]; traces (harness); valves of 
leather 

 .In the name of: UTERQUE, S.Aبأسم : اوتيركو, اس.ايه. 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, 
Edificio INDITEX, 15142 ARTEIXO (A 
CORUNA), SPAIN 

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

Address for Services:   

) 730 (

 Trade Mark No.: 21567العالمة التجارية رقم : 21567 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

الرأس,  وأغطية  القدم  وألبسة  المالبس   : اجل  من 
صدريات  والدراجات,  السيارات  سائقي  مالبس 
لالطفال غير مصنوعة من الورق, اربطة رأس )مالبس(, 
مباذل, مالبس الحمام, مالبس السباحة, اغطية الراس 
اطفال  سراويل  االوشحة,  والصنادل,  لالستحمام 
واحذية  رياضية  احذية  واقية,  ياقات  النسيج,  من 
)مالبس(,  احزمة  شاالت,  )مالبس(,  برانس  الشاطىء, 
الماء,  للتزلج على  للنقود )مالبس(, بدالت رطبة  احزمة 
ربطات العنق, مشدات للنساء )مالبس داخلية(, نطق, 
شاالت الفرو, االوشحة, قبعات )اغطية الراس(, قفافيز 
للنساء,  مشدات  الماء,  من  للوقاية  مالبس  )مالبس(, 

طرحات, جوارب طويلة, جوارب قصيرة,

In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear; motorists› and cyclists› 
clothing; bibs, not of paper; headbands 
(clothing); dressing gowns; bathing suits, 
swimsuits; bathing caps and sandals; boas 
(necklets); babies› pants (clothing); collar 
protectors; boots for sports and beach 
shoes; hoods (clothing); shawls; belts 
(clothing); money belts (clothing); wet 
suits for water-skiing; neckties; corsets 
(underclothing); sashes for wear; fur 
stoles; scarves; caps (headwear); gloves 
(clothing); waterproof clothing; girdles; 
mantillas; stockings; socks;
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مناديل مخرمة )مناديل للرقبة(, فرو )مالبس(, بيجامات, 
خمر  الجوارب,  او  لالحذية  كعوب  القدم,  للباس  نعال 
ياقات  للمواليد,  مالبس  للبنطلونات,  حماالت  )مالبس(, 
)مالبس(, قمصان داخلية للرجال, كفوف, أغطية لألذنين 
عصابات  األكمام,  زمامات  داخلية,  نعال  )مالبس(, 
الشاطىء,  البسة  مالبس,  واقيات  )مالبس(,  للمعصم 
جيوب المالبس, حماالت للجوارب, تنانير تحتية, مالبس 
ضيقة, مراييل )مالبس(, مالبس للحفالت التنكرية, بزات 
نظامية, أطراف أمامية للقبعات, أخفاف مطاطية, أحذية 
خشبية, أربطة للجوارب, معاطف, أحذية أو صنادل من 
نسيج الحلفاء, أدوات مانعة النزالق األحذية, روب الحمام, 
نسائية  مالبس  جالبيب,  افرهوالت,  إستحمام,  أخفاف 
لتدفئة  كهربائيًا  تسخن  ال  أغطية  بيريهات,  داخلية, 
األحذية,  فرعات  ابواط,  أربطة,  ذات  أحذية  القدمين, 
رصائع ألحذية كرة القدم, أحذية نصفية, لوازم معدنية 
كعوب  لألحذية,  سيور  القدم,  لباس  زخارف  لألحذية, 
داخلية,  سراويل  )مالبس(,  داخلية  سراويل  لألحذية, 
قمصان, ياقات قمصان, صدر القميص, صدارات )صدر 
القميص(, قمصان نصف كم, صدارات )مالبس داخلية(, 
صدارات, صدريات, الجاكيتات )مالبس(, صدارات لصيد 
السمك, جاكيتات من الصوف )مالبس(, قمصان مسرولة 
المالبس  داخلية(,  )مالبس  داخلية  قمصان  )مالبس(, 
للفك, مالبس جلدية, مالبس من  قابلة  ياقات  الجاهزة, 
بطانات جاهزة  التنانير,  االستحمام,  لد, طواقي 

ّ
مق جلد 

خفيفة,  معاطف  خارجية,  معاطف  مالبس(,  من  )اجزاء 
من  أثواب  البدنية,  للرياضة  أحذية  )مالبس(,  جالبيات 
الصوف )مالبس(, كنزات صوفية, السترات, أزياء للخدم, 
القدم,  لباس  فرعات  )مالبس(,  اليدين  لتدفئة  أغطية 
بنطلونات,  أوشحة,  مقلنسة,  جاكيتات  مربعة,  جيوب 
للساق(,  )اغطية  طماقات  للكاحل,  طماقات  طماقات, 
مالبس  )مالبس(,  محبوكة  مالبس  محبوكة,  مالبس 
داخلية,  مالبس  خارجية,  مالبس  البدنية,  للرياضة 
الصنادل, ساري )لباس هندي(, سراويل داخلية, قبعات, 
سيور  فضفاضة,  أثواب  حجاب(,  او  )خمار  وجه  أغطية 
أخفاف,  بدالت,  عمائم,  للبنطلونات,  أحزمة  للطماق, 

االحذية, االحذية الرياضية 

bandanas (neckerchiefs); furs (clothing); 
pyjamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); suspenders; layettes (clothing); 
collars (clothing); singlets; mittens; 
ear muffs (clothing); inner soles; cuffs, 
wristbands (clothing); dress shields; 
beach clothes; pockets for clothing; socks 
suspenders; stocking suspenders; petticoats; 
tights; aprons (clothing); masquerade 
costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; 
wooden shoes; garters; coats; esparto 
shoes or sandals; non-slipping devices for 
boots and shoes; bath robes; bath slippers; 
overalls, smocks; teddies (undergarments); 
berets; footmuffs, not electrically heated; 
lace boots; boots; boot uppers; studs for 
football boots; half-boots; fittings of metal 
for footwear; tips for footwear; welts for 
footwear; heelpieces for footwear; drawers 
(clothing), pants; shirts; shirt yokes; shirt 
fronts; chemisettes (shirt fronts); tee-
shirts; bodices (lingerie); vests, waistcoats; 
jackets (clothing); fishing vests; stuff 
jackets (clothing); combinations (clothing); 
slips (undergarments); ready-made 
clothing; detachable collars; clothing of 
leather; clothing of imitations of leather; 
shower caps; skirts; ready-made linings 
(parts of clothing); overcoats, topcoats; 
gabardines (clothing); gymnastic shoes; 
jerseys (clothing); pullovers; sweaters; 
liveries; muffs (clothing); footwear 
uppers; pocket squares; parkas; pelerines; 
pelisses; trousers; gaiters, spats; leggings; 
hosiery; knitwear (clothing); clothing for 
gymnastics; outerclothing; underwear; 
sandals; saris; underpants; hats; wimples; 
togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; 
suits; slippers; shoes; sports shoes 
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 .In the name of: UTERQUE, S.Aبأسم : اوتيركو, اس.ايه. 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, 
Edificio INDITEX, 15142 ARTEIXO (A 
CORUNA), SPAIN 

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

Address for Services:   

) 731 (

 Trade Mark No.: 21568العالمة التجارية رقم : 21568 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

االعمال,  ادارة  االعمال,  تنظيم  االعالنات,   : اجل  من 
او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي,  النشاط 
االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية, تنظيم 
التجارية,  او  االعالنية  للغايات  التجارية  المعارض 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من 
خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء, خدمات 
المبيعات,  ترويج  أو  واإلعالن  الدعاية  نماذج  إعداد 
تحرير النصوص االعالنية, خدمات عرض عامة, خدمات 
االمتياز,  مبدأ  على  تجارية  شركة  لتشغيل  المساعدة 
اخرى(,  )الطراف  المبيعات  ترويج  المنتوجات,  عرض 
المبيعات في مزادات عامة, ترويج وخدمات ادارة مراكز 
التي  التجارية  لالنشطة  المساعدة  خدمات  التسوق, 
تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت 
المباشر  االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية, 
لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على 
اخرى(,  لشركات  والخدمات  المنتوجات  )شراء  االخرى 
العالقات  المحوسبة,  الملفات  ادارة  العينات,  توزيع 
االعالنات,  وكاالت  التجارية,  االنباء  وكاالت  العامة, 
تاجير االت البيع, تأجير المساحات اإلعالنية, نشر مواد 

الدعاية واإلعالن, المساعدة في إدارة األعمال,

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions; assistance services for 
business management or commercial 
functions for an industrial or commercial 
company; organisation of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising 
purposes; promotion services provided by 
a commercial company by issuing store 
service cards to clients; modelling services 
for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping centre promotion and 
management services; assistance services 
for the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies);



513 2012/12/12العــــــدد السادس

حاسوب,  ملفات  في  لالخرين  المعلومات  عن  البحث 
تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, النسخ, 
إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  أعمدة  تحضير 
فناني  أعمال  إدارة  الصناعية,  أو  التجارية  األعمال 
مواد  تحديث  المباشر,  بالبريد  اإلعالن  التمثيل, 
الدعاية واإلعالن, نسخ الوثائق, دراسات السوق, لصق 
إستطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات, 
حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تنظيم  الرأي, 
وترتيب  البيع  وكاالت  واإلعالن,  الدعاية  نشر نصوص 
باي  وبالتجزئة  بالجملة  البيع  خدمات  البيع,  خدمات 
السلع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات  كانت,  طريقة 
لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها 

و شرائها 

 distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; 
rental of vending machines; renting 
of advertising space; dissemination of 
advertising matter; business management 
assistance; data search in computer files 
(for others); compilation of information into 
computer databases; transcription; publicity 
columns preparation; commercial or 
industrial management assistance; business 
management of performing artists; direct 
mail advertising; updating of advertising 
material; document reproduction; marketing 
studies; bill-posting, outdoor advertising; 
opinion polling; systemisation of information 
into computer databases; publication 
of advertising texts; sales agencies and 
arranging sales services; wholesale and retail 
services by any means; the bringing together 
for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods 

 .In the name of: UTERQUE, S.Aبأسم : اوتيركو, اس.ايه. 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, 
Edificio INDITEX, 15142 ARTEIXO (A 
CORUNA), SPAIN 

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

Address for Services:   

) 732 (

 Trade Mark No.: 21569العالمة التجارية رقم : 21569 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 
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 In Respect of: Nutritional supplements inمن اجل : المكمالت الغذائية السائلة 
liquid form 

 In the name of: Monster Energy Companyبأسم : مونستر انيرجي كومباني )ديالوير كوربوريشن( 
(a Delaware corporation) 

كورونا,   ,201 مونيكا سيركل, سويت   550  : العنوان 
كاليفورنيا, 92880 الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, 
Corona, California, 92880 U.S.A. 

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

Address for Services:   

) 733 (

 Trade Mark No.: 21570العالمة التجارية رقم : 21570 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

المثلج  والشاي  للشرب  الجاهز  الشاي   : اجل  من 
النكهة  ذو  الشاي  الشاي,  اساسها  التي  والمشروبات 
التي  والمشروبات  المثلج  والشاي  للشرب  الجاهز 

اساسها الشاي 

In Respect of: Ready to drink tea, iced tea 
and tea based beverages; ready to drink 
flavored tea, iced tea and based beverages 

 In the name of: Monster Energy Companyبأسم : مونستر انيرجي كومباني )ديالوير كوربوريشن( 
(a Delaware corporation) 

كورونا,   ,201 مونيكا سيركل, سويت   550  : العنوان 
كاليفورنيا, 92880 الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, 
Corona, California, 92880 U.S.A. 

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

Address for Services:   

) 734 (

 Trade Mark No.: 21571العالمة التجارية رقم : 21571 

 In Class: 32في الصنف : 32 



515 2012/12/12العــــــدد السادس

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Non-alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات غير الكحولية 

 In the name of: Monster Energy Companyبأسم : مونستر انيرجي كومباني )ديالوير كوربوريشن( 
(a Delaware corporation) 

 ,201 سويت  سيركل,  مونيكا   550  : العنوان 
المتحدة  الواليات   92880 كاليفورنيا,  كورونا, 

االمريكية 

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, 
Corona, California, 92880 U.S.A. 

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

Address for Services:   

) 735 (

 Trade Mark No.: 21572العالمة التجارية رقم : 21572 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

شبكات  تركيب  خدمات  التركيب,  خدمات   : اجل  من 
االنذار والكميرات واجراس الحريق واالنذار وتوصيالت 

االجهزة الكهربائية 

In Respect of: Installation services, 
installation of alarm networks and cameras 
and fire bells and alarm bells and electronic 
apparatus connections 

المساهمة  العامه  للخدمات  حماية  شركة   : بأسم 
الخصوصية 

In the name of: Sharikat Hemaya 
Lilkhadamat Al-Amma Al-Mosahima Al-
Khososiya 

البيرة,  الشرفة,  الشيخ,  برج  عمارة  بجانب   : العنوان 
الضفة الغربية 

Address: Near to Al-Sheikh Tower, Al-
Sharafa, Al-Bireh, The West Bank 

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

Address for Services:   
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) 736 (

 Trade Mark No.: 21573العالمة التجارية رقم : 21573 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

 In Respect of: Cable and wirelessمن اجل : خدمات االتصاالت السلكية ولالسلكية 
telecommunications 

المساهمة  العامه  للخدمات  حماية  شركة   : بأسم 
الخصوصية 

In the name of: Sharikat Hemaya Lilkhadamat 
Al-Amma Al-Mosahima Al-Khososiya 

البيرة,  الشرفة,  الشيخ,  برج  عمارة  بجانب   : العنوان 
الضفة الغربية 

Address: Near to Al-Sheikh Tower, Al-
Sharafa, Al-Bireh, The West Bank 

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

Address for Services:   

) 737 (

 Trade Mark No.: 21574العالمة التجارية رقم : 21574 

 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

المحروس  النقل  خدمات  النقل,  خدمات   : اجل  من 
الثمينة,  لالشياء  المحروس  النقل  خدمات  لالموال, 

خدمات السيارات المصفحة, االنقاذ 

In Respect of: Transport services, guarded 
transport of money, guarded transport of 
valuables, armored-car transport, salvaging 

المساهمة  العامه  للخدمات  حماية  شركة   : بأسم 
الخصوصية 

In the name of: Sharikat Hemaya Lilkhadamat 
Al-Amma Al-Mosahima Al-Khososiya 
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البيرة,  الشرفة,  الشيخ,  برج  عمارة  بجانب   : العنوان 
الضفة الغربية 

Address: Near to Al-Sheikh Tower, Al-
Sharafa, Al-Bireh, The West Bank 

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

Address for Services:   

) 738 (

 Trade Mark No.: 21575العالمة التجارية رقم : 21575 

 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 05/09/2012التاريخ : 2012/09/05 

من اجل : الخدمات االمنية لحماية الممتلكات واالفراد 
المباني والشوارع, خدمات الحراسة الشخصية 

In Respect of: Security services for the 
protection of property and individuals and 
buildings and streets, body guarding services 

المساهمة  العامه  للخدمات  حماية  شركة   : بأسم 
الخصوصية 

In the name of: Sharikat Hemaya Lilkhadamat 
Al-Amma Al-Mosahima Al-Khososiya 

البيرة,  الشرفة,  الشيخ,  برج  عمارة  بجانب   : العنوان 
الضفة الغربية 

Address: Near to Al-Sheikh Tower, Al-
Sharafa, Al-Bireh, The West Bank 

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

Address for Services:   

) 739 (

 Trade Mark No.: 21576العالمة التجارية رقم : 21576 

 In Class: 34في الصنف : 34 
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 Date: 02/09/2012التاريخ : 2012/09/02 

 ;In Respect of: Molasses, Tobaccoمن اجل : المعسل ، التبغ ، أدوات المدخنين 
smokers’ articles; 

 In the name of: Hashim Al Zo›be & Partner Coبأسم : شركة هاشم الزعبي و شريكه 

، صندوق  الرئيسي  الشارع   ، السلط – عالن   : العنوان 
بريد 7 - األردن 

Address: Salt - Allan, Main Road, P.O Box 
7 – JORDAN 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت 

مالحظة: تم التنازل عن كلمة مذهل AMAZINGالظاهرة في العالمة . 

) 740 ( 

 Trade Mark No.: 21577العالمة التجارية رقم : 21577 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 09/09/2012التاريخ : 2012/09/09 

 In Respect of: BUS Manufacturingمن اجل : صناعة الحافالت 

 In the name of: zheng zhou yutong busبأسم : زهينغزو يوتينغ 

يوتنغ  طريق  الصناعية  يوتينغ  منطقة   : العنوان 
زهنغزو الصين 

Address: yutong indastrial bark yutong 
road zheng zhow china 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة برج الشيخ الطابق الثاني 

) 741 (

 Trade Mark No.: 21580العالمة التجارية رقم : 21580 

 In Class: 17في الصنف : 17 
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 Date: 09/09/2012التاريخ : 2012/09/09 

من اجل : البالستيك والمواد المصنوعة منها وصناعة 
المواد البالستيكية وحبيبات البالستيك والنايلون 

In Respect of: plastic and plastic materials 

 In the name of: sharikat zamzam lilsina›atبأسم : شركة زمزم للصناعات البالستيكية 
al plastitekiah 

 Address: al khalil beit kahilالعنوان : الخليل اول طريق بيت كاحل 2298818 

 Address for Services:   al khalil beit kahilعنوان التبليغ : الخليل اول طريق بيت كاحل 2298818 

) 742 (

 Trade Mark No.: 21581العالمة التجارية رقم : 21581 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 09/09/2012التاريخ : 2012/09/09 

من اجل : البالستيك والمواد المصنوعة منها وصناعة 
المواد البالستيكية وحبيبات البالستيك والنايلون 

In Respect of: plastic and plastic material 

 In the name of: sharikat zamzam lilsina›atبأسم : شركة زمزم للصناعات البالستيكية 
al plastitekiah 

 Address: al khalil beit kahilالعنوان : الخليل اول طريق بيت كاحل 2298818 

 Address for Services:   al khalil beit kahilعنوان التبليغ : الخليل اول طريق بيت كاحل 2298818 

) 743 (

 Trade Mark No.: 21582العالمة التجارية رقم : 21582 

 In Class: 17في الصنف : 17 
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 Date: 09/09/2012التاريخ : 2012/09/09 

من اجل : البالستيك والمواد المصنوعة منها وصناعة 
المواد البالستيكية وحبيبات البالستيك والنايلون 

In Respect of: plastic and plastic material 

 In the name of: sharikat zamzam lilsina›atبأسم : شركة زمزم للصناعات البالستيكية 
al plastitekiah 

 Address: al khalil beit kahilالعنوان : الخليل اول طريق بيت كاحل 2298818 

 Address for Services:   al khalil beit kahilعنوان التبليغ : الخليل اول طريق بيت كاحل 2298818 

) 744 (

 Trade Mark No.: 21583العالمة التجارية رقم : 21583 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات   : اجل  من 
الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ،

والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   

) 745 (

 Trade Mark No.: 21584العالمة التجارية رقم : 21584 
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 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات   : اجل  من 
الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ،

والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   

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

) 746 (

 Trade Mark No.: 21585العالمة التجارية رقم : 21585 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات   : اجل  من 
الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ،

والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   
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) 747 (

 Trade Mark No.: 21586العالمة التجارية رقم : 21586 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات   : اجل  من 
غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
 ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ، الكحولية 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات 

المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   

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

) 748 (

 Trade Mark No.: 21587العالمة التجارية رقم : 21587 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 
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المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات  اجل:  من 
غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
 ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب  الكحولية، 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات 

المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   

) 749 (

 Trade Mark No.: 21588العالمة التجارية رقم : 21588 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات   : اجل  من 
غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
 ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ، الكحولية 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات 

المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   
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) 750 (

 Trade Mark No.: 21589العالمة التجارية رقم : 21589 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات   : اجل  من 
الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ،

والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   

) 751 (

 Trade Mark No.: 21590العالمة التجارية رقم : 21590 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات   : اجل  من 
الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ،

والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 
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 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة kola realالوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 752 (

 Trade Mark No.: 21591العالمة التجارية رقم : 21591 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات   : اجل  من 
الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ،

والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   

) 753 (

 Trade Mark No.: 21592العالمة التجارية رقم : 21592 

 In Class: 32في الصنف : 32 
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 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات   : اجل  من 
الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ،

والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   

) 754 (

 Trade Mark No.: 21594العالمة التجارية رقم : 21594 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

المياه  البيرة,  الخفيفة(,  )المشروبات   : اجل  من 
الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ،

والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Light beverages), Beers; 
mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: ACAVA LIMITEDبأسم : اكافا ليمتد 

العنوان : 167, ميرتشانت ستريت, فاليتا, في ال تي 
1174, مالطا 

Address: 167, Merchant Street, Valletta, 
VLT 1174, Malta 

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

Address for Services:   

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 755 (

 Trade Mark No.: 21595العالمة التجارية رقم : 21595 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 09/09/2012التاريخ : 2012/09/09 

المعدنية  المياة  و  الشعير(  )شراب  البيرة   : اجل  من 
كحولية،  الغير  المشروبات  من  غيرها  و  الغازية،  و 
الفواكه،  عصائر  و  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات 

شراب و مستحضرات اخرى لعمل المشروبات. 

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

 In the name of: MBG Holding GmbHبأسم : ام بي جي هولدينج جي ام بي اتش 

 ,Address: Oberes Feld 13, 33106العنوان : اوبيرز فيلد 13، 33106، باديربورن، المانيا 
Paderborn, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس،عمارة جاليريا سنتر 

) 756 (

 Trade Mark No.: 21596العالمة التجارية رقم : 21596 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 09/09/2012التاريخ : 2012/09/09 

المعدنية  المياة  و  الشعير(  )شراب  البيرة   : اجل  من 
كحولية،  الغير  المشروبات  من  غيرها  و  الغازية،  و 
الفواكه،  عصائر  و  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات 

شراب و مستحضرات اخرى لعمل المشروبات. 

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

 In the name of: MBG Holding GmbHبأسم : ام بي جي هولدينج جي ام بي اتش 

 ,Address: Oberes Feld 13, 33106العنوان : اوبيرز فيلد 13، 33106، باديربورن، المانيا 
Paderborn, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس،عمارة جاليريا سنتر 
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) 757 (

 Trade Mark No.: 21597العالمة التجارية رقم : 21597 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 09/09/2012التاريخ : 2012/09/09 

 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : مشروبات كحولية )عدا البيرة( 
(except beers) 

 In the name of: MBG Holding GmbHبأسم : ام بي جي هولدينج جي ام بي اتش 

 ,Address: Oberes Feld 13, 33106العنوان : اوبيرز فيلد 13، 33106، باديربورن، المانيا 
Paderborn, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس،عمارة جاليريا سنتر 

) 758 (

 Trade Mark No.: 21598العالمة التجارية رقم : 21598 

 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 09/09/2012التاريخ : 2012/09/09 

 In Respect of: Alcoholic beverages (exceptمن اجل : مشروبات كحولية )عدا البيرة( 
beers) 

 In the name of: MBG Holding GmbHبأسم : ام بي جي هولدينج جي ام بي اتش 

 ,Address: Oberes Feld 13, 33106العنوان : اوبيرز فيلد 13، 33106، باديربورن، المانيا 
Paderborn, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس،عمارة جاليريا سنتر 
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) 759 (

 Trade Mark No.: 21599العالمة التجارية رقم : 21599 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

تعليم  أشكال  )كافة  والمالهي  التعليم   : اجل  من 
األشخاص(- الخدمات التي تؤدي لتدبير المساكن والغرف 

والوجبات بواسطة الفنادق، المطاعم– صالونات التجميل 

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

 In the name of: H M PUBLISHERSبأسم : اتش ام للمنشورات القابضة المحدودة 
HOLDINGS LIMITED 

 Address: AL NIJMEH BULDING 3العنوان : البالوع البيرة عمارة النجمة 3 الطابق الثاني 
RAMALLH AL BALO AL BIREH 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البالوع البيرة عمارة النجمة 3 الطابق الثاني 

) 760 (

 Trade Mark No.: 21600العالمة التجارية رقم : 21600 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

جلدية  سيور  اليد,  حقائب  الجزادين,   : اجل  من 
للجزادين و لحقائب اليد , و أغطية للديكور قابلة لإلزالة 

للجزادين و لحقائب اليد. 

In Respect of: Purses, handbags, straps 
for purses and handbags, and removable 
decorative covers for purses and handbags. 

 In the name of: Miche Bag, LLCبأسم : مايش باغ، أل أل سي 

العنوان : 10808 ساوث ريفر فرونت باركواي ، سويت 
150 ، ساوث جوردان ، يوتاه 84095 ، الواليات المتحدة 

األمريكية 

Address: 10808 South River Front 
Parkway, Suite 150, South Jordan, Utah 
84095, United States of America 

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

Address for Services:   
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) 761 (

 Trade Mark No.: 21601العالمة التجارية رقم : 21601 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

منه–  المصنوعة  واألصناف  الورق  تشمل   : اجل  من 
منه-  المصنوعة  واألصناف  )الكرتون(  المقوى  الورق 
المطبوعات- الجرائد والدوريات– الكتب– مواد التجليد– 
اللصق  مواد  الكتابية–  األدوات  الفوتوغرافية–  الصور 
)الخاصة باألدوات الكتابية( األدوات الخاصة بالفنانين– 
المكاتب)عدا  ووازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين–  فرش 
التهذيب  في  تستخدم  التي  األدوات  األثاث(– 
والتعليم– )عدا األجهزة(– ورق اللعب– حروف الطباعة 
والكليشات )وح الطباعة( المحارم الورقية– فوط أطفال. 

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

 In the name of: H M PUBLISHERSبأسم : اتش ام للمنشورات القابضة المحدودة 
HOLDINGS LIMITED 

 Address: AL NIJMEH BULDING 3العنوان : البالوع البيرة عمارة النجمة 3 الطابق الثاني 
RAMALLH AL BALO AL BIREH 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البالوع البيرة عمارة النجمة 3 الطابق الثاني 

) 762 (

 Trade Mark No.: 21602العالمة التجارية رقم : 21602 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

من اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات وااليواء 
المؤقت 

In Respect of: services for providing food 
and drink , temporary accomdino 
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 In the name of: Alajjawi Commercailبأسم : شركة محالت العجاوي للتجارة العامة 
Stores Company 

 Address: Ajja-Jeninالعنوان : عجه - جنين 

 Address for Services:   Ajja-Jeninعنوان التبليغ : عجه - جنين 

) 763 (

 Trade Mark No.: 21603العالمة التجارية رقم : 21603 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 11/09/2012التاريخ : 2012/09/11 

 In Respect of: milkمن اجل : حليب 

 In the name of: Alajjawi Commercailبأسم : شركة محالت العجاوي للتجارة العامة 
Stores Company 

 Address: Ajja-Jeninالعنوان : عجه - جنين 

 Address for Services:   Ajja-Jeninعنوان التبليغ : عجه - جنين 

) 764 (

 Trade Mark No.: 21605العالمة التجارية رقم : 21605 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 12/09/2012التاريخ : 2012/09/12 

من اجل : ادارة األ نشطة التجارية؛ خدمات البيع بالجملة 
والتجزئة وتوريد البضائع وخدمات التسويق وعمليات 
وكمالياتها  السيارات  اجزاء  وباألخص؛  البضائع  توزيع 
ذات  المنتجات  من  وغيرها  الغيار  وقطع  وملحقاتها 

العالقة. 

In Respect of: Management of commercial 
activities; wholesale and retail services, 
supply of goods and Marketing services and 
goods distribution activities Namely; Parts of 
vehicles and luxuries, accessories and spare 
parts and other related Goods and Tools. 

 In the name of: Mohammad Mustafa Adawiبأسم : محمد مصطفى العدوي 



532 2012/12/12العــــــدد السادس

 Address: AL-Bireh, Industrial Zoneالعنوان : البيرة - المنطقة الصناعية 

 ، ط6  التجاري/  البيرة  مركز  البيرة،   : التبليغ  عنوان 
المحامي بالل كمال 

Address for Services:   

) 765 (

 Trade Mark No.: 21606العالمة التجارية رقم : 21606 
 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 12/09/2012التاريخ : 2012/09/12 
من اجل : على مواد البناء– األحجار الطبيعية واالصطناعية 
)الجبصين(  والجص  )المونة(  والمالط  والجير  واإلسمنت 
واإلسمنت–  الفخار  من  المصنوعة  المواسير  الحصى– 
الطرق– اإلسفلت والزفت  التي تستخدم في إنشاء  المواد 
من  المصنوعة  اآلثار  المتنقلة–  المباني  )القار(  والقطران 
الحجر، قدور المداخن– األخشاب نصف المشغولة )العتب– 
األلواح الخشبية السميكة– اللوحات ويرها قشرة الخشب– 

زجاج البناء )ثال ذلك بالط األرضية– البالط الزجاجي(. 

In Respect of: Building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal 

 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abuبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 
Munshar 

 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل 

 Address for Services:   Al Khalilعنوان التبليغ : الخليل - رأس الجورة - ص.ب 568

) 766 (

 Trade Mark No.: 21608العالمة التجارية رقم : 21608 

 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 12/09/2012التاريخ : 2012/09/12 
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الطبيعية  األحجار  البناء–  مواد  على   : اجل  من 
)المونة(  والمالط  والجير  واإلسمنت  واالصطناعية 
والجص )الجبصين( الحصى– المواسير المصنوعة من 
إنشاء  في  تستخدم  التي  المواد  واإلسمنت–  الفخار 
المباني  )القار(  والقطران  والزفت  اإلسفلت  الطرق– 
المتنقلة– اآلثار المصنوعة من الحجر، قدور المداخن– 
الخشبية  األلواح  )العتب–  المشغولة  األخشاب نصف 
البناء  اللوحات ويرها قشرة الخشب– زجاج  السميكة– 

)ثال ذلك بالط األرضية– البالط الزجاجي(. 

In Respect of: Building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal 

 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abuبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 
Munshar 

 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل 

برهان  عمارة   - الجورة  رأس   - الخليل   : التبليغ  عنوان 
الجعبري 

Address for Services:   

) 767 (

 Trade Mark No.: 21609العالمة التجارية رقم : 21609 
 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 12/09/2012التاريخ : 2012/09/12 
في  تستخدم  التي  الكيميائية  المنتجات   : اجل  من 
الضوئي،  والتصوير  العلمية،  والنواحي  الصناعة، 
والراتينجات  الغابات  غرس  البساتين  وفالحة  والزراعة 
المتخذة  )بالستيك(  اللدائن  والتخليقية،  االصطناعية 
شكل مساحيق وسائل أو معاجين التي تستخدم في 
المداخن. لتنظيف  كيميائية  مستحضرات  الصناعة، 
األسمدة )الطبيعية واالصطناعية( مواد إطفاء الحريق– 
مواد لقي المعادن– المستحضرات الكيميائية الخاصة 
باللحام– المواد الكيميائية الخاصة بحفظ األغذية- مواد 
للدباغة– مواد اللصق التي تستخدم باللحام– المنتجات 

الكيميائية التي تستخدم في النواحي العلمية 

In Respect of: Chemicals used in industry, 
science and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins,unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing 
compositions;tempering and soldering 
preparations; chemical substances 
forpreserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives used in industry 
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 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abuبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 
Munshar 

 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل 

عنوان التبليغ : المحامي عصام رجب التميمي الخليل 
- ص.ب.568 

Address for Services:   

) 768 (

 Trade Mark No.: 21610العالمة التجارية رقم : 21610 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 
الحمية  ومواد  الصيدالنية  التحضيرات   : اجل  من 
لألغراض  الغذائية  والمضافات  الطبي،  لالستخدام 

الطبية والمستحضرات البيطرية 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
and dietetic substances for medical use, 
nutritional additives for medical purposes, 
veterinary preparations 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 

بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 

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

Address for Services:   

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

) 769 (

 Trade Mark No.: 21613العالمة التجارية رقم : 21613 
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 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

من اجل : مستحضرات التجميل، بما في ذلك مستحضرات 
 ، الشمس  كريم  التخسيس؛  ألغراض  التجميل 
ألغراض  الكريمات  تجميلية؛  ألغراض  المستحضرات 
تجميلية، الزيوت األساسية، والشامبو ومستحضرات الشعر 

In Respect of: Cosmetics, including 
cosmetic preparations for slimming 
purposes; sun-tanning lotions for cosmetic 
purposes; creams for cosmetic purposes; 
essential oils, shampoos and hair lotions 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 

بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 

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

Address for Services:   

) 770 (

 Trade Mark No.: 21614العالمة التجارية رقم : 21614 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

الحمية  ومواد  الصيدالنية  التحضيرات   : اجل  من 
لألغراض  الغذائية  والمضافات  الطبي،  لالستخدام 

الطبية والمستحضرات البيطرية 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
and dietetic substances for medical use, 
nutritional additives for medical purposes, 
veterinary preparations 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 

بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 

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

Address for Services:   
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) 771 (

 Trade Mark No.: 21615العالمة التجارية رقم : 21615 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

 In Respect of: Honey and Tea formulationsمن اجل : العسل و الشاى بكافة مشتقاتة وتركيباتة 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 

بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 

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

Address for Services:   

) 772 (

 Trade Mark No.: 21616العالمة التجارية رقم : 21616 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

الحمية  ومواد  الصيدالنية  التحضيرات   : اجل  من 
لألغراض  الغذائية  والمضافات  الطبي،  لالستخدام 

الطبية والمستحضرات البيطرية 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
and dietetic substances for medical use, 
nutritional additives for medical purposes, 
veterinary preparations 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 

بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 
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عنوان التبليغ : ابو دقة -رام الله عمارة الباسل ط3 ت 
 059769884

Address for Services:   

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

) 773 (

 Trade Mark No.: 21618العالمة التجارية رقم : 21618 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 
الحمية  ومواد  الصيدالنية  التحضيرات   : اجل  من 
لألغراض  الغذائية  والمضافات  الطبي،  لالستخدام 

الطبية والمستحضرات البيطرية 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
and dietetic substances for medical use, 
nutritional additives for medical purposes, 
veterinary preparations 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 

بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 

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

Address for Services:   

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

) 774 (

 Trade Mark No.: 21619العالمة التجارية رقم : 21619 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

 In Respect of: Honey and Tea formulationsمن اجل : العسل و الشاى بكافة مشتقاتة وتركيباتة 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 

بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 

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

Address for Services:   

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

) 775 (

 Trade Mark No.: 21621العالمة التجارية رقم : 21621 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 
الحمية  ومواد  الصيدالنية  التحضيرات   : اجل  من 
لألغراض  الغذائية  والمضافات  الطبي،  لالستخدام 

الطبية والمستحضرات البيطرية 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
and dietetic substances for medical use, 
nutritional additives for medical purposes, 
veterinary preparations 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 

بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 

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

Address for Services:   

 HERBAL HEALTH مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة
CARE ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 776 (

 Trade Mark No.: 21622العالمة التجارية رقم : 21622 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

 In Respect of: Honey and Tea formulationsمن اجل : العسل و الشاى بكافة مشتقاتة وتركيباتة 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 

بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 

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

Address for Services:   

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

) 777 (

 Trade Mark No.: 21624العالمة التجارية رقم : 21624 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

الحمية  ومواد  الصيدالنية  التحضيرات   : اجل  من 
لألغراض  الغذائية  والمضافات  الطبي،  لالستخدام 

الطبية والمستحضرات البيطرية 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
and dietetic substances for medical use, 
nutritional additives for medical purposes, 
veterinary preparations 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 
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بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 

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

Address for Services:   

) 778 (

 Trade Mark No.: 21625العالمة التجارية رقم : 21625 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 03/09/2012التاريخ : 2012/09/03 

 In Respect of: Honey and Tea formulationsمن اجل : العسل و الشاى بكافة مشتقاتة وتركيباتة 

 In the name of: HIMALAYA GLOBALبأسم : هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 
HOLDINGS LTD. 

بوابة   -  )DIFC( العالمي  المالي  دبي  مركز   : العنوان 
القرية -4المستوى 5 - ص ب 506807 - دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 

Address: Dubai International Financial 
Centre (DIFC)- Gate Village 4 Level 5 - PO 
Box 506807 - Dubai, UAE 

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

Address for Services:   

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

) 779 (

 Trade Mark No.: 21626العالمة التجارية رقم : 21626 

 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 13/09/2012التاريخ : 2012/09/13 
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 In Respect of: for papera childrenمن اجل : حفاظات اطفال 

 In the name of: MOhammed rafat subhiبأسم : مجمد رافت صبحي محمد دواسي 
mohammed dawashe 

 Address: silat al- harithiya - jeninالعنوان : السيلة الحارثية - جنين 

 Address for Services:   silat al- harithiya - jeninعنوان التبليغ : السيلة الحارثية - جنين 

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

) 780 (

 Trade Mark No.: 21627العالمة التجارية رقم : 21627 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 13/09/2012التاريخ : 2012/09/13 

الحفاظات  الطمث  لفترة  والفوط  الضمادات   : اجل  من 
والسراويل القصيرة 

In Respect of: products for feminine hygiene 
menstruation pads and tampons napkins 

 In the name of: mohammed rafat subhiبأسم : محمد رافت صبحي محمد دواس 
mohammed dawashe 

 Address: siiat al - harithiya - jeninالعنوان : السيلة الحارثية - جنين 

 Address for Services:   siiat al - harithiya - jeninعنوان التبليغ : السيلة الحارثية - جنين 

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

) 781 (

 Trade Mark No.: 21628العالمة التجارية رقم : 21628 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 13/09/2012التاريخ : 2012/09/13 

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
الدقيق  االصطناعية؛  والقهوة  والساغو  والتابيوكا 
والفطائر  والخبز  الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات 
المثلجة؛  والحلويات  والشوكوالته  والسكاكر  والحلويات 
الخبيز؛  الخميرة ومسحوق  النحل والعسل األسود؛  عسل 
الملح والخردل؛ الخل والصلصات )توابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

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

 In the name of: The Hershey Companyبأسم : ذا هيرشي كومبني 

هيرشي،  درايف،  ايه  كريستال   100  : العنوان 
بنسلفانيا 17033، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 100 Crystal A Drive, Hershey, 
Pennsylvania 17033, 

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

Address for Services:   

) 782 (

 Trade Mark No.: 21629العالمة التجارية رقم : 21629 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 13/09/2012التاريخ : 2012/09/13 

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
الدقيق  االصطناعية؛  والقهوة  والساغو  والتابيوكا 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر 
والحلويات والسكاكر والشوكوالتة والحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 
البهارات؛  )توابل(؛  والصلصات  الخل  والخردل؛  الملح 

الثلج. 

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

 In the name of: The Hershey Companyبأسم : ذا هيرشي كومبني 

هيرشي،  درايف،  ايه  كريستال   100  : العنوان 
بنسلفانيا 17033، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 100 Crystal A Drive, Hershey, 
Pennsylvania 17033, 

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

Address for Services:   
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) 783 (

 Trade Mark No.: 21630العالمة التجارية رقم : 21630 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/09/2012التاريخ : 2012/09/16 

وبيطرية  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
ومستحضرات صحية لغايات طبية ومواد واغذية حمية 
للرضع  واغذية  البيطري  او  الطبي  لالستعمال  معدة 
واالطفال مكمالت للحمية الغذائية لالنسان والحيوان 
طب  وشمع  االسنان  حشو  مواد  ضماد  ومواد  لصقات 
الحشرات  البادة  مستحضرات  مطهرات  االسنان 
والحيوانات الضارة مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations; 
for medical purposes dietetic food 
and substances adapated for medical 
or veterinary use food for babies 
dietary supplement for humans and 
animal plasters materials for dressing 
material for stopping teeth dental wax 
disinfectants preparations for destroying 
vermin fungicides herbicides 

 In the name of: tree of life pharma ltdبأسم : شركة تري اوف اليف فارماليمتد 

ص   49170 تكفا  -بتا  هاسيفيم  شارع   41  : العنوان 
ب 7735 

Address: 41sharee hasivim betah tikva 
49170 p.obox 7735 

عنوان التبليغ : مستودع جابر لالدوية _نابلس _شارع 
السكة 0599343434 

Address for Services:   

) 784 (

 Trade Mark No.: 21631العالمة التجارية رقم : 21631 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 16/09/2012التاريخ : 2012/09/16 
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من اجل : تشحيم المركبات و صيانة و اصالح المعدات 
االليةصيانة المركبات صيانة و اصالح السيارات تلميع 

المركبات 

In Respect of: Greasing (Vehicle) 
Lubrication (veicle) Machinery installation 
maintenance and repair Maintenance 
Vehicle maintenace and repair motor vehicl 
wash polishing vehicle 

 In the name of: Mohammad Mostafa Adawiبأسم : محمد مصطفى العدوي 

 Address: AL_Bireh indasrial Zoneالعنوان : البيرة _ المنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة مركز البيره التجاري ط6 

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

) 785 (

 Trade Mark No.: 21632العالمة التجارية رقم : 21632 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 17/09/2012التاريخ : 2012/09/17 

الرياضية  والسيارات  السيارات،  المركبات؛   : اجل  من 
وسيارات الدفع الرباعي الرياضية، والدراجات والدراجات 
النارية والموتورات والمحركات واألجزاء الهيكلية منه؛ 

جهاز للتنقل عن طريق الجو واألرض والماء. 

In Respect of: Vehicles; automobiles, 
sport cars, sport utility vehicles, bicycles, 
motorcycles, motors and engines and 
structural parts thereof; apparatus for 
locomotion by land, air or water» in int. 
class 12. 

كوربوريت  آند  ماركيتنغ  غروب  فيات   : بأسم 
كميونيكيشن أس.بي.إيه. 

In the name of: Fiat Group Marketing & 
Corporate Communication S.p.A. 

 ,Address: Via Nizza 250, 101 26 Torinoالعنوان : فيا نيزا 250 ، 26 101 تورينو ، إيطاليا 
ltaly 

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

Address for Services:   
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) 786 (

 Trade Mark No.: 21633العالمة التجارية رقم : 21633 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 17/09/2012التاريخ : 2012/09/17 

 In Respect of: WATER METERSمن اجل : عدادات المياه 

 In the name of: ARAD LTDبأسم : شركة اراد 

 Address: 19239 KIBBUTZ Daliaالعنوان : 19239 - كيبوتس داليا - اسرائيل 

هاتف   - حطين  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
092398426 فاكس 092388570 

Address for Services:   

) 787 (

 Trade Mark No.: 21634العالمة التجارية رقم : 21634 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/09/2012التاريخ : 2012/09/17 

 In Respect of: food supplement andمن اجل : المكمالت الغذائية والمواد الصيدالنية 
pharmaceutical products 

 In the name of: hochdorf nutricare agبأسم : شركة مختبرات فارماليز 
pharmalys labories 

 Address: switzerlandالعنوان : سويسرا 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل حلحول عمارة نعيم النتشة 
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) 788 (

 Trade Mark No.: 21635العالمة التجارية رقم : 21635 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 18/09/2012التاريخ : 2012/09/18 

والغازية  المعدنية  المياه   ، )البيرة  أجل  : من  اجل  من 
الفواكه  شراب   ، الكحولية  غير  االخرى  والمشروبات 
والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير 
والتحضيرات  الشرابات   ، المشروبات  لصنع  االخرى 

الخاصة بصنع العصائر والشراب ( 

In Respect of: Beer; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks;fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for makingbeverages and 
juice) 

والتسويق  لإلستثمار  المتحدون  األخوة   : بأسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA 
ALMOTAHEDON LELESTTTHMR WA 
ALTASWEEQ 

 Address: SHAREA ALQUDS ALAAESYالعنوان : البيرة - شارع القدس الرئيسي 
-ALBEIRAH 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - شارع نابلس - عمارة الخطيب 

) 789 (

 Trade Mark No.: 21636العالمة التجارية رقم : 21636 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/09/2012التاريخ : 2012/09/18 

والبن  والكاكاو  والشاي  )القهوة  أجل  من   : اجل  من 
االصطناعي ، واالرز ، التابيوكا والساغو ، دقيق التحضير 
والحلويات  المجنات   ، الخبز   ، الحبوب  من  المصنوعة 
 ، الخميرة   ، االسود  والعسل  والعسل  والسكر  الثلوج   ،
والصلصال   ، الخل   ، الخردل   ، ملح   ، ، مسحوق  والخبز 

)التوابل( ، البهارات الجليد( 

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

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA 
ALMOTAHEDON LELESTTTHMR WA 
ALTASWEEQ 

 - Address: SHAREA ALQUDS ALAAESYالعنوان : البيرة - شارع القدس الرئيسي 
ALBEIRAH 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - شارع نابلس - عمارة الخطيب 

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

) 790 (

 Trade Mark No.: 21637العالمة التجارية رقم : 21637 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 18/09/2012التاريخ : 2012/09/18 

والغازية  المعدنية  المياه   ، )البيرة  أجل  : من  اجل  من 
الفواكه  شراب   ، الكحولية  غير  االخرى  والمشروبات 
والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير 
والتحضيرات  الشرابات   ، المشروبات  لصنع  األخرى 

الخاصة بصنع العصائر والشراب( 

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 

المتحدون لإلستثمار والتسويق  بأسم : شركة األخوة 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA 
ALMOTAHEDON LELESTTTHMR WA 
ALTASWEEQ 

 - Address: SHAREA ALQUDS ALAAESYالعنوان : البيرة - شارع القدس الرئيسي 
ALBEIRAH 

عنوان التبليغ : مكتب المحامي يوسف شوكت ، البيرة - شارع 
نابلس - عمارة الخطيب ، ط1 ، فوق محالت العوري للبالط 

Address for Services:   

) 791 (

 Trade Mark No.: 21638العالمة التجارية رقم : 21638 
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 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 18/09/2012التاريخ : 2012/09/18 

من اجل : جل الشعر ، جل االستحمام ، كريم الحالقه ، 
كريم الشعر ، غسول بعد الحالقة ، مزيل رائحة ، ملونات 
الشعر ، حمام الزيت ، العطور ، مزيالت ومستحضرات 

التجميل 

In Respect of: Hair gel , shampoo , shower 
gel , shaving cream , hair cream . after - 
shave lotion , deodorant , hair colorants , 
bathoil , perfumery , abrasives and cosmetics 

 In the name of: Era Gate for import andبأسم : شركة بوابة العصر لالستيراد والتصدير 
export company 

 ، ، شارع عبدالله بن مضعون   17 : عمارة رقم  العنوان 
خلدا ، عمان ، االردن 

Address: building no . 17 , abdula bin 
mad›un street , khalda . amman . jordan 

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

) 792 (

 Trade Mark No.: 21639العالمة التجارية رقم : 21639 

 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 18/09/2012التاريخ : 2012/09/18 

من اجل : على مواد البناء– األحجار الطبيعية واالصطناعية 
)الجبصين(  والجص  )المونة(  والمالط  والجير  واإلسمنت 
واإلسمنت–  الفخار  من  المصنوعة  المواسير  الحصى– 
الطرق– اإلسفلت والزفت  التي تستخدم في إنشاء  المواد 
من  المصنوعة  اآلثار  المتنقلة–  المباني  )القار(  والقطران 
الحجر، قدور المداخن– األخشاب نصف المشغولة )العتب– 
األلواح الخشبية السميكة– اللوحات ويرها قشرة الخشب– 

زجاج البناء )ثال ذلك بالط األرضية– البالط الزجاجي(. 

In Respect of: Building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal 

 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abuبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 
Munshar 

 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل - رأس الجورة - عمارة برهان الجعبري 
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) 793 (

 Trade Mark No.: 21641العالمة التجارية رقم : 21641 

 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 18/09/2012التاريخ : 2012/09/18 

الطبيعية  األحجار  البناء–  مواد  على   : اجل  من 
)المونة(  والمالط  والجير  واإلسمنت  واالصطناعية 
والجص )الجبصين( الحصى– المواسير المصنوعة من 
إنشاء  في  تستخدم  التي  المواد  واإلسمنت–  الفخار 
المباني  )القار(  والقطران  والزفت  اإلسفلت  الطرق– 
المتنقلة– اآلثار المصنوعة من الحجر، قدور المداخن– 
الخشبية  األلواح  )العتب–  المشغولة  األخشاب نصف 
البناء  اللوحات ويرها قشرة الخشب– زجاج  السميكة– 

)ثال ذلك بالط األرضية– البالط الزجاجي(. 

In Respect of: Building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal 

 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abuبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 
Munshar 

 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل 

برهان  عمارة   - الجورة  رأس   - الخليل   : التبليغ  عنوان 
الجعبري 

Address for Services:   

) 794 (

 Trade Mark No.: 21642العالمة التجارية رقم : 21642 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 18/09/2012التاريخ : 2012/09/18 
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في  تستخدم  التي  الكيميائية  المنتجات   : اجل  من 
الصناعة، والنواحي العلمية، 

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

 In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abuبأسم : اشرف سليمان امين ابو منشار 
Munshar 

 Address: Al Khalilالعنوان : الخليل 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل - رأس الجورة - عمارة برهان الجعبري 

) 795 ( 

 Trade Mark No.: 21643العالمة التجارية رقم : 21643 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 18/09/2012التاريخ : 2012/09/18 
 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنيه 

 In the name of: pillar surgicalبأسم : شركة بيالر سيرجيكال 

 Address: U-S-Aالعنوان : الواليات االمريكية المتحدة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اللة ص-ب 3608 

) 796 (

 Trade Mark No.: 21644العالمة التجارية رقم : 21644 

 In Class: 14في الصنف : 14 
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 Date: 18/09/2012التاريخ : 2012/09/18 

من اجل : سبائك من معادن نفيسة؛ علب المجوهرات؛( 
قالئد  ؛  )مجوهرات(  صغيرة  حلي  ؛  اساور)مجوهرات( 
مقلدة  مجوهرات  ؛  مجوهرات  ؛  )مجوهرات(  سلسلية 
؛  )مجوهرات(اقراط  خواتم  ؛  ثمينة(  غير  )مجوهرات 

ساعات . 

In Respect of: LLoys of precious 
metal;Jewelry cases (caskets) ;Bracelets 
(jewelry) ; charms (jewelry) ; chains 
(jewelry) ;jewelry [costume jewelry 
(Am)] ;RINGS JEWELRY Earrings 
;Watches 

 In the name of: Xuping Jewelryبأسم : ووزهو اكسوبينج جولري ؛ ليمتد . 

لونغسو   ، افنيو  اندستريال   ،  60 رقم   : العنوان 
، جوانغسي  ، وزهو سيتي  ، كانغو كاونتي  تاون 
الصين  جمهورية   ، ريجون  اوتونومس   ، زهوانغ 

الشعبية 

Address: No .60,Industrial Avenue 
,Longxu Town,Cangwu County,Wuzhou 
City ,Guangxi Zhuang Autonomous 
Region,P.R.China. 

عنوان التبليغ : مكتب المحاميان أحمد الصياد وبثينة 
 - الرموني  عمارة   - الزهراء  شارع   - الله  رام   / دقماق 

الطابق الثاني 

Address for Services:   

) 797 (

 Trade Mark No.: 21645العالمة التجارية رقم : 21645 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 19/09/2012التاريخ : 2012/09/19 

من اجل : زجاجات رضاعة ، حلمات زجاجات الرضاعة ، 
لهايات لل؟أطفال ، عضاضات تسنين 

In Respect of: feeding bottles , feeding 
bottle , feeding bottle teats , pacifier for 
babies , rings(teething ) . 

 In the name of: sharekat nofal wshorakahبأسم : شركة نوفل وشركاه للتجارة والتسويق ع ع 
leltejarah waltasweeq 

 Address: nablus- ddairsharafالعنوان : نابلس - دير شرف 

 Address for Services:   nablus- ddairsharafعنوان التبليغ : نابلس - دير شرف 
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) 798 (

 Trade Mark No.: 21646العالمة التجارية رقم : 21646 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 19/09/2012التاريخ : 2012/09/19 

والبضائع  الصور  إطارات  المرايا,  األثاث,   : اجل  من 
)غير المدرجة في فئات أخرى( المصنوعة من الخشب 
العاج  و  العظام  و  القرن  و  الخوص  و  والفلين والقصب 
و  العنبر  و  الصدف  و  الكهرمان  و  الحوت  عظمة  و 
أو  المواد،  هذه  لكل  والبدائل  االسبيوليت  و  اللؤلؤ 
الغير  الشخصي  لالستخدام  مراوح  البالستيك؛  من 
كهربائية؛ الوسائد؛ حلقات الستائر؛ المسامير، وليس 
]األثاث[؛  المقاعد  المنصات؛  الخزائن؛  المعدن؛  من 
الغير  الصناديق،  التطريز,  إطارات  الطاوالت،  أسطح 
مساند  )األثاث(,  اللوحات  المعدن؛  من  مصنوعة 
البالستيك؛  أو  الخشب  من  صناديق  ]األثاث[؛  الرأس 
صناديق األلعاب و األسرة و العربات ]األثاث[؛ الرفوف؛ 
المعدن؛  من  مصنوعة  الغير  السالل  الفرشاة؛  حوامل 
ستائرالخيزران،  األدراج؛  صناديق  المراتب؛  الوسائد؛ 
العرض؛  منصات  ]األثاث[؛  رفوف  األرائك؛  ؛  حماالت 
كسوة  ]تخزين[؛  المالبس  أغطية  ]األثاث[؛  خزائن 
من  المصنوعة  األثاث  تجهيزات  ]خزانة[؛  األقمشة 
غير  من  المصنوعة  األسرة  تجهيزات  ؛  المعدن  غير 
المعدن ؛ تجهيزات األبواب المصنوعة من غير المعدن 
؛  المعدن  غير  من  المصنوعة  النوافذ  تجهيزات  ؛ 
]األثاث[؛  الزهريات  للطي؛  القابلة  المريحة  الكراسي 
الهواتف  و  الموائد  طاوالت  و  بريدج  طاوالت  أزياء 
الفنية  األعمال  ]ديكور[؛  األجراس  ]ديكور[؛  النقالة 
البالستيك؛حوامل  أو  والشمع  والجص  الخشب  من 
المظالت ؛ صناديق األلعاب للمواليد، شماعات وحوامل 
المعاطف؛ شماعات القبعات؛ المكاتب؛ أرفف المجالت، 
حقائب النوم للتخييم؛ الكراسي ]المقاعد[؛و الكراسي 

بذراعين, األرائك، عالقات المفاتيح؛ 

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; fans for personal use, non-electric; 
pillows; curtain rings; dowels, not of metal; 
cupboards; lecterns; benches [furniture]; 
table tops; embroidery frames; bins, not 
of metal; screens [furniture]; head-rests 
[furniture]; bins of wood or plastic; chests 
for toys; beds; trolleys [furniture]; bottle 
racks; brush mountings; baskets, not 
of metal; cushions; mattresses; chests 
of drawers; bamboo curtains; cradles; 
divans; racks [furniture]; display stands; 
index cabinets [furniture]; garment covers 
[storage]; covers for clothing [wardrobe]; 
furniture fittings, not of metal; bed fittings, 
not of metal; door fittings, not of metal; 
window fittings, not of metal; deck chairs; 
flower-stands [furniture]; dressmakers› 
dummies; tables; mobiles [decoration]; 
wind chimes [decoration]; works of art, 
of wood, wax, plaster or plastic; umbrella 
stands; playpens for babies; coat hangers; 
hat stands; coatstands; desks; magazine 
racks; sleeping bags for camping; chairs 
[seats]; armchairs; sofas, keyboards for 
hanging keys; stools; infant walkers; corks 
for bottles; high chairs for babies; curtain 
holders, 
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القنينة؛  المواليد؛ سدادات  مشايات  الطويلة؛  المقاعد 
كراسي األكل لألطفال؛ حامالت الستائر ليست من مواد 
منسوجة؛ وسائد الهواء ليست لألغراض الطبية؛  مساند 
ليست  الهواء  مراتب  الطبية؛  لألغراض  ليست  الهواء 
لألغراض الطبية؛ قضبان الدرج؛ الكهرمان األصفر؛ قرون 
الحيوانات، وسائد الحيوانات األليفة؛ األسرة للحيوانات 
المنزلية؛  األليفة  للحيوانات  بيوت  المنزلية؛  األليفة 
من  األسرة  هياكل  الحيوان؛  حوافر  )حيوان(؛  مخالب 
المقاعد  األسماك؛  صيد  سالل  الخيزران؛  أو  الخشب 
العمل؛  مقاعد  ؛  المعدن  من  المصنوعة  غير  العكسية 
من  المصنوعة  غير  األرفف  فواصل  المكتبات؛  أرفف 
الحبال؛  و  والغزل  للحرير  الخشب  من  بكرات  ؛  المعدن 
تماثيل  الجانبية؛  األلواح  الخشب؛  من  القوارير  إطارات 
شماعات  البالستيك؛  أو  والجبس  والشمع  الخشب 
أو  المعدن  من  ليست  الرسائل  صناديق  المالبس، 
الطوب؛ الحوامل أو القواعد ]األثاث[؛ الخزائن؛ المفارش 
ليست  الهيدروستاتيكية  األسرة  الكتان؛  عدا  ما 
لألغراض الطبية ؛ عجالت األسرة من غيرالمعدن؛ فرشات 
المطوية[؛  ]المواد  القصب  األرائك؛  القفز؛  مراتب  و 
أرقام  ؛  المعدن  من  المصنوعة  غير  التحميل  منصات 
المنازل من غير المعدن و غير المضيئة؛ خزائن لحفظ 
الملفات ، مجسمات الشمع و القش و و السالت الكبيرة 
من  القنينة  سدادات  المنزلية,  االنارة  لوحات  ]سالل[؛ 
للحاويات؛  المعدن  غير  من  السدادات  المعدن،  غير 
الحاويات ليست من  ]األثاث[؛  الملفات  وأرفف خزانات 
المعدن ]التخزين والنقل[؛ سدادات من الفلين؛ سنانير 
قضبان  الستائر؛  بكرات  الستائر؛  قضبان  الستائر؛ 
البالستيك  من  والتغليف  التعبئة  حاويات  الستائر؛ 
تماثيل  األدوية؛  خزانات  المعدن؛  من  وليس  ]ساللم[، 
واجهات  البالستيك؛  أو  الشمع  والجص،  الخشب  من 
من  ليس  اللحوم،  صناديق  األزهار؛  أوعية  العرض؛ 
البالستيك ]طاوالت[؛  أو  المعدن؛ الالفتات من الخشب 
األثاث من المعدن؛ األثاث المكتبي؛ مقابض األبواب من 
غير المعدن؛ ستائر النوافذ في األماكن المغلقة ]ظالل[ 
]األثاث[؛ مكاتب للكتابة؛ مساند للكتب ]األثاث[؛خزائن 

للعرض )األثاث( 

not of textile material; air pillows, not 
for medical purposes; air cushions, not 
for medical purposes; air mattresses, not 
for medical purposes; stair rods; yellow 
amber; animal horns; pet cushions; beds 
for household pets; kennels for household 
pets; claws (animal —); animal hooves; 
bedsteads of wood; bamboo; fishing 
baskets; vice benches, not of metal; work 
benches; library shelves; hinges, not 
of metal; reels of wood for yarn, silk, 
cord; bottle casings of wood; sideboards; 
busts of wood, wax, plaster or plastic; 
costume stands; letter boxes, not of metal 
or masonry; trestles [furniture]; lockers; 
bedding, except linen; hydrostatic beds, 
not for medical purposes; bed casters, 
not of metal; spring mattresses; settees; 
reeds [plaiting materials]; loading pallets, 
not of metal; house numbers, not of 
metal, non-luminous; filing cabinets; wax 
figures; wickerwork; hampers [baskets]; 
fire screens, domestic; bottle closures, 
not of metal; closures, not of metal, for 
containers; shelves for filing-cabinets 
[furniture]; containers, not of metal 
[storage, transport]; corks; curtain hooks; 
curtain rails; curtain rollers; curtain rods; 
packaging containers of plastic; steps 
[ladders], not of metal; medicine cabinets; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; 
display boards; flower-pot pedestals; meat 
chests, not of metal; coathooks, not of 
metal; signboards of wood or plastics; 
counters [tables]; furniture of metal; office 
furniture; Door handles, not of metal; 
indoor window blinds [shades] [furniture]; 
writing desks; book rests [furniture]; 
showcases [furniture] 
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اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, 
SPAIN 

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

Address for Services:   

) 799 (

 Trade Mark No.: 21647العالمة التجارية رقم : 21647 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 19/09/2012التاريخ : 2012/09/19 

األمشاط  ؛  المنزلية  المطبخ  علب  و  أدوات  اجل:  من 
مواد  الطالء(؛  فراشي  )باستثناء  الفراشي  واإلسفنج، 
الصوف  التنظيف؛  أغراض  أدوات  الفراشي؛  تصنيع 
الزجاج  عدا  )ما  المصنع  أوشبه  الخام  الزجاج  الصلب؛ 
والبورسلين  الزجاجية،  األواني  البناء(؛  في  المستخدم 
والخزف غير المدرجة في فئات أخرى؛ فتاحات العلب؛ 
علب الزيت؛ خالطات الكوكتيل؛ طفايات الشمع؛ أدوات 
صواني  السكر؛  أطباق  كهربائية(؛  )غير  المكياج  إزالة 
)المحمولة(؛  لألطفال  حمامات  المنزلية؛  األغراض 
األواني   [ الكريستال  و  األرضيات  غسيل  قماش  قطع 
علب  و  صناديق  الزجاجية؛  الشاى  أواني  الزجاجية[؛ 
أواني  الفخار؛  الحالقة؛  فراشي  السكاكر؛  و  الحلويات 
القهوة غير الكهربائية، سخانات زجاجات األطفال غير 
الكهربائية؛ مستلزمات األحذية؛ الشمعدانات؛ مذاقات 
منشة  النبيذ(؛  )مذاقات  ماصات  )ماصات(،  النبيذ 
المقشات(؛  أو  )الفخاخ  الحشرات  مصيدة  الحشرات, 
)دالء  المبردات  المصافي؛  المنزلي؛  االستخدام  سالل 
أغطية  األمشاط؛  صناديق  ؛  الربط  مكابس  الثلج(؛ 
الحدائق؛  و  البساتين  قفازات  )أشكال(؛  الكي  طاوالت 

قفازات االغراض المنزلية؛ قفازات للتلميع؛ 

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; 
bottle openers; oil cruets; cocktail stirrers; 
candle extinguishers; appliances for 
removing make-up (non-electric); sugar 
bowls; trays for domestic purposes; baby 
baths (portable); cloth for washing floors; 
crystal [glassware]; tea infusers; boxes for 
sweetmeats, candy boxes; bottles; shaving 
brushes; pottery; coffee pots, non-electric; 
heaters for feeding bottles, non-electric; 
shoe horns; candlesticks; wine tasters 
(siphons), pipettes (wine-tasters); fly 
swatters, fly catchers (traps or whisks); 
epergnes; baskets, for domestic use; 
strainers; coolers (ice pails); tie presses; 
comb cases; ironing board covers (shaped);
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من  وليس  االحذية(،  )موسعات  األحذية  عظمات 
المعدن؛ صناديق الصابون، األواني؛ أقفاص العصافير؛ 
من  الفنية،  األعمال  المجهزة؛  التجميل  صناديق 
المسواك؛  حامالت  البورسيلين؛  أو  الزجاج  أو  الخزف 
الخبز؛  صناديق  (؛  اليدوية  )األدوات  السجاد  مضارب 
البهارات؛  و  الفلفل  أواني  التنظيف؛  وخرق  أقمشة 
مناشر الغسيل؛ أطباق المائدة؛ منافض الريش؛ حامل 
ورق  حامالت  االسفنج؛  ليف  حامالت  الحالقة؛  فراشي 
و  العطور  رشاشات  البناطيل؛  لكي  مكابس  التواليت، 
المباخر؛ المباشر لبشر الطعام؛ علب الطعام؛ الحافظات 
)أواني  المائدة  مناصب   ، الكتانية  أو  غيرالورقية 
المائدة(؛ المالحات؛ أرفف المالبس )للتجفيف(؛ أواني 
ألواح  الطعام،  مناديل  والشاي؛ خواتم  القهوة  تقديم 
ألواح التقطيع؛ األكواب؛  ؛  ألواح الخبز  الغسيل والكي؛ 
واكسسوارات  أدوات  الزهور؛  أواني  الشاي،  أقداح 
والسكاكين  الشوك  )غير  المائدة  أواني  الحمامات؛ 
األباريق  )أواني(؛  الزجاجية  األواني  والمالعق(؛ 
للحرارة،  الحافظة  الشراب  و  الطعام  علب  الزجاجية؛ 
مكابس  ؛  األسنان  تنظيف  خيوط  األسنان،  فراشي 
الصوف  السنانير؛  أزرار  الكهربائية،  غير  الفاكهة، 
لألغراض  وليس  الهواء  موزعات  للتنظيف؛  الصلب 
وعلب  العازلة  العلب  الغازية؛  المياه  ماصات  الطبية؛ 
ورود  الماء،  أنابيب  صنابير  الكهربائية؛  المكانس 
النابيب الماء؛ مخلفات القطن للتنظيف؛ مكابس الثوم 
القوارير  )أواني(،  الزجاجية  )أدوات المطبخ(؛ المصابيح 
القمامة  صواني  الدواجن؛  حلقات  )أواني(؛  الزجاجية 
للحيوانات االليفة، أقفاص للحيوانات االليفة المنزلية؛ 
فرش تنظيف شعر الحيوانات؛ أحواض تغذية؛ الدالء، 
أغطية األطباق؛ حمامات الطيور،علب الطعام، مجموعات 
الشرب؛  أواني  كهربائية؛  غير  المضارب  الطبخ؛  أواني 
القوارير؛  حرارية؛  أكياس  )قوارير(؛  زجاجية  عبوات 
القوارير الزجاجية )علب(؛ فوهات خراطيم الرش؛ علب 
البودرةو المساحيق؛ زجاجات التبريد؛ األواني الصينية، 
تيرا كوتا أو الزجاج؛ فراشي الحمامات؛ المقالي، األواني؛ 
القهوة  مطاحن  الزجاجية؛  العلب  األواني؛  أغطية 

اليدوية؛ العلب المعدنية,

gardening gloves; gloves for household 
purposes; polishing gloves; shoe trees 
(stretchers); piggy banks, not of metal; soap 
boxes; decanters; birdcages; fitted vanity 
cases; works of art, of porcelain, terra-
cotta or glass; toothpick holders; carpet 
beaters (hand instruments); bread bins; 
cloths and rags for cleaning; pepper pots; 
clothes-pegs and drying racks for washing; 
table plates; feather-dusters; shaving brush 
stands; sponge holders; toilet paper holders; 
trouser presses; perfume sprayers and 
vaporisers; graters; crumb trays; coasters, 
not of paper and other than table linen; 
trivets (table utensils); boot jacks; salt 
shakers; clothes racks (for drying); coffee 
and tea services; napkin rings; washing 
boards and ironing boards; bread boards; 
cutting boards; cups; teapots; flower pots; 
toilet utensils; tableware (other than knives, 
forks and spoons); glass (receptacles); 
cruets; thermally insulated containers 
for food and beverages; toothbrushes; 
toothbrushes, electric; floss for dental 
purposes; fruit presses, non-electric, for 
household purposes; buttonhooks; steel 
wool for cleaning; aerosol dispensers, 
not for medical purposes; siphons for 
carbonated water; insulating flasks, vacuum 
bottles; nozzles for watering cans, roses for 
watering cans; cotton waste for cleaning; 
garlic presses (kitchen utensils); glass bulbs 
(receptacles), glass vials (receptacles); 
poultry rings; litter trays for pets; cages 
for household pets; animal bristles 
(brushware); buckskin for cleaning; feeding 
troughs; buckets, covers for dishes; bird 
baths; mess-tins; cooking pot sets; beaters, 
non-electric; drinking vessels; bottle 
gourds; glass jars (carboys); isothermic 
bags; carboys; glass flasks (containers); 
nozzles for sprinkler hoses; 
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الورقية؛  المناشف  و  للمهمالت  المخصصة  للتخلص 
البسكويت,  ومرطبانات  الطعام  حافظات  و  صناديق 
علب الشاي؛ القدور؛ أغطية أطباق الزبدة والجبن؛ خواتم 
في  لالستخدام  الحساء،  مالعق  األباريق؛  الشموع؛ 
الفرش  الفخارية؛ فرش غسل االطباق،  القدور  المطبخ؛ 
الكهربائية )باستثناء أجزاء األجهزة(؛ الفخاخ للفئران؛ 
السالل  البيرة،  أكواب  المنزلية؛  لألغراض  السيراميك 
المجهزة للرحالت )بما في ذلك األطباق(؛ أغطية الغالق 
قدور الطبخ؛ أواني الطبخ غير الكهربائية؛ واكسسوارات 
أحواض  االصقة,  األواني  التقطيع,  قوالب  المطابخ، 
الغسيل؛ أكواب الفاكهة؛ قطاعات المعجنات,؛ المناخل 
)أواني منزلية(؛ خيوط الفيبر جالس ليست لالستخدام 
)نصف  السيارات  نوافذ  زجاج  النسيج؛  و  الغزل  في 
مصنع(؛ األواني الزجاجية المطلية؛ أكواب من الورق أو 
البالستيك؛ كؤوس؛ صناديق القمامة؛ غطاء المزهريات، 
المطبخ(؛  )أدوات  الخلط  مالعق  الورق؛  من  وليس 
حافظات سكاكين للطاولة؛ األطباق المجوفة)الطاسات(؛ 
أدوات نفض الغبارغير الكهربائية؛ أدوات االستحمام 
لالستخدام الشخصي، علب الصابون؛ األدوات المائية 
أدوات  و  أجهزة  األنابيب؛  واللثة؛  األسنان  لتنظيف 
أطباق  لألحذية،  الكهربائية  غير  بالشمع  التلميع 
السلطة؛ المكانس؛ المماسح؛ مكانس السجاد؛ فراشي 
بالمينا؛  المطلي  الزجاج  والحاويات؛  العلب  تنظيف 
التوابل؛  مجموعات  المطبخ(؛  )أدوات  التقديم  مالعق 
التنظيف،  فوط  الزجاج؛  أو  كوتا  تيرا  الخزف،  تماثيل 
الكهربائية؛  للقهوة غير  الجلي؛ اجهزة تصفية  وفوط 
)تنسيق  الزهور  حامالت  المنزلية؛  لألغراض  المصافى 
الزهور(؛ قوارير؛ المقالي العميقة غير الكهربائية؛ أواني 
شفاطات  )طاسات(؛  أحواض  الغسيل؛  فراشي  القلي؛ 
للتنظيف؛  شاموا  جلود  المنزلية؛  لألغراض  الدخان 
األباريق؛ دالء الثلج، قوالب مكعبة للثلج؛ أكواب البيض؛ 
أطباق الصابون؛ أطباق الخضار؛ لوحات الخزف أو الزجاج؛ 
مجموعات المقاهي )صواني (؛ منافض األثاث؛ أكياس 
الزبدة؛  أطباق  الحلويات(؛  )أكياس  الحلويات  تزيين 
أواني الطبخ؛ الخالطات اليدوية ) خالطات الكوكتيل(؛ 

القوالب )أدوات المطبخ(؛ 

powder puffs; refrigerating bottles; busts 
of china, terra-cotta or glass; toilet brushes; 
stew-pans; pots; pot lids; boxes of glass; 
coffee-grinders, hand-operated; boxes of 
metal, for dispensing paper towels; cookie 
jars and lunch boxes; indoor aquaria; 
tea caddies; cauldrons; butter-dish and 
cheese¬-dish covers; candle rings; jugs; 
lazy susans; basting spoons, for kitchen 
use; earthenware saucepans; dishwashing 
brushes; electric brushes (except parts 
of machines); rat traps; ceramics for 
household purposes; beer mugs; fitted 
picnic baskets (including dishes); closures 
for pot lids; cooking utensils,• non¬electric; 
cookery moulds; glue-pots; washtubs; 
fruit cups; corkscrews; pastry cutters; 
cosmetic utensils; sifters (household 
utensils); fibreglass thread, not for textile 
use; glass for vehicle windows (semi-
finished product); painted glassware; cups 
of paper or plastic; goblets; refuse bins; 
flower-pot covers, not of paper; mixing 
spoons (kitchen utensils); knife rests for 
the table; bowls (basins); demijohns; 
dusting apparatus, non-electric; deodorising 
apparatus for personal use; soap dispensers; 
water apparatus for cleaning teeth and 
gums; funnels; apparatus for wax-polishing, 
non-electric; wax-polishing appliances, 
non¬electric, for shoes; salad bowls; 
brooms; mops; carpet sweepers; brushes for 
cleaning tanks and containers; enamelled 
glass; spatulas (kitchen utensils); spice 
sets; statues and statuettes of porcelain, 
terra-cotta or glass; pads for cleaning, 
scouring pads; coffee-filters, non electric; 
strainers for household purposes; holders 
for flowers (flower arranging); flasks; deep 
fryers, non¬electric; frying pans; scrubbing 
brushes; basins (receptacles); smoke 
absorbers for household purposes;
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تبريد  صناديق  للبناء؛  وليس  الزجاج،  من  الفسيفساء 
محمولة غير الكهربائية؛ أواني البخار )طناجر الضغط( 
)المائدة(؛  المغارف  الغرف؛  أواني  الكهربائية؛  غير 
نكاشات األسنان؛ الشمعدانات )للشمع(؛ دبابيس اللف 
)المحلية(؛ الشمع المعطر؛ حامالت من الحديد المسطح؛ 
مركبات  الصحون؛  الزهور(؛  )تنسيق  للنباتات  حامالت 
المنزلي  االستعمال  علب  للفئران؛  الفخاخ  المساحيق؛ 
التي  الطعام  تبريد  أجهزة  الثمينة(؛  المعادن  في  )إال 
تحتوي على سوائل التبادل الحراري لألغراض المنزلية؛ 
علب السوائل؛ الرشاشات؛ أجهزة الرش، وأجهزة الري، 
؛  )أطباق(  التقديم  أطباق  البسكويت،  تقطيع  قوالب 
أطباق الشوربة؛ أواني المعدن لصنع الثلوج والمشروبات 
ألغراض  ألواح سلخ  منزلية(؛  )أواني  المناخل  المثلجة, 
المطبخ؛ أغطية من الزجاج، سدادات الزجاج؛ أكواب؛ دالء 
المالبس؛  المنسوجة؛ موسعات  األقمشة  مصنوعة من 
مرابي حيوانات في األماكن المغلقة )زراعة النباتات( ؛ 
المنزلية  والمطاحن  المطبخ،  مناديل؛ خالطات  حامالت 
وآالت الخلط لألغراض المنزلية غير الكهربائية؛ الجرار؛ 

عيدان األكل؛ مساحيق زجاجية للزينة 

chamois leather for cleaning; pitchers; ice 
buckets; ice cube moulds; egg cups; dishes 
for soap; vegetable dishes; signboards of 
porcelain or glass; liqueur sets; cabarets 
(trays); furniture dusters; confectioners› 
decorating bags (pastry bags); butter 
dishes; cooking pots; mixers, manual 
(cocktail shakers); moulds (kitchen 
utensils); mosaics of glass, not for building; 
portable coldboxes, non-electric; autoclaves 
(pressure cookers), non-electric; chamber 
pots; scoops (tableware); toothpicks; 
candelabra (candlesticks); rolling pins 
(domestic); perfume burners; spouts; 
flat-iron stands; holders for plants (flower 
arranging); saucers; powder compacts; 
currycombs; mouse traps; containers for 
household use (except in precious metal); 
food cooling devices, containing heat 
exchange fluids, for household purposes; 
watering cans; sprinklers; sprinkling 
devices, watering devices; biscuit cutters; 
services (dishes); soup bowls; vessels of 
metal for making ices and iced drinks; 
sieves (household utensils); abrasive pads 
for kitchen purposes; glass caps, glass 
stoppers; mugs; buckets made of woven 
fabrics; stretchers for clothing; indoor 
terrariums (plant cultivation); napkin 
holders; kitchen mixers, domestic grinders, 
mixing machines for household purposes, 
non-electric; urns; chopsticks; powdered 
glass for decoration 

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, 
SPAIN 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 800 (

 Trade Mark No.: 21648العالمة التجارية رقم : 21648 

 In Class: 24في الصنف : 24 

 Date: 19/09/2012التاريخ : 2012/09/19 

غير  المنسوجات،  ومنتجات  المنسوجات   : اجل  من 
المدرجة في فئات أخرى؛ أغطية المائدة واألسرة؛ الكتان 
إلزالة  النسيج  من  قطع  المالبس(؛  )باستثناء  للحمام 
)النسيج(؛  البطانات  )القماش(؛  البطاقات  الماكياج؛ 
المعلقات للجدار من المنسوجات؛ مناديل من النسيج 
؛ ستائر من النسيج أو البالستيك؛ البياضات المنزلية، 
المنسوجات؛ سجاد صغير للسفر )روب  المناشف من 
لللف(؛ ستائر الشبك؛ حامالت الستار من مواد نسجية؛ 
الفتات وأعالم )ليس من الورق(؛ وسائد الريش )مفارش 
الوسائد؛  أغطية  لألثاث؛  فضفاضة  أغطية  داخلية(؛ 
أغطية الفراش؛ أكياس المخدات؛ الناموسيات؛ أغطية 
الزجاج؛ مفارش طاولة البلياردو؛ مفارش الطاوالت )ليس 
من الورق(؛ أقمشة التطريز، مناشف الوجه من النسيج؛ 
أكياس النوم )أغطية(؛ األقمشة القطنية؛ نسيج من وبر 
الخيش(؛ أقمشة مطرزة؛ بطانة  الجمل و نحوه )قماش 
النسيج لألحذية، نسيج لصناعة االحذية، مفارش  من 
)القماش(؛  المعرشات  البطاطين؛  )الشراشف(؛  السرير 
واألقمشة  )قماش(  الغنم  جاعد  )القماش(؛  المظالت 
أو  النسيج  من  الحمام  ستائر  الفراش(؛  )أغطية 
البالستيك؛ كريب )النسيج (؛ المفارش؛ نسيج دمشقي؛ 
)الستخدامها  المشمعة  األقمشة  المرنة،  النسج  مواد 
القرطاسية؛  غير  الشمعي  القماش  للطاوالت(؛  أغطية 
نسيج   ، اسبارتو  أقمشة  الشانيل،  أقمشة  ؛  النسيج 
)النسيج(؛  الحمامات  مفارش  و  أغطية  )نسيج(؛  ناعم 
القماش  )النسيج(؛  الجيرسيه  )قماش(؛قماش  الشاش 
الداخلية؛  المالبس  نسيج  الصوفي؛  النسيج  الصوفي، 
قماش الكتان؛ الحصير من النسيج؛ طابعات البطانيات 

من المنسوجات؛ الرباطات )القماش(؛ 

In Respect of: Textiles and textile goods, 
not included in other classes; bed and table 
covers; bath linen (except clothing); tissues 
of textile for removing make-up; labels 
(cloth); linings (textile); wall hangings of 
textile; handkerchiefs of textile; curtains of 
textile or plastic; household linen; towels 
of textile; travelling rugs (lap robes); 
net curtains; curtain holders of textile 
material; banners and flags (not of paper); 
eiderdowns (down coverlets); loose covers 
for furniture; covers for cushions; mattress 
covers; pillowcases; mosquito nets; glass 
cloths; billiard cloth; table cloths (not of 
paper); traced cloths for embroidery; face 
towels of textile; sleeping bags (sheeting); 
cotton fabrics; haircloth (sackcloth); 
brocades; lining fabric for shoes; fabric 
for footwear; coverlets (bedspreads); bed 
blankets; trellis (cloth); zephyr (cloth); 
cheviots (cloth); ticks (mattress covers); 
shower curtains of textile or plastic; crepe 
(fabric); crepon; bedspreads; damask; 
elastic woven material; oilcloth (for use as 
table cloths); gummed cloth, other than for 
stationery; esparto fabric; chenille fabric; 
felt; flannel (fabric); fitted toilet lid covers 
(fabric); gauze (cloth); jersey (fabric); 
woollen cloth, woollen fabric; lingerie 
fabric; linen cloth; place mats of textile; 
printers› blankets of textile; marabouts 
(cloth); upholstery fabrics; 
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األقمشة للمفروشات، نسيج تقليد لجلود الحيوانات؛ نسيج 
الصناعي  الحرير  الرامى؛  نسيج  الجبن؛  قماش  محبوك؛ 
من  أقمشة  )القماش(؛  التفتا  )القماش(؛  الحرير  للنسيج؛ 
األلياف الزجاجية لالستخدام في النسيج؛ النسيج الالصق 

للتطبيق بفعل الحرارة؛ الكتان ؛ المخملية؛ التول 

fabric of imitation animal skins; knitted 
fabric; cheese cloth; ramie fabric; rayon 
fabric; silk (cloth); taffeta (cloth); fibreglass 
fabrics for textile use; adhesive fabric for 
application by heat; diapered linen; velvet; 
tulle 

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

اديفيسيو  ديبوتاسيون,  ال  دي  افينيدا   : العنوان 
انديتيكس, 15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, SPAIN 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 801 (

 Trade Mark No.: 21649العالمة التجارية رقم : 21649 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/09/2012التاريخ : 2012/09/19 

من اجل : المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، 
مواد الحمية المعدة لالستعمال الطبي ، أغذية األطفال 
، اللصوق الطبية ومواد التضميد ، المواد الخاصة بحشو 
المستحضرات   ، المطهرات   ، الطبي  والشمع  األسنان 
والحشرات  والحيوانات  الهوام  ابادة  في  المستعملة 

الضارة والفطريات واألعشاب الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food 
for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides 

 In the name of: Aja Pharmaceuticalبأسم : شركة اجا للصناعات الدوائية المحدودة 
Industries Co. Ltd. 

المملكة   ,11461 الرياض   ,2665 ب  ص   : العنوان 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box 2665, Riyadh 11461, 
Kingdom of Saudi Arabia 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 802 (

 Trade Mark No.: 21650العالمة التجارية رقم : 21650 

 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 20/09/2012التاريخ : 2012/09/20 

 In Respect of: Shaving instrumentsمن اجل : ادوات الحالقة 

 In the name of: sharikat mustawdaa alبأسم : شركة مستودع الهنا للكوزمتكس 
hanna llcosmatics 

االيمان/ مسجد  بجانب  الهرية  واد  الخليل   : العنوان 
شركة بيوتي اليف 

Address: Al khalil wad alharieeh 

مسجد  بجانب  الهرية  واد  الخليل   : التبليغ  عنوان 
االيمان/شركة بيوتي اليف 

Address for Services:   Al khalil wad 
alharieeh 

) 803 (

 Trade Mark No.: 21651العالمة التجارية رقم : 21651 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/09/2012التاريخ : 2012/09/20 

الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   : اجل  من 
العطرية– الزيوت الطيارة- كامل مواد التزيين ومحاليل 
الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو.مزيل شعر 

In Respect of: soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices hair 
removal 

 In the name of: sharikat mustawdaa alبأسم : شركة مستودع الهنا للكوزمتكس 
hanna llcosmatics 

االيمان/ مسجد  بجانب  الهرية  واد  الخليل   : العنوان 
شركة بيوتي اليف 

Address: Al khalil wad alharieeh 
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مسجد  بجانب  الهرية  واد  الخليل   : التبليغ  عنوان 
االيمان/شركة بيوتي اليف 

Address for Services:   Al khalil wad 
alharieeh 

) 804 (

 Trade Mark No.: 21652العالمة التجارية رقم : 21652 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/09/2012التاريخ : 2012/09/20 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
األوساخ، مواد إزالة الشحومات- الصابون بأنواعه وبرش 
مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية–  الروائح  الصابون- 
والحالقة-  األسنان  معاجين  الشعر-  ومحاليل  التزيين 

الشامبو. 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use;cleaning, 
polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

 In the name of: sharikat mustawdaa alبأسم : شركة مستودع الهنا للكوزمتكس 
hanna llcosmatics 

االيمان/ مسجد  بجانب  الهرية  واد  الخليل   : العنوان 
شركة بيوتي اليف 

Address: Al khalil wad alharieeh 

مسجد  بجانب  الهرية  واد  الخليل   : التبليغ  عنوان 
االيمان/شركة بيوتي اليف 

Address for Services:   Al khalil wad 
alharieeh 

) 805 (

 Trade Mark No.: 21653العالمة التجارية رقم : 21653 
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 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/09/2012التاريخ : 2012/09/20 

األقمشة  بتبييض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
المالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغيرها 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ، 
بأنواعه وبرش الصابون-  إزالة الشحومات- الصابون  مواد 
الروائح العطرية– الزيوت الطيارة- مواد التزيين ومحاليل 

الشعر- معاجين األسنان والحالقة- الشامبو.مزيل شعر 

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 hair 
removal 

 In the name of: sharikat mustawdaa alبأسم : شركة مستودع الهنا للكوزمتكس 
hanna llcosmatics 

االيمان/ مسجد  بجانب  الهرية  واد  الخليل   : العنوان 
شركة بيوتي اليف 

Address: Al khalil wad alharieeh 

مسجد  بجانب  الهرية  واد  الخليل   : التبليغ  عنوان 
االيمان/شركة بيوتي اليف 

Address for Services:   Al khalil wad 
alharieeh 

) 806 ( 

 Trade Mark No.: 21656العالمة التجارية رقم : 21656 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 20/09/2012التاريخ : 2012/09/20 

من  المصنوعة  المنزلية  واالوعية  الكاسات   : اجل  من 
الكرتون 

In Respect of: Cups and household 
containers made of cardboard 

البالستيكية  المواد  لصناعة  مزايا  شركة   : بأسم 
والكرتونية 

In the name of: sharikat mazaya lisinsat al 
mawad alblasteekieh wa alkartoonies 

العنوان : الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير/
رائد ابو تبانة 0595676706 

Address: Al khalil wad al hariah 

صالة  من  بالقرب  الهرية  واد  الخليل   : التبليغ  عنوان 
السفير/رائد ابو تبانة 0595676706 

Address for Services:   Al khalil wad al 
hariah 
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) 807 (

 Trade Mark No.: 21656العالمة التجارية رقم : 21656 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 20/09/2012التاريخ : 2012/09/20 
من  المصنوعة  المنزلية  واالوعية  الكاسات   : اجل  من 

الكرتون 
In Respect of: Cups and household 
containers made of cardboard 

البالستيكية  المواد  لصناعة  مزايا  شركة   : بأسم 
والكرتونية 

In the name of: sharikat mazaya lisinsat al 
mawad alblasteekieh wa alkartoonies 

العنوان : الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير/
رائد ابو تبانة 0595676706 

Address: Al khalil wad al hariah 

صالة  من  بالقرب  الهرية  واد  الخليل   : التبليغ  عنوان 
السفير/رائد ابو تبانة 0595676706 

Address for Services:   Al khalil wad al 
hariah 

) 808 (

 Trade Mark No.: 21657العالمة التجارية رقم : 21657 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 20/09/2012التاريخ : 2012/09/20 

 In Respect of: Plastic and products made from itمن اجل : البالستيك والمنتجات المصنوعة البالستيك 

البالستيكية  المواد  لصناعة  مزايا  شركة   : بأسم 
والكرتونية 

In the name of: sharikat mazaya lisinsat al 
mawad alblasteekieh wa alkartoonies 

العنوان : الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير/
رائد ابو تبانة 0595676706 

Address: Al khalil wad al hariah 

صالة  من  بالقرب  الهرية  واد  الخليل   : التبليغ  عنوان 
السفير/رائد ابو تبانة 0595676706 

Address for Services:   Al khalil wad al 
hariah 
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) 809 (

 Trade Mark No.: 21658العالمة التجارية رقم : 21658 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 20/09/2012التاريخ : 2012/09/20 

ويره  الشراب  والغازية-  المعدنية  المياه   : اجل  من 
الفواكه  عصير  المشروبات–  لعمل  المستحضرات  من 
والمشروبات التي أساسها عصير الفواكه– ماء الورد– 

ماء الزهر. 

In Respect of: mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks;fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 

 In the name of: raed abdellah mohamad karajehبأسم : رائد عبد الله محمد كرجة 

 Address: al khalil halhoolالعنوان : الخليل حلحول اول طريق زبود 

 Address for Services:   al khalil halhoolعنوان التبليغ : الخليل حلحول اول طريق زبود 

) 810 ( 

 Trade Mark No.: 21660العالمة التجارية رقم : 21660 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/09/2012التاريخ : 2012/09/20 

المعلومات  األعمال؛  إدارة  واإلعالن؛  الدعاية   : اجل  من 
المباشرة )ان-الين( المتعلقة بالمستهلك؛ خدمات البيع 
وغيرها  التبييض  بمستحضرات  المتعلقة  بالتجزئة 
المالبس  وكي  غسل  في  تستعمل  التي  المواد  من 
والكشط  والجلي  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
ومستحضرات  العطرية  والزيوت  والعطور  والصابون 
األسنان  ومنظفات  الشعر  ]لوشن[  وغسول  التجميل 
بات 

ّ
ومرك والمزلقات  الصناعية  والشحوم  والزيوت 

في  )بما  والوقود  الغبار  وتثبيت  وترطيب  امتصاص 
والفتائل  والشموع  اإلضاءة  ومواد  المحّركات(  وقود  ذلك 

لإلضاءة واألدوات اليدوّية

In Respect of: Advertising; business 
management; consumer information 
online; retail services relating to bleaching 
preparations and other substances for laundry 
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
industrial oils and greases, lubricants, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, 
fuels (including motor spirt) and illuminants, 
candles and wicks for lighting, hand tools and 
implements (hand-operated),
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القطع  وأدوات  القطع  وأدوات  باليد  دار 
ُ
ت التي  واألدوات 

)الشوك والسكاكين والمالعق( واألسلحة البيضاء بخالف 
واألدوات  واألجهزة  الحالقة  وأدوات  النارية  األسلحة 
التصوير  وأدوات  وأجهزة  والمساحية  والمالحية  العلمية 
البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي  الفوتوغرافي 
وأجهزة وأدوات قياس الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة 
)اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم واألجهزة واألدوات لوصل أو 
فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 
الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  وأجهزة  الكهربائّية 
وأقراص  المغناطيسّية  البيانات  وحامالت  الصور  أو 
التسجيل وماكينات البيع اآللّية واآللّيات المعّدة لألجهزة 
واآلالت  النقد  تسجيل  وآالت  النقد  بقطع  تعمل  التي 
الحاسبة والمعدات واألجهزة الحاسوبّية لمعالجة البيانات 
وأجهزة الحواسيب وأجهزة إخماد النيران وعلب النظارات 
والنظارات  الشمسّية  والنظارات  )البصرّية(  والنظارات 
الواقية  والنظارات  الرياضية  لأللعاب  المعدة  الواقية 
وعلب  النظارات  وأطر  النظارات  وخيوط  للسباحة  المعدة 
 

ّ
وكل النفيسة  والمعادن  النظارات  وسالسل  النظارات 
خليط منها والمنتجات المصنوعة من المعادن النفيسة 
وأدوات  الكريمة  واألحجار  والمجوهرات  بها  المطلية  أو 
والورق  الدقيقة  الوقت  قياس  وأدوات  الوقت  قياس 
المواد  هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المقّوى  والورق 
الفوتوغرافّية  والصور  الكتب  تجليد  ومواد  والمطبوعات 
أو  القرطاسّية  المستعملة في  اللصق  والقرطاسّية ومواد 
لغايات منزلّية ومواد الفنانين وفراشي الدهان أو التلوين 
ومواد  األثاث(  عدا  )ما  المكتبية  واللوازم  الكاتبة  واآلالت 
التغليف  ومواد  األجهزة(  عدا  )ما  والتدريس  التوجيه 
)الراسمات(  الطباعة والكليشيهات  البالستيكّية وحروف 
والجلود  والكتب  والمجالت  المطبوعة  والمنشورات 
من هذه  المصنوعة  والمنتجات  الجلود  وتقليد  المدبوغة 
والصناديق  المدبوغة  أو  الخام  الحيوانات  وجلود  المواد 
والعصي  والشماسي  والمظالت  السفرية  والحقائب 
والمرايا  واألثاث  والسروج  الحيوانات  وأطقم  والسياط 
وإطارات الصور والمنتجات المصنوعة من الخشب والفلين 
والعاج  والعظام  والقرون  والصفصاف  والخيزران  والغاب 

وعظام الحوت والصدف

articles of cutlery, cutlery, side arms, other 
than firearms, razors, scientific, nautical, 
photographic, cinematographic, optical 
apparatus and instruments, surveying, 
weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, apparatus and 
instrument for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission or reproduction 
of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, automatic 
vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus, cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers, fire-extinguishing 
apparatus, eyeglass cases, spectacles 
(optics), sunglasses, goggles for sports, 
swimming goggles, eyeglass cords, 
spectacle frames, spectacle cases, eyeglass 
chains, precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated 
therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, 
paper, cardboard and goods made from 
these materials, printed matter, bookbinding 
material, photographs, stationery, adhesives 
for stationary or household purposes, 
artists materials, paint brushes, typewriters 
and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except 
apparatus), plastic materials for packaging, 
printing type, printing blocks, printed 
publications, magazines, books, leather 
and imitations of leather, and goods made 
of these materials, animal skins, fur-skins, 
trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddler, furniture, mirrors, picture 
frames, goods of wood, cork, reed, cane, 
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هذه  لكل  البديلة  والمواد  والمرشوم  والمحار  والكهرمان 
واألواني  واألدوات  البالستيكّية  المواد  من  أو  المواد 
واألوعية لإلستعمال المنزلي وللمطبخ واألمشاط واإلسفنج 
والفراشي )ما عدا فراشي التلوين أو الدهان( ومواد صنع 
والزجاج  الجلي  وأسالك  التنظيف  وأدوات  الفراشي 
الزجاج  عدا  )ما  المشغول  شبه  والزجاج  المشغول  غير 
المستعمل في المباني( واألواني الزجاجّية وأواني الخزف 
والمنتجات  المنسوجات  و  الخزفّية  واألواني  الصيني 
ولباس  واأللبسة  والطاوالت  الفراش  وأغطية  النسيجية 
والشرائط  والمطّرزات  والمخّرمات  الرأس  وأغطية  القدم 
والعراوي  )الكالبات(  والخطافات  واألزرار  والجدائل 
والبسط  والسجاد  اإلصطناعّية  والزهور  واإلبر  والدبابيس 
األرضيات  فرش  ومشّمع  الحصير  ومفارش  والحصر 
ق 

ّ
يعل وما  القائمة  األرضّيات  لتغطية  األخرى  والمواد 

النسيجّية(  غير  المواد  )من  لتزيينها  الجدران  على 
واللعب وأدوات اللعب وأدوات الرياضة البدنّية )الجمباز( 
والمياه  الشعير(  )شراب  والبيرة  األعياد  لشجر  والزينات 
المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية 
الفواكه  وعصائر  الفواكه  من  المستخلصة  والمشروبات 

والشراب والمستحضرات األخرى لعمل المشروبات. 

wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
or of substitutes for these materials or of 
plastics, household or kitchen utensils and 
containers, combs and sponges, brushes 
(except paint brushes), brush-making 
materials, articles for cleaning purpose, 
steelwool, unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building), glassware, 
porcelain and earthenware, textiles and 
textile goods, bed and table covers, 
clothing, footwear and headgear, lace and 
embroidery, ribbons and braid, buttons, 
hooks eyes, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering 
existing floors, wall hangings (non-textile), 
games and playthings, gymnastic and 
sporting articles, decorations for Christmas 
trees, beer, mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, fruit drinks and 
fruits juices, syrups and other preparations 
for making beverages. 

 In the name of: H&M Hennes & Mauritz ABبأسم : اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بي 

 Address: SE-106 38 Stockholm, Swedenالعنوان : اس اي38- 106 ستوكهولم، السويد 

محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب 74، رام الله 

Address for Services:   

) 811 (

 Trade Mark No.: 21661العالمة التجارية رقم : 21661 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 23/09/2012التاريخ : 2012/09/23 
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 In Respect of: RICEمن اجل : االرز 

 In the name of: ALAREEN FORبأسم : شركة العرين للتصنيع والتسويق 
INDUSTRY AND MANUFACTRURING 

 : Address: TULKARM - HAIFA - TELالعنوان : طولكرم - شارع حيفا - هاتف : 092675012 
092675012 

 : هاتف   - حيفا  شارع   - طولكرم   : التبليغ  عنوان 
 092675012

Address for Services:   TULKARM - 
HAIFA - TEL : 092675012 

) 812 (

 Trade Mark No.: 21662العالمة التجارية رقم : 21662 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 23/09/2012التاريخ : 2012/09/23 

 In Respect of: COFFEE GAZZHAمن اجل : قهوة قزحة مكسرات عسل جوز 
BHARAT NUTS BZORAT HONEY 

 In the name of: ibrahim mohammadبأسم : ابراهيم محمد محمود عيسة 
mahmoud ayasi 

 Address: sanur - jninالعنوان : صانور - جنين 

 Address for Services:   sanur - jninعنوان التبليغ : صانور - جنين 

) 813 (

 Trade Mark No.: 21663العالمة التجارية رقم : 21663 

 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 24/09/2012التاريخ : 2012/09/24 

 ، وبيطرية  صيدالنيه  مستحضرات   : اجل  من 
حمية  مواد   ، طبية  لغايات  صحية  مستحضرات 
 ، واالطفال  للرضع  الطبيواغذية  لالستعمال  معده 
، مطهرات  االسنان  مواد حشو   ، ومواد ضماد  لصقات 
 ، الضاره  والحيوانات  الحشرات  االباده  مستحضرات   ،

مبيدات فطريات ةمبيدات اعشاب . 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters,materials for 
dressings; material for stopping teeth, 
dental wax;disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides,herbicides 

بأسم : شركة صن تكس للصناعة واالستثمار مساهمة 
خصوصية 

In the name of: shareket sun tex lelssena›a 
wa elestethmar mosahmah hososeh . 

 Address: nablus - almanteka alsenahehالعنوان : نابلس - المنطقة الصناعية 
alsharkeah 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان - عمارة عنتر - 
الطابق الرابع . 

Address for Services:   

) 814 (

 Trade Mark No.: 21664العالمة التجارية رقم : 21664 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 24/09/2012التاريخ : 2012/09/24 

والترفيهية  والتدريب  والتهذيب  التعليم   : اجل  من 
واالنشطة الرياضية والثقافية 

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and 
cultural activities 

 In the name of: Articore artistic association centerبأسم : مؤسسة مركز ارتيكور الفني الثقافي \بيت لحم 

 Address: bethlehem karkafa strالعنوان : بيت لحم شارع الكركفة 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم تلفون 0569707016- 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 815 (

 Trade Mark No.: 21665العالمة التجارية رقم : 21665 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 25/09/2012التاريخ : 2012/09/25 

والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
ومجففة  محفوظة  وخضروات  فواكه  اللحم،  خالصات 
ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، 
والدهون  الزيوت  الحليب،  ومنتجات  والحليب  البيض 

الصالحة لألكل، األطعمة المجمدة بجميع أنواعها 

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, frozen foods of all 
kinds 

 In the name of: Yousef Nader & Sons Coبأسم : شركة يوسف نادر وأوالده 

6867، عمان  اللوز، ص.ب  المقابلين – شارع   : العنوان 
11118 ،المملكة األردنية الهاشمية 

Address: Al-Moqabalin- Al-Luz Street , 
P.O. Box 6867, Amman 11118, JORDAN 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858 

Address for Services:   

) 816 (

 Trade Mark No.: 21666العالمة التجارية رقم : 21666 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 26/09/2012التاريخ : 2012/09/26 

االقمشة  بتبيض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس، 
وازالة  والكشط  والصقل  التنظيف  ومستحضرات 
العناية  مستحضرات  بانواعه،  الصابون  االوساخ، 
العطرية،  الزيوت  العطور،  الصابون،  وبرش  باالسنان 
مواد ومستحضرات التجميل والتزيين، محاليل الشعر. 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
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 In the name of: Galil Chemicals Ltdبأسم : جليل كيمكالز ال تي دي 

 Address: P.O. Box 508 , Kiriat Shmona, Israelالعنوان : ص. ب 508، كريات شمونه، اسرائيل. 

 ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Commercial : عنوان التبليغ
 Center .Bldg 6th floor P.O.BOX )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 817 (

 Trade Mark No.: 21667العالمة التجارية رقم : 21667 

 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 27/09/2012التاريخ : 2012/09/27 

والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  خدمات   : اجل  من 
الهاتف،  اإلتصاالت،  خدمات  المضافة،  القيمة  خدمات 
التلكس،   ، الفاكس  البريد  خدمات  النقال،  الهاتف 
تحويل  الراديو،  طريق  عن  البيجر  الرسائل،  ونقل  جمع 
وخدمات  اإلستعالمات  دليل  اإللي،  الرد  المكالمات، 
الصوت،  وإستالم  وتسليم  نقل  اإللكتروني؛  البريد 
خمات  المعلومات؛  و  الموسيقى  الصور،  البيانات، 
على  المعلومات  اإللكترونية؛ خدمات  الرسائل  استقبال 
الخط المتعلقة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ تبادل 
االتصاالت  طريق  عن  البيانات  نقل  البيانات؛  خدمات 
السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛ خدمات 
الراديو والتلفاز  البث اإلذاعي ونقل برامج  البث اإلذاعي؛ 
واإلنترنت؛  الهاتف  طريق  عن  التسوق  وبرامج  واألفالم، 
عرض  وخدمات  مكتوبة  نصوص  الفيديو،  نصوص 
المتعددة عبر  الوسائط  البث وإيصال محتوى  البيانات؛ 
عبر  المراسلة  خدمات  ؛  اإللكترونية  االتصاالت  شبكات 
الفيديو؛ خدمات اإلتصال عن طريق الفيديو كونفرنس؛ 
خدمات اإلتصال عن طريق الفيديو؛  االتصاالت السلكية 
الويب(،  صفحات  ذلك  في  )بما  للمعلومات  والالسلكية 
وصول  توفير  أخرى؛  بيانات  وأية  الكمبيوتر  برامج 

المستخدم الى اإلنترنت؛ 

In Respect of: Telecommunications services; 
IVR services communications services; 
telephone, mobile telephone, facsimile, 
telex, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answer 
phone, 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, teleshopping and 
web shopping programmes; videotext, teletext 
and view data 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;
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وصالت  أو  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  وتوفير 
وتوفير وصول  البيانات؛  قواعد  أو  اإلنترنت  إلى شبكة 
الخدمات(،  )مقدمي  االنترنت  شبكة  إلى  المستخدم 
مجموعات  اإللكترونية،  المؤتمرات  وتشغيل  وتوفير 
الى  الوصول  امكانية  توفير  الشات؛  وغرف  النقاش 
مواقع اإلم بي ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخول 
الى المواقع الموسيقية الرقمية على االنترنت، استقبال 
السلكية  اإلتصاالت  بواسطة  الرقمية  الموسيقى 
التحتية  البنية  إلى  الوصول  سبل  توفير  والالسلكية؛ 
األخرى؛  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  لمشغلي 
وصول  خدمات  البحث؛  محركات  وتوفير  تشغيل 
بمساعدة  اإلنتقال  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت 
الكومبيوتر؛  عبر  اإلتصال  والصور؛  للرسائل  الحاسوب 
خدمات وكالة األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات عن الشؤون 
الحالية؛إستئجار، التأجير و التأجير التمويلي لألجهزة 
واألدوات والمنشآت أو مكونات الستخدامها في توفير 
والمعلومات  االستشارية  آنفا؛  المذكورة  الخدمات 

والخدمات االستشارية المتعلقة المذكورة آنفا . 

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 EL-Itesalat Alبأسم : شركة االتصاالت الفلسطينية. 
filistenyeh 

 .Address: Nablus, Rafidiaالعنوان : نابلس، رفيديا. 

 ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Commercial : : عنوان التبليغ
 Center.Bldg 6th floor P.O.BOX )3663( AL-Bireh

Address for Services:   

) 818 (

 Trade Mark No.: 21668العالمة التجارية رقم : 21668 

 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 27/09/2012التاريخ : 2012/09/27 

والجيلي  والطوفي  الجافة  الحلويات  انتاج   : اجل  من 
والكراميل والمواد الغذائية. 

In Respect of: Dried confectioneries & 
toffee, jelly, caramel and other foodstuffs” 
all in cl. 30. 

 In the name of: Edita Confectioneryبأسم : شركة ايديتا لصناعة الحلويات ش.م.م. 
Industries S.A.E. 

العنوان : المنطقة الصناعية – كوم ابو راضي - القطع 
أرقام 101 إلي 120 على التوالي وكذلك من أرقام 163 
إلى 174 على التوالي – محافظة بني سويف – مـــصر 

Address: Industrial Zone – Koum Abu Radi 
- Nos. 101- 120 (respectively) and from 
Nos. 163 - 174 (respectively) , Beni Sewef 
Governorate, Egypt 

 2989760 البيرة -هاتف  التبليغ : ص,ب4472  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

) 819 (

 Trade Mark No.: 21669العالمة التجارية رقم : 21669 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/09/2012التاريخ : 2012/09/27 

والجيلي  والطوفي  الجافة  الحلويات  انتاج   : اجل  من 
والكراميل والمواد الغذائية. 

In Respect of: Dried confectioneries & 
toffee, jelly, caramel and other foodstuffs” 
all in cl. 30. 

 In the name of: Edita Confectioneryبأسم : شركة ايديتا لصناعة الحلويات ش.م.م. 
Industries S.A.E. 

 - راضي  ابو  كوم   – الصناعية  المنطقة   : العنوان 
القطع أرقام 101 إلي 120 على التوالي وكذلك من 
بني  محافظة   – التوالي  على   174 إلى   163 أرقام 

سويف – مـــصر 

Address: Industrial Zone – Koum Abu Radi 
- Nos. 101- 120 (respectively) and from 
Nos. 163 - 174 (respectively) , Beni Sewef 
Governorate, Egypt 

 2989760 البيرة -هاتف  التبليغ : ص,ب4472  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   
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) 820 (

 Trade Mark No.: 21670العالمة التجارية رقم : 21670 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 27/09/2012التاريخ : 2012/09/27 

 , In Respect of: centers of educationمن اجل : مراكزالتعليم والتدريب والتهذيب 
training and discipline 

 In the name of: maahad almostqbalبأسم : معهد المستقبل المهني التكنولوجي 
almehany altconloge 

 - االرز  عمارة   - الصناعية  المنطقة   - الله  ام   : العنوان 
الطابق الثالث 

Address: ramaallah - almanteqa alseenaaea 
- amaret alaraz - floor 3 

عمارة   - الصناعية  المنطقة   - الله  ام   : التبليغ  عنوان 
االرز - الطابق الثالث 

Address for Services:   ramaallah - almanteqa 
alseenaaea - amaret alaraz - floor 3 

الكلمات وااللفاظ ذات االستخدام  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 

) 821 (

 Trade Mark No.: 21671العالمة التجارية رقم : 21671 

 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 27/09/2012التاريخ : 2012/09/27 

البحث  : الخدمات العلمية والتقنية وخدمات  من اجل 
واالبحاث  التحاليل  خدمات  بها-  المتعلقة  والتصميم 
وبرامج  عتاد  وتطوير  تصميم  خدمات  الصناعية- 

الكمبيوتر– خدمات قانونية. 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; legal services. 
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 In the name of: Sharket al tafaaoleaبأسم : الشركة التفاعلية للخدمات المعلوماتية 
lilkhadamat all maalomatia 

العنوان : رام الله - حي القديرة - خلف مدارس الراهبات 
تلفاكس 022950658 

Address: ramalla 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - القديرة 

) 822 (

 Trade Mark No.: 21672العالمة التجارية رقم : 21672 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/09/2012التاريخ : 2012/09/27 

والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
ومجففة  محفوظة  وخضروات  فواكه  اللحوم،  خالصات 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالميات  ومطهوة، 
الزيوت  الحليب،  ومنتجات  والحليب  البيض  بالسكر، 

والدهون الصالحة لألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats 

 .In the name of: The Arab Dairy Products Coبأسم : الشركة العربية لمنتجات األلبان اراب ديري 

المهندسين،  الشريف،  القدس  شارع   49  : العنوان 
العجوزة، الجيزة، جمهورية مصر العربية 

Address: 49 ALQUDS ALSHAREEF 
STREET, ALMUHANDISEEN, AL 
AJOZA,ALGEIZA ,EGYPT. 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858 

Address for Services:   

) 823 (

 Trade Mark No.: 21673العالمة التجارية رقم : 21673 

 In Class: 42في الصنف : 42 
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 Date: 27/09/2012التاريخ : 2012/09/27 

البحث  : الخدمات العلمية والتقنية وخدمات  من اجل 
واالبحاث  التحاليل  خدمات  بها-  المتعلقة  والتصميم 
وبرامج  عتاد  وتطوير  تصميم  خدمات  الصناعية- 

الكمبيوتر– خدمات قانونية. 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of 
computer hardware and software; legal 
services. 

 In the name of: Sharket al tafaaoleaبأسم : الشركة التفاعلية للخدمات المعلوماتية 
lilkhadamat all maalomatia 

العنوان : رام الله - حي القديرة - خلف مدارس الراهبات 
تلفاكس 022950658 

Address: ramalla 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - القديرة 

) 824 (

 Trade Mark No.: 21674العالمة التجارية رقم : 21674 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 30/09/2012التاريخ : 2012/09/30 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية الجلدية 

 In the name of: sharikat kamel lisenat alبأسم : شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار 
ahthiah wal astthmar 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل قيزون قرب مصنع جيالنكو 2220202 

جيالنكو  مصنع  قرب  قيزون  الخليل   : التبليغ  عنوان 
 2220202

Address for Services:   al khalil 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 825 (

 Trade Mark No.: 21675العالمة التجارية رقم : 21675 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 30/09/2012التاريخ : 2012/09/30 

 In Respect of: milk productsمن اجل : البان 

 In the name of: mohanad osama eiz shaheenبأسم : مهند اسامة عزالدين شاهين 

 Address: hebronالعنوان : الخليل الحاووز بجانب كازية البصة 2232805 

البصة  كازية  بجانب  الحاووز  الخليل   : التبليغ  عنوان 
 2232805

Address for Services:   hebron 

) 826 (

 Trade Mark No.: 21676العالمة التجارية رقم : 21676 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 27/09/2012التاريخ : 2012/09/27 

 In Respect of: Publicity And Advertising Servicesمن اجل : خدمات الدعاية واإلعالن 

 In the name of: Sharikat Vigin And Vigualsبأسم : شركة فيجن اند فيجوالز للدعاية المرئية م.خ.م 
liddea’iah Almareiah 

 Address: Palestine, Albierah, Theالعنوان : البيرة البالوع مركز نعمان التجاري 
Commercial Noman centre, Third floor 

برج  عمارة   - الساعة  دوار   - الله  رام   : التبليغ  عنوان 
الساعة - الطابق الخامس

Address for Services:   

الكلمات وااللفاظ ذات االستخدام  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 
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) 827 (

 Trade Mark No.: 21677العالمة التجارية رقم : 21677 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 30/09/2012التاريخ : 2012/09/30 

 In Respect of: Publicity And Advertising Servicesمن اجل : خدمات الدعاية واإلعالن 

 In the name of: Sharikat Vigin And Vigualsبأسم : شركة فيجن اند فيجوالز للدعاية المرئية م.خ.م 
liddea’iah Almareiah 

 Address: Palestine, Albierah, Theالعنوان : البيرة- البالوع- مركز نعمان التجاري- ط3 
Commercial Noman centre, Third floor 

برج  عمارة   - الساعة  دوار   - الله  رام   : التبليغ  عنوان 
الساعة - الطابق الخامس

Address for Services:   

الكلمات وااللفاظ ذات االستخدام  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 

) 828 (

 Trade Mark No.: 21678العالمة التجارية رقم : 21678 
 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 30/09/2012التاريخ : 2012/09/30 
من اجل : توفير المعلومات في مجال صيانة السيارات 
سوائل   , والشحوم  التشحيم  بزيوت  يتعلق  فيما 

ومبردات لألليات نقل الحركة. 

In Respect of: Providing information in the 
field of Car maintenance with respect to 
lubricating oils and greases, transmission 
fluids and coolants. 

 In the name of: Chevron Intellectualبأسم : تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي 
Property LLC 

 ، رامون  سان  روود،  كانيون  بولينجر   6001  : العنوان 
كاليفورنيا 94583 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, CA 94583, USA 

 2989760 البيرة -هاتف  التبليغ : ص,ب4472  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   
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) 829 (

 Trade Mark No.: 21679العالمة التجارية رقم : 21679 
 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 30/09/2012التاريخ : 2012/09/30 
من اجل : توفير المعلومات في مجال صيانة السيارات 
سوائل   , والشحوم  التشحيم  بزيوت  يتعلق  فيما 

ومبردات لألليات نقل الحركة. 

In Respect of: Providing information in the field 
of Car maintenance with respect to lubricating 
oils and greases, transmission fluids and coolants. 

 In the name of: Chevron Intellectualبأسم : تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي 
Property LLC 

 ، رامون  سان  روود،  كانيون  بولينجر   6001  : العنوان 
كاليفورنيا 94583 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, CA 94583, USA 

 2989760 البيرة -هاتف  التبليغ : ص,ب4472  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

) 830 (

 Trade Mark No.: 21680العالمة التجارية رقم : 21680 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 30/09/2012التاريخ : 2012/09/30 
المعدنية  والمياه  الشعير(  البيرة)شراب   : اجل  من 
الكحوليه  غير  المشروبات  من  وغيرها  والغازية 
الفواكه  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  .مشروبات 

,شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks;fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 

العادية  التجاريه  الظهر  سيلة  مجمع  شركة   : بأسم 
العامة 

In the name of: sharekat mojama› selat el 
daher altegarea aladeah alama 

 Address: jenin -selet altaher-jeniene alالعنوان : جنين /سيلة الظهر 
sharei al-rayesay 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : انور دويكات _شارع سفيان _عمارة عنتر 
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) 831 (

 Trade Mark No.: 21681العالمة التجارية رقم : 21681 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 30/09/2012التاريخ : 2012/09/30 

 In Respect of: Education; providing ofمن اجل : اعطاء دورات في فن الطبخ واالتيكيت 
training; entertainment; sporting and 
cultural activities 

 In the name of: KETCHEN CLUB \KIDSبأسم : كيتشن كلوب \كيدز شيف 
CHEF 

 Address: RAMALLAH -ALBIREHالعنوان : رام الله -البيرة \سطح مرحبة 
-SATEH MRHABA 

 Address for Services:   RAMALLAHعنوان التبليغ : رام الله -البيرة \سطح مرحبة 
-ALBIREH -SATEH MRHABA 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 832 (

 Trade Mark No.: 21682العالمة التجارية رقم : 21682 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 01/10/2012التاريخ : 2012/10/01 

لإلستثمار  بلس  جروب  شركة  أجل  من   : اجل  من 
مشتغل مرخص رقم )562440065( 

In Respect of: Group Plus For Conracting 
& Investment Company . Authorized 
Dealer Number (562440065) 
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بأسم : شركة سيارات سيتروين مشتغل مرخص رقم 
 )642050199(

In the name of: Citroen Automobiles 
.Authorized Dealer Number 642050199 

 Address: 6 Rue Fructidor ,75017m Paris - Franceالعنوان : شارع 06 فروكتيدور 75017 باريس - فرنسا 

تلفون  الصناعية  المنطقة   ، البيرة   : التبليغ  عنوان 
 0599260019

Address for Services:   

) 833 (

 Trade Mark No.: 21683العالمة التجارية رقم : 21683 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 01/10/2012التاريخ : 2012/10/01 

أسنان  وأدوات جراحية وطبية وطب  أجهزة   : اجل  من 
أدوات  إصطناعية،  وأسنان  وعيون  أطراف  وبيطرية، 
التنقية  أجهزة  الجروح،  درز  أو  خياطة  مواد  تجبير، 

الدموية. 

In Respect of: Surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
articles; suture materials; Haemodialysis 
apparatus 

 In the name of: B. Braun Avitum AGبأسم : بي. براون أفيتوم أيه جي 

ملسونغن،   34212  ،1 كارل-براون-شتراسه   : العنوان 
ألمانيا 

Address: Carl-Braun-Strasse 1, 34212 
Melsungen, Germany 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858 

Address for Services:   

) 834 (

 Trade Mark No.: 21684العالمة التجارية رقم : 21684 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 01/10/2012التاريخ : 2012/10/01 



581 2012/12/12العــــــدد السادس

)األصناف  الصور  براويظ  المرايا–  األثاث–   : اجل  من 
الخشب  من  المصنوعة  أخرى(  فئات  ضمن  واردة  غير 
والفلين والغاب والخيزران- الصفصاف والقرون والعظم 
والعاج– وعظم الحوت– والصدف والكهرمان وم الآللئ 
من  المواد  تلك  مقام  يقوم  وما  والسيلولويد  والرخفة 

اللدائن )بالستيك(. 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory,whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics 

 In the name of: sharekt al taher alبأسم : شركة الطاهر الهندسية للتنمية واالستثمار 
handasiyeh le atanmeh wal alistthmar 

العنوان : نابلس- رفيديا - مقابل جوال - عمارة الروضه 
- تلفون : 092385685 

Address: nablus - rafidia moqabel sharekt 
jawwal amaret al rawda tel :092385685 

: نابلس- رفيديا - مقابل جوال - عمارة  عنوان التبليغ 
الروضه - تلفون : 092385685 

Address for Services:   nablus - rafidia 
moqabel sharekt jawwal amaret al rawda 
tel :092385685 

) 835 (

 Trade Mark No.: 21685العالمة التجارية رقم : 21685 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 01/10/2012التاريخ : 2012/10/01 

والكافتريات  والمقاهي  المطاعم  خدمات   : اجل  من 
المأكوالت  وتزويد  وتقديم  اعداد  خدمات  والفنادق. 

والمشروبات والحلويات. 

In Respect of: Restaurant, Café, Cafeteria 
and hotel Services. Services, preparing, 
serving and providing food , drinks and 
Dessert 

واستثمارات  للتجارة  الدولية  الوطنية  الشركة   : بأسم 
المطاعم ذ.م.م 

In the name of: AL- Sharka Al-Watanya Al-
Dawlya Lel tejara o Estethmarat Al-mata’am 

 Address: Jordan, Ammanالعنوان : االردن، عمان 

 ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh  : التبليغ  عنوان 
 Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX

 )3663( AL-Bireh

Address for Services:   
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) 836 (

 Trade Mark No.: 21686العالمة التجارية رقم : 21686 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

المهمات   ، االعمال  ادارة   ، والنشر  االعالن   : اجل  من 
المكتبية 

In Respect of: Advertising and puplishing , 
business office assignments 

 In the name of: shareket therd eyaبأسم : شركة ثيرد آي للتسويق والدعاية واالعالن 
leltasweq wa al deayeh wal elan 

 Address: nablus - share›e falstenالعنوان : نابلس - شارع فلسطين 

 : تلفون  التجاري  المركز   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0599886181

Address for Services:   

) 837 (

 Trade Mark No.: 21687العالمة التجارية رقم : 21687 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

 In the name of: Lundbeckبأسم : لندبك 

 - لندبك  /105/س  الدانمرك  في  صنع   : العنوان 
كوبنهاجن 

Address: Manufactured in Denmark by H- 
lundbeck A/S - Copenhagen 

ز  الله/ ص  رام  .بيتونيا/  الريان  عمارة   : التبليغ  عنوان 
ب. : 1201 

Address for Services:   

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 838 (

 Trade Mark No.: 21688العالمة التجارية رقم : 21688 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

 In the name of: Lundbeckبأسم : لندبك 

 - لندبك  س   /  1.5  / الدنمارك  في  صنع   : العنوان 
كوبنهاجن 

Address: Manufactured in DenmarK; by H- 
lundbeck A/S- copenhagen 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة الريان .بيتونيا/ رام الله/ ص .ب. : 1201 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 839 (

 Trade Mark No.: 21689العالمة التجارية رقم : 21689 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

 In the name of: Lundbeckبأسم : لندبك 

 - لندبك  105/س   / الدنمارك  في  صنع   : العنوان 
كوبنهاجن 

Address: Manufactured in denmark byH- 
lundbeckA/S- copenhagen 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة الريان .بيتونيا/ رام الله/ ص ز ب. : 1201 
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والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 840 (

 Trade Mark No.: 21690العالمة التجارية رقم : 21690 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

 In the name of: Lundbeckبأسم : لندبك 

 Address: Manufactured in Denmark byالعنوان : صنع في الدنمرك /105/س لندك - كوبنهاجن 
H-Iundbeck A/S -Copenhagen 

ز  الله/ ص  رام  .بيتونيا/  الريان  عمارة   : التبليغ  عنوان 
ب. : 1201 

Address for Services:   

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 841 (

 Trade Mark No.: 21691العالمة التجارية رقم : 21691 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

 In Respect of: Pharmaceutical, preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 
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 In the name of: Lundbeckبأسم : لندبك 

 - لندبك  س   /  1.5/ الدانمرك  في  صنع   : العنوان 
كوبنهاجن 

Address: Manufactured in Denmark by 
H-Iundbeck A/S -Copenhagen 

ز  الله/ ص  رام  .بيتونيا/  الريان  عمارة   : التبليغ  عنوان 
ب. : 1201 

Address for Services:   

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 842 (

 Trade Mark No.: 21692العالمة التجارية رقم : 21692 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

مسبقا،  المسجلة  دي  في  الدي  من  : سلسلة  اجل  من 
صوتية,  مسارات  المضغوطة,  االقراص  من  سلسلة 
الصوتية  والتسجيالت  الموضوعة  لالغاني  الموسيقى 
الالصقة،  العدسات  الشمسية،  النظارات  االخرى، 
االطارات والعلب ذات الصلة، الرنات والرسوم والنغمات 
علب  خاصة  الخلوية،  الهواتف  اضافات   ، المنزلة 
رزمة  الخلوية،  الهواتف  وأغطية  الخلوية  الهواتف 
عند  الفيديو  عبر  المتوفرة  المنزلة  التلفزيون  برامج 
التلفونات,  الحاسبة،  اآلالت  المساطر،  الراديو,  الطلب، 
اسطح  اجهزة  الكمبيوتر،  برامج  الكمبيوترات, 
الكمبيوتر، قضبان التسلية اللعاب الكمبيوتر، االلعاب 
الفيديو  بالعاب  بعد  عن  التحكم  وحدات  االلكترونية, 
لأللعاب  اليدوية  بعد  عن  التحكم  اجهزة  التفاعلية، 
الواقية,  والمالبس  االقنعة  االنذار،  اجهزة  االكترونية, 
الكاميرات، االفالم, البطاريات, األضوية الومضية، حجر 

المغناطيس ووسادة الفأرة 

In Respect of: Series of pre-recorded DVDs; 
series of pre-recorded compact discs; 
soundtracks, music of theme songs and other 
sound recordings; eyeglasses, sunglasses, 
frames and cases therefore; downloadable 
ring tones, graphics and music; cellular 
telephone accessories, namely, cellular 
telephone cases and cellular telephone face 
plates; downloadable television programs 
provided via video-on-demand; radios, rulers, 
calculators, telephones; computers, computer 
software, computer peripheral apparatus, 
computer and video game joysticks, 
electronic games, video game interactive 
remote control units, video game interactive 
hand held remote controls for playing 
electronic games; alarms; protective helmets 
and clothing; cameras, film, batteries, 
flashlights; magnets and mouse pads 

بأسم : ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير 
كوربوريشن 

In the name of: The Cartoon Network, Inc., 
a Delaware corporation 
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اتالنتا,  دبليو,  ان  درايف,  تيكود   1050  : العنوان 
جورجيا 30318, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, 
Atlanta, Georgia 30318, U.S.A. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 843 (

 Trade Mark No.: 21693العالمة التجارية رقم : 21693 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

من اجل : الخدمات التعليمية والترفيهية، النشاطات 
المباشرة  الرياضية والثقافية، توفير خدمات التسلية 
النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية 
العريض، توفير العاب الكمبيوتر المباشرة والالسلكية 
توفير  العريض،  النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر 
برامج التسلية متعددة الوسائط المباشرة والالسلكية 
انتاج  العريق،  النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر 
وتوزيع وضع الخطط و تأجير برامج التلفزيون، الفيديو، 
افالم الصور الحركية، االشرطة السمعية والتلفزيونية 
التسجيالت،  االقراص،  األشرطة،  مسبقا،  المسجلة 
انتاج  النواقل،  انواع  وجميع  دي  في  دي  دي،  سي 
المتعلقة  المعلومات  والتلفزيون،  الراديو  برامج  وادارة 
التلفزيون  خالل  من  المقدمة  التعليم  او  بالتسلية 
والالسلكية،  المباشرة  العريض،  النطاق  والشبكة ذات 
المباشرة  المنزلة(  )غير  االلكترونية  المنشورات  توفير 
والالسلكية عبر التلفاز والشبكات ذات النطاق العريض 

In Respect of: Education; entertainment; 
sporting and cultural activities; provision 
of television, broadband, wireless and 
online entertainment information services; 
provision of television, broadband, wireless 
and online computer games; provision of 
television, broadband, wireless and online 
entertainment multimedia programs; 
production, distribution, projecting and 
rental of television programs, videos, motion 
picture films, pre-recorded audio and video 
tapes, cassettes, discs, records, cds, dvds and 
all other types of carriers; production and 
arrangement of radio and television programs; 
information relating to entertainment or 
education provided via television, broadband, 
wireless and online; providing television, 
broadband, wireless and online electronic 
publications (not downloadable) 

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. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 844 (

 Trade Mark No.: 21694العالمة التجارية رقم : 21694 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

مسبقا،  المسجلة  دي  في  الدي  من  : سلسلة  اجل  من 
صوتية,  مسارات  المضغوطة,  االقراص  من  سلسلة 
الصوتية  والتسجيالت  الموضوعة  لالغاني  الموسيقى 
الالصقة،  العدسات  الشمسية،  النظارات  االخرى، 
االطارات والعلب ذات الصلة، الرنات والرسوم والنغمات 
علب  خاصة  الخلوية،  الهواتف  اضافات   ، المنزلة 
رزمة  الخلوية،  الهواتف  وأغطية  الخلوية  الهواتف 
عند  الفيديو  عبر  المتوفرة  المنزلة  التلفزيون  برامج 
التلفونات,  الحاسبة،  اآلالت  المساطر،  الراديو,  الطلب، 
اسطح  اجهزة  الكمبيوتر،  برامج  الكمبيوترات, 
الكمبيوتر، قضبان التسلية اللعاب الكمبيوتر، االلعاب 
الفيديو  بالعاب  بعد  عن  التحكم  وحدات  االلكترونية, 
لأللعاب  اليدوية  بعد  عن  التحكم  اجهزة  التفاعلية، 
الواقية,  والمالبس  االقنعة  االنذار،  اجهزة  االكترونية, 
الكاميرات، االفالم, البطاريات, األضوية الومضية، حجر 

المغناطيس ووسادة الفأرة 

In Respect of: Series of pre-recorded 
DVDs; series of pre-recorded compact 
discs; soundtracks, music of theme 
songs and other sound recordings; 
eyeglasses, sunglasses, frames and cases 
therefore; downloadable ring tones, 
graphics and music; cellular telephone 
accessories, namely, cellular telephone 
cases and cellular telephone face plates; 
downloadable television programs 
provided via video-on-demand; radios, 
rulers, calculators, telephones; computers, 
computer software, computer peripheral 
apparatus, computer and video game 
joysticks, electronic games, video game 
interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote 
controls for playing electronic games; 
alarms; protective helmets and clothing; 
cameras, film, batteries, flashlights; 
magnets and mouse pads 

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. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 845 (

 Trade Mark No.: 21695العالمة التجارية رقم : 21695 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

من اجل : الخدمات التعليمية والترفيهية، النشاطات 
التسلية  خدمات  توفير  والثقافية،  الرياضية 
ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية  المباشرة 
المباشرة  الكمبيوتر  العاب  توفير  العريض،  النطاق 
النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية 
الوسائط  متعددة  التسلية  برامج  توفير  العريض، 
ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية  المباشرة 
تأجير  و  الخطط  وضع  وتوزيع  انتاج  العريق،  النطاق 
الحركية،  الصور  افالم  الفيديو،  التلفزيون،  برامج 
مسبقا،  المسجلة  والتلفزيونية  السمعية  االشرطة 
في  دي  دي،  سي  التسجيالت،  االقراص،  األشرطة، 
الراديو  برامج  وادارة  انتاج  النواقل،  انواع  وجميع  دي 
والتلفزيون، المعلومات المتعلقة بالتسلية او التعليم 
النطاق  ذات  والشبكة  التلفزيون  خالل  من  المقدمة 
المنشورات  توفير  والالسلكية،  المباشرة  العريض، 
عبر  والالسلكية  المباشرة  المنزلة(  )غير  االلكترونية 

التلفاز والشبكات ذات النطاق العريض 

In Respect of: Education; entertainment; 
sporting and cultural activities; provision 
of television, broadband, wireless and 
online entertainment information services; 
provision of television, broadband, 
wireless and online computer games; 
provision of television, broadband, 
wireless and online entertainment 
multimedia programs; production, 
distribution, projecting and rental of 
television programs, videos, motion 
picture films, pre-recorded audio and 
video tapes, cassettes, discs, records, 
cds, dvds and all other types of carriers; 
production and arrangement of radio and 
television programs; information relating 
to entertainment or education provided via 
television, broadband, wireless and online; 
providing television, broadband, wireless 
and online electronic publications (not 
downloadable) 

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. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 846 (

 Trade Mark No.: 21696العالمة التجارية رقم : 21696 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 03/10/2012التاريخ : 2012/10/03 

 In Respect of: dairy productsمن اجل : منتجات االلبان 

والمواد  األلبان  لتصنيع  الجنيدي  شركة   : بأسم 
الغذائية م . خ . م 

In the name of: SHARIKAT ALJUNIDI 
LITASNEE AL ALBAN WA AL MAWAD 
AL GHITHA›EA M . K . M 

ت:   /  274 ص.ب:  ـ  السالم  شارع  ـ  الخليل   : العنوان 
2229432-02 / فاكس: 02-2220558 

Address: ALKHALIL - SHARE› AL 
SALAM - P.O.BOX: 274 / TEL: 02-
2229432 / FAX:02-2220558 

عنوان التبليغ : الخليلـ  شارع السالمـ  ص.ب: 274 / ت: 
2229432-02 / فاكس: 02-2220558 

Address for Services:   ALKHALIL - 
SHARE› AL SALAM - P.O.BOX: 274 / 
TEL: 02-2229432 / FAX:02-2220558 

والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 847 (

 Trade Mark No.: 21698العالمة التجارية رقم : 21698 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 04/10/2012التاريخ : 2012/10/04 
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من اجل : 1. التبغ، 2. السيجار، 3. السجائرالتي تحتوي 
على بدائل التبغ، وليس لألغراض الطبية، 4. السجائر؛ 
منافض   .7 -(؛  )السجائر  6.علب  -(؛  )التبغ  5.غاليين 
الوالعات   .9 مربعات؛  المباراة   .8 و  للمدخنين  السجائر 

للمدخنين و 10.فلترات )السجائر -(. 

In Respect of: 1. Tobacco; 2. Cigars; 3. 
Cigarettes containing tobacco substitutes, 
not for medical purposes; 4. Cigarettes; 
5. Pipes (Tobacco –); 6. Cases (Cigarette 
–); 7. Ashtrays for smokers; 8. Match 
boxes; 9. Lighters for smokers; 10. 
Filters (Cigarette –). 

 In the name of: China Tobacco Hunanبأسم : تشاينا توباكو هونان إندستريال كو. ليمتد 
Industrial Co. Ltd. 

وانجيالي  شارع   ، الثالث  المقطع   ،188 رقم   : العنوان 
 ، هونان   ، تشانغشاه  مدينة   ، يوهوا  مقاطعة   ، زونغ 

الصين 

Address: No. 188, Section 3, Wanjiali 
Zhong Road, Yuhua District, Changsha 
City, Hunan, P.R. China 

 2989760 البيرة -هاتف  التبليغ : ص,ب4472  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

) 848 (

 Trade Mark No.: 21706العالمة التجارية رقم : 21706 

 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 08/10/2012التاريخ : 2012/10/08 

من اجل : انشاء المباني واالصالح وخدمات التركيب او 
التجميع , تركيب واصالح المصاعد 

In Respect of: BUILDING 
CONSTRUCTION , REPAIR , 
INSTALLATION SERVICES , LIFT 
INSTALLATION AND REPAIR 

 In the name of: BSB Asansorبأسم : بي اس بي اسانسور 

 Address: Turky - Istanbulالعنوان : تركيا - اسطنبول 

االنوار  مجمع   - سفيان  شارع  نابلس   : التبليغ  عنوان 
التجاري ط 6 

Address for Services:   
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) 849 (

 Trade Mark No.: 21708العالمة التجارية رقم : 21708 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 08/10/2012التاريخ : 2012/10/08 

الحوادث  مجال  في  التأمين  تقدير  : خدمات  اجل  من 
االستخدامات  ومركبات  والسيارات  والصحة 
أزمات  وإدارة  األعمال  وخسائر  والطيران  الترفيهية 
والعجز  والمسؤولين  المدراء  ومسؤوليات  األعمال 
الموظفين  ممارسات  ومسؤوليات  الموظفين  ومنافع 
والمسؤولية البيئية واألخطاء واإلغفال وإلغاء الفعاليات 
االئتمانية  والمسؤولية  والجريمة  الوظيفية  والخيانة 
القومي  واألمن  العاّمة  والمسؤوليات  واالحتيال 
والفدية  والخطف  الشخصيات  وانتحال  واإلرهاب 
الشبكات  وأمن  الرهن  وضمانات  والحياة  االبتزاز   /
والمسؤولية  المنتجات  تجاه  والمسؤولية  والقرصنة 
البشرية  والخسائر  واإلصابات  والممتلكات  المهنية 
والضمانات  التأمين  وإعادة  الحروب  أو  الحوادث  جراء 
والسفر  السياسية  والمخاطر  التجاري  واالئتمان 
المالية؛  المخاطر  إدارة  خدمات  العّمال؛  وتعويضات 
إصدار  خدمات  السنوية؛  المرتبات  تقدير  خدمات 
وتولي شؤون المرتبات السنوية؛ خدمات تولي الشؤون 
النصائح  تقديم  خدمات  التقاعدية؛  للخطط  المالية 
المتعلقة باالستثمار؛ خدمات إدارة االستثمار؛ خدمات 
خدمات  االستثمارية؛  التعاونية  الصناديق  استثمار 
العقارات؛  استثمار   / إدارة  خدمات  العقاري؛  الرهن 
وساطة  خدمات  باألقساط؛  المسددة  القروض  خدمات 

ووكاالت التأمين في مجال الطائرات المستعملة. 

In Respect of: Insurance underwriting 
services in the field of accident and 
health, automobile and recreational 
vehicle, aviation, business interruption, 
business crisis management, directors 
and officers liability, disability, employee 
benefits, employee practices liability, 
environmental liability, errors and 
omissions, event cancellation, fidelity 
and crime, fiduciary liability, fraud, 
general liability, homeland security and 
terrorism, identify theft, kidnap and 
ransom/extortion, life, mortgage guaranty, 
network security and privacy, product 
liability, professional liability, property and 
casualty, reinsurance, surety, tradecredit 
and political risk, travel, and workers› 
compensation; financial risk management 
services; annuity underwriting; issuance 
and administration of annuities; financial 
administration of retirement plans; 
investment advisory services; investment 
management; mutual fund investment; 
real estate mortgagelending services; real 
estate management/investment services; 
installment loan services; insurance 
brokerage and agency services in the field 
of used aircraft in Class 36 

 In the name of: American Internationalبأسم : أمريكان إنترناشيونال غروب ، إنك. 
Group, Inc. 
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نيويورك   ، نيويورك   ، لين  ميدين   180  : العنوان 
10038 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 180 Maiden Lane, New York, NY 
10038 USA 

 2989760 البيرة -هاتف  التبليغ : ص,ب4472  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

) 850 ( 

 Trade Mark No.: 21709العالمة التجارية رقم : 21709 

 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 08/10/2012التاريخ : 2012/10/08 

الحوادث  مجال  في  التأمين  تقدير  خدمات   : اجل  من 
االستخدامات  ومركبات  والسيارات  والصحة 
أزمات  وإدارة  األعمال  وخسائر  والطيران  الترفيهية 
والعجز  والمسؤولين  المدراء  ومسؤوليات  األعمال 
الموظفين  ممارسات  ومسؤوليات  الموظفين  ومنافع 
والمسؤولية البيئية واألخطاء واإلغفال وإلغاء الفعاليات 
االئتمانية  والمسؤولية  والجريمة  الوظيفية  والخيانة 
واالحتيال والمسؤوليات العاّمة واألمن القومي واإلرهاب 
وانتحال الشخصيات والخطف والفدية / االبتزاز والحياة 
وضمانات الرهن وأمن الشبكات والقرصنة والمسؤولية 
والممتلكات  المهنية  والمسؤولية  المنتجات  تجاه 
الحروب  أو  الحوادث  البشرية جراء  والخسائر  واإلصابات 
وإعادة التأمين والضمانات واالئتمان التجاري والمخاطر 
إدارة  خدمات  العّمال؛  وتعويضات  والسفر  السياسية 
السنوية؛  المرتبات  تقدير  خدمات  المالية؛  المخاطر 
خدمات إصدار وتولي شؤون المرتبات السنوية؛ خدمات 
تولي الشؤون المالية للخطط التقاعدية؛ خدمات تقديم 
النصائح المتعلقة باالستثمار؛ خدمات إدارة االستثمار؛ 
االستثمارية؛  التعاونية  الصناديق  استثمار  خدمات 
استثمار   / إدارة  خدمات  العقاري؛  الرهن  خدمات 
العقارات؛ خدمات القروض المسددة باألقساط؛ خدمات 
وساطة ووكاالت التأمين في مجال الطائرات المستعملة. 

In Respect of: Insurance underwriting 
services in the field of accident and health, 
automobile and recreational vehicle, aviation, 
business interruption, business crisis 
management, directors and officers liability, 
disability, employee benefits, employee 
practices liability, environmental liability, 
errors and omissions, event cancellation, 
fidelity and crime, fiduciary liability, fraud, 
general liability, homeland security and 
terrorism, identify theft, kidnap and ransom/
extortion, life, mortgage guaranty, network 
security and privacy, product liability, 
professional liability, property and casualty, 
reinsurance, surety, tradecredit and political 
risk, travel, and workers› compensation; 
financial risk management services; annuity 
underwriting; issuance and administration 
of annuities; financial administration of 
retirement plans; investment advisory 
services; investment management; mutual 
fund investment; real estate mortgagelending 
services; real estate management/investment 
services; installment loan services; insurance 
brokerage and agency services in the field of 
used aircraft in Class 36 
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 In the name of: American Internationalبأسم : أمريكان إنترناشيونال غروب ، إنك. 
Group, Inc. 

نيويورك   ، نيويورك   ، لين  ميدين   180  : العنوان 
10038 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 180 Maiden Lane, New York, NY 
10038 USA 

 2989760 البيرة -هاتف  التبليغ : ص,ب4472  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

) 851 (

 Trade Mark No.: 21710العالمة التجارية رقم : 21710 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 08/10/2012التاريخ : 2012/10/08 

 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات والمواد الصيدلية. 
and substances. 

 In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسترا زينيكا آ بي 

 85 سوديرتالجي،   ,9 ماالريهامنين  فاسترا   : العنوان 
151 ، السويد 

Address: Vastra Malarehamnen 9, 
S?dert?lje, 151 85, Sweden 

 2989760 البيرة -هاتف  التبليغ : ص,ب4472  عنوان 
فاكس 2989761 

Address for Services:   

) 852 (

 Trade Mark No.: 21713العالمة التجارية رقم : 21713 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 10/10/2012التاريخ : 2012/10/10 
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من اجل : البيرة والمياه المعدنية والغازية والمشروبات 
األخرى غير الكحولية ؛ مشروبات الفواكه وعصير الفواكه 
؛ الشراب المركز والمستحضرات األخرى التي تستعمل 

لصنع المشروبات ، شراب الشعير الخالي من الكحول. 

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, non-
alcoholic malt beverages. 

التجارية  والتصدير  لإلستيراد  زلومكو  شركة   : بأسم 
المحدودة 

In the name of: Zalloumco Import and 
Export Trading Company 

العنوان : رام الله - البيره - حي الجنان - مبنى شركة 
زلومكو - ص .ب 1431 

Address: Zalloumco Building, Al Jenan 
Quarter, Ramallah- El Bireh, West Bank 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب 1431 رام الله – فلسطين 

) 853 (

 Trade Mark No.: 21714العالمة التجارية رقم : 21714 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 10/10/2012التاريخ : 2012/10/10 

من اجل : خدمات محالت البيع بالتجزئة, خدمات البيع 
بالتجزئة المقدمة من خالل شبكة كمبيوتر عالمية 

In Respect of: Retail store services; retail 
sales services provided by means of a 
global computer network 

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. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 854 (

 Trade Mark No.: 21715العالمة التجارية رقم : 21715 

 In Class: 9في الصنف : 9 
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 Date: 10/10/2012التاريخ : 2012/10/10 

مسبقا،  المسجلة  دي  في  الدي  من  : سلسلة  اجل  من 
صوتية,  مسارات  المضغوطة,  االقراص  من  سلسلة 
الصوتية  والتسجيالت  الموضوعة  لالغاني  الموسيقى 
الالصقة،  العدسات  الشمسية،  النظارات  االخرى، 
االطارات والعلب ذات الصلة، الرنات والرسوم والنغمات 
علب  خاصة  الخلوية،  الهواتف  اضافات   ، المنزلة 
رزمة  الخلوية،  الهواتف  وأغطية  الخلوية  الهواتف 
عند  الفيديو  عبر  المتوفرة  المنزلة  التلفزيون  برامج 
التلفونات,  الحاسبة،  اآلالت  المساطر،  الراديو,  الطلب، 
اسطح  اجهزة  الكمبيوتر،  برامج  الكمبيوترات, 
الكمبيوتر، قضبان التسلية اللعاب الكمبيوتر، االلعاب 
الفيديو  بالعاب  بعد  عن  التحكم  وحدات  االلكترونية, 
لأللعاب  اليدوية  بعد  عن  التحكم  اجهزة  التفاعلية، 
الواقية,  والمالبس  االقنعة  االنذار،  اجهزة  االكترونية, 
الكاميرات، االفالم, البطاريات, األضوية الومضية، حجر 

المغناطيس ووسادة الفأرة 

In Respect of: Series of pre-recorded 
DVDs; series of pre-recorded compact 
discs; soundtracks, music of theme 
songs and other sound recordings; 
eyeglasses, sunglasses, frames and cases 
therefore; downloadable ring tones, 
graphics and music; cellular telephone 
accessories, namely, cellular telephone 
cases and cellular telephone face plates; 
downloadable television programs 
provided via video-on-demand; radios, 
rulers, calculators, telephones; computers, 
computer software, computer peripheral 
apparatus, computer and video game 
joysticks, electronic games, video game 
interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote controls 
for playing electronic games; alarms; 
protective helmets and clothing; cameras, 
film, batteries, flashlights; magnets and 
mouse pads 

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. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 855 (

 Trade Mark No.: 21716العالمة التجارية رقم : 21716 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 10/10/2012التاريخ : 2012/10/10 
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من اجل : الخدمات التعليمية والترفيهية، النشاطات 
المباشرة  الرياضية والثقافية، توفير خدمات التسلية 
النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية 
العريض، توفير العاب الكمبيوتر المباشرة والالسلكية 
توفير  العريض،  النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر 
برامج التسلية متعددة الوسائط المباشرة والالسلكية 
انتاج  العريق،  النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر 
وتوزيع وضع الخطط و تأجير برامج التلفزيون، الفيديو، 
افالم الصور الحركية، االشرطة السمعية والتلفزيونية 
التسجيالت،  االقراص،  األشرطة،  مسبقا،  المسجلة 
انتاج  النواقل،  انواع  وجميع  دي  في  دي  دي،  سي 
المتعلقة  المعلومات  والتلفزيون،  الراديو  برامج  وادارة 
التلفزيون  خالل  من  المقدمة  التعليم  او  بالتسلية 
والالسلكية،  المباشرة  العريض،  النطاق  والشبكة ذات 
المباشرة  المنزلة(  )غير  االلكترونية  المنشورات  توفير 
والالسلكية عبر التلفاز والشبكات ذات النطاق العريض 

In Respect of: Education; entertainment; 
sporting and cultural activities; provision 
of television, broadband, wireless and 
online entertainment information services; 
provision of television, broadband, wireless 
and online computer games; provision of 
television, broadband, wireless and online 
entertainment multimedia programs; 
production, distribution, projecting and 
rental of television programs, videos, 
motion picture films, pre-recorded audio 
and video tapes, cassettes, discs, records, 
cds, dvds and all other types of carriers; 
production and arrangement of radio and 
television programs; information relating 
to entertainment or education provided via 
television, broadband, wireless and online; 
providing television, broadband, wireless 
and online electronic publications (not 
downloadable) 

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. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 856 (

 Trade Mark No.: 21729العالمة التجارية رقم : 21729 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 14/10/2012التاريخ : 2012/10/14 
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 In Respect of: pACKET OF CIGARETTEمن اجل : السجائر 

بأسم : شركة يعبد للدخان والتجارة العامة واالستيراد 
والتصدير 

In the name of: SHAREKAT YABED 
LEDUKHAN WA AL TEJARYA 

 Address: JENIEN YABEDالعنوان : جنين /يعبد الشارع الرئيسي 

 Address for Services:   JENIEN YABEDعنوان التبليغ : جنين /يعبد الشارع الرئيسي 

) 857 (

 Trade Mark No.: 21730العالمة التجارية رقم : 21730 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 14/10/2012التاريخ : 2012/10/14 

 In Respect of: Providing food serviceمن اجل : خدمة توفير االطعمة 

 In the name of: SAID B Hajalبأسم : سائد بشارة ميشيل الحجل 

 Address: ramallah nozha fisal street al hajalالعنوان : رام الله حي النزهة شارع فيصل فندق الحجل 

عنوان التبليغ : رام الله حي النزهة شارع فيصل فندق 
الحجل 

Address for Services:   ramallah nozha fisal 
street al hajal 

) 858 (

 Trade Mark No.: 21731العالمة التجارية رقم : 21731 

 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 15/10/2012التاريخ : 2012/10/15 

 In Respect of: depilatoriesمن اجل : مزيل شعر 

 In the name of: Yousef Mahmoudبأسم : يوسف محمود محمد نصار 
Mohmaed Nassar 
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ت:   - الجاحظ  شارع   - كنار   - دورا   - الخليل   : العنوان 
2280831 قرب دائرة البيطرة 

Address: Hebron - Dura - Kanar 
Tel:02228081 

عنوان التبليغ : الخليل - دورا - كنار - شارع الجاحظ - 
ت: 2280831 قرب دائرة البيطرة 

Address for Services:   Hebron - Dura - 
Kanar Tel:02228081 

) 859 (

 Trade Mark No.: 21732العالمة التجارية رقم : 21732 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 15/10/2012التاريخ : 2012/10/15 

 In Respect of: Attracting and killing insectsمن اجل : أدوات كهربائية لجذب وقتل الحشرات 
(Electric devices for-) 

 In the name of: Yousef Mahmoudبأسم : يوسف محمود محمد نصار 
Mohmaed Nassar 

ت:   - الجاحظ  شارع   - كنار   - دورا   - الخليل   : العنوان 
2280831 قرب دائرة البيطرة 

Address: Hebron - Dura - Kanar 
Tel:02228081 

عنوان التبليغ : الخليل - دورا - كنار - شارع الجاحظ - 
ت: 2280831 قرب دائرة البيطرة 

Address for Services:   Hebron - Dura - 
Kanar Tel:02228081 

) 860 (

 Trade Mark No.: 21737العالمة التجارية رقم : 21737 

 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

 In Respect of: school bagمن اجل : الحقيبه المدرسية 
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 In the name of: khalid jamal muhammad dob›eبأسم : خالد جمال محمد دبعي 

 Address: nablus - share› ghrnataehالعنوان : نابلس - شارع غرناطه - محمع ريفولي التجاري 
mojama› refole altijare 

عنوان التبليغ : شارع سفيان عمارة عنتر - ط 5 جوال 
رقم 0597770689 

Address for Services:   

) 861 (

 

 Trade Mark No.: 21738العالمة التجارية رقم : 21738 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

من اجل : شوكوالته، كاكاو، كرامل، حلوى التوفي، حلوى 
الفدج، نوجة )حلوى من السكر والمكسرات(، حبوب، قهوة، 
األسود  والعسل  العسل  دقيق،  ساغو،  تابيوكا،  شاي، 
والسكر والملح، أطعمة ومشروبات مصنوعة كليا أو جزئيا 
من المنتجات المذكورة وبدائل هذه المنتجات، حلويات، 
أصابع حلوى، حلوى الشوكوالته، شوكوالته لتزيين المواد 
الغذائية، شوكوالته لتزيين الطعام، أصابع الشوكوالته، 
شوكوالته على شكل بيض، شوكوالته محشوة، حلويات 
)حلويات  فوندام  )حلويات(،  كمأة  بالشوكوالته،  مغطاة 
شوكوالته  حلوى  والماء(،  والجلوكوز  السكر  من  تتكون 
تحتوي على بسكويت ومكسرات وكرامل وتوفي وفدج 
على  تحتوي  حلوى شوكوالته  مجففة،  فواكه  أو  ونوجة 
حشوة  على  تحتوي  شوكوالته  حلوى  صلصة،  حشوة 
قهوة  حبوب  القهوة،  بنكهة  شوكوالته  حلوى  كريمة، 
بالشوكوالته  مغطاة  قهوة  حبوب  )حلويات(،  مغطاة 
)هالم(  جيلي  )حلويات(،  مصاصات  حلوى  )حلويات(،  
فواكه )حلويات(، سكاكر، أصابع سكاكر، حلويات، سكاكر 
الشوكوالته، علكة، وجبات خفيفة، وجبات خفيفة تحتوي 
بسكويت،  خبيز،  منتجات  بالشكوالته،   مغطاة  أو  على 
مجففة  فواكه  على  يحتوي  بسكويت  الملت،  بسكويت 

وشكوالته أو مكسرات، 

In Respect of: Chocolate; cocoa; caramel; 
toffee; fudge; nougat; cereals; coffee; tea; 
tapioca; sago; flour; honey; treacle; sugar; 
salt; foods and beverages wholly or partly 
made from any of the aforesaid goods and 
substitutes for such goods; confectionery; 
confectionery bars; chocolate confectionery; 
confectionery for decorating foodstuffs; 
chocolate for food decoration; chocolate 
bars; chocolate eggs; filled chocolate; 
chocolate coated confectionery; truffles 
(confectionery); fondants (confectionery); 
chocolate confectionery containing biscuit, 
nuts, caramel, toffee, fudge, nougat, or dried 
fruit; chocolate confectionery containing 
a sauce filling; chocolate confectionery 
containing a cream filling; coffee flavoured 
chocolate confectionery; coated coffee 
beans (confectionery); chocolate coated 
coffee beans (confectionery); sweets; 
lollipops (confectionery); fruit jellies 
(confectionery); candy; candy bars; candies; 
chocolate candies; chewing gum; snack 
foods;  
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الهش،  بسكويت  بالشكوالته،  مغطى  بسكويت 
هش،  رقيق  بسكويت  الهش،  بسكويت  شكوالته 
الكعك، خليط  معكرونة، كعك محلى، كعك، مسحوق 
)بانكيك(،  محالة  فطائر  معجنات،  فطائر،  الكعك، 
كعك الوفل، تورتات )كيك بالفواكه(، بسكويت قاسي 
مملح ذو عقدة، بسكويت قاسي مملح ذو عقدة مغطاة 
موسلي،  أصابع  حبوب،  أصابع  ذرة،  رقائق  بالشكوالته، 
وجبات خفيفة، وجبات خفيفة تحتوي على شوكوالته 
وجبات  أصابع  )حلويات(،  فواكه  أو  ومكسرات  وحبوب 
خفيفة مغطاة بالشوكوالته، مكسرات مغطاة )حلويات(، 
بالشوكوالته  مغطاة  فواكه  أو  وحبوب  مكسرات 
الشوكوالته،  شراب  مبردة،  مشروبات  )حلويات(، 
الشوكوالته(،  )أساسها  مشروبات  ساخنة،  شوكوالته 
)أساسها  مشروبات  الكاكاو(،  )أساسها  مشروبات 
القهوة(، مشروبات )أساسها الشاي(، مسحوق الكاكاو، 
شراب،  غذائية،  ملت  مشروبات  الشوكوالته،  مسحوق 
المشروبات  لتحضير  العسل، شراب شوكوالته  شراب 
صلصات،  الطعام،  عصير  الشوكوالته،  أساسها  التي 
شكوالته  للدهن،  قابلة  مأكوالت  الشوكوالته،  صلصة 
والمكسرات،  الشوكوالته  أساساها  مدهونات  للدهن، 
توابل، بهارات، مثلجات صالحة لألكل، حلويات مثلجة، 
حلويات  مثلج،  زبادي  مثلجة،  مصاصات  آيسكريم، 
مبردة، شربات، مهلبية، أقراص سكر، جيلي )هالميات(، 
الشوكوالته،  أساسها  ومهلبية  حلوى  موسية،  حلوى 
حلوى ومهلبية أساسها األرز، حلوى ومهلبية أساسها 
ووالوجبات  والمشروبات  للطعام  منكهات  المعكرونة، 
الطعام  لتحضير  مكونات  الخفيفة،  ووالوجبات 
مواد  الخفيفة،  والوجبات  والوجبات  والمشروبات، 
غذائية ومشروبات مصنوعة من منتجات واردة بالفئة 
من  أساسا  تتكون  لإلستهالك  معدة  منتجات   ،30

منتجات واردة بالفئة 30 

snack foods containing or coated with 
chocolate; bakery products; biscuits; 
malt biscuits; biscuits containing dried 
fruit, chocolate or nuts; chocolate coated 
biscuits; wafers; chocolate wafers; crackers; 
macaroons; cookies; cakes; cake powder; 
cake mix; pastry; pastries; pancakes; waffles; 
tarts; pretzels; chocolate coated pretzels; corn 
chips; cereal bars; muesli bars; snack bars; 
snack bars containing chocolate, grains, nuts 
or fruit (confectionery); chocolate coated 
snack bars; nuts (confectionery); coated 
nuts (confectionery); chocolate coated 
nuts, grains or fruit (confectionery); chilled 
drinks; drinking chocolate; hot chocolate; 
beverages (chocolate-based); beverages 
(cocoa-based); beverages (coffee-based); 
beverages (tea-based); cocoa powder; 
chocolate powder; malted food drinks; 
syrup; golden syrup; chocolate syrups for the 
preparation of chocolate based beverages; 
syrups for food; sauces; chocolate sauces; 
spreads; chocolate spreads; chocolate and 
nut based spreads; condiments; spices; edible 
ices; frozen confections; ice-cream; frozen 
lollipops; frozen yogurt; chilled desserts; 
sorbets; puddings; fondants; jellies; mousses; 
chocolate based desserts and puddings; rice 
based desserts and puddings; pasta based 
desserts and puddings; flavourings for foods, 
beverages, snacks and meals; constituents for 
making foods, beverages, snacks and meals; 
foodstuffs and beverages made from goods 
included in class 30; products prepared for 
consumption and consisting primarily of 
goods included in class 30 

 In the name of: Mars, Incorporatedبأسم : مارس، إنكوربوريتد 

العنوان : 6885 إيلم ستريت، مكلين، فيرجينيا 3883-
22101، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 6885 Elm Street, McLean, 
Virginia 22101-3883, U.S.A 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858 
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) 862 (

 Trade Mark No.: 21739العالمة التجارية رقم : 21739 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

مسبقا،  المسجلة  دي  في  الدي  من  : سلسلة  اجل  من 
صوتية,  مسارات  المضغوطة,  االقراص  من  سلسلة 
الصوتية  والتسجيالت  الموضوعة  لالغاني  الموسيقى 
الالصقة،  العدسات  الشمسية،  النظارات  االخرى، 
االطارات والعلب ذات الصلة، الرنات والرسوم والنغمات 
علب  خاصة  الخلوية،  الهواتف  اضافات   ، المنزلة 
رزمة  الخلوية،  الهواتف  وأغطية  الخلوية  الهواتف 
عند  الفيديو  عبر  المتوفرة  المنزلة  التلفزيون  برامج 
التلفونات,  الحاسبة،  اآلالت  المساطر،  الراديو,  الطلب، 
اسطح  اجهزة  الكمبيوتر،  برامج  الكمبيوترات, 
الكمبيوتر، قضبان التسلية اللعاب الكمبيوتر، االلعاب 
الفيديو  بالعاب  بعد  عن  التحكم  وحدات  االلكترونية, 
لأللعاب  اليدوية  بعد  عن  التحكم  اجهزة  التفاعلية، 
الواقية,  والمالبس  االقنعة  االنذار،  اجهزة  االكترونية, 
الكاميرات، االفالم, البطاريات, األضوية الومضية، حجر 

المغناطيس ووسادة الفأرة 

In Respect of: Series of pre-recorded 
DVDs; series of pre-recorded compact 
discs; soundtracks, music of theme 
songs and other sound recordings; 
eyeglasses, sunglasses, frames and 
cases therefore; downloadable ring 
tones, graphics and music; cellular 
telephone accessories, namely, 
cellular telephone cases and cellular 
telephone face plates; downloadable 
television programs provided via 
video-on-demand; radios, rulers, 
calculators, telephones; computers, 
computer software, computer peripheral 
apparatus, computer and video game 
joysticks, electronic games, video game 
interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote 
controls for playing electronic games; 
alarms; protective helmets and clothing; 
cameras, film, batteries, flashlights; 
magnets and mouse pads 

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. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 863 (

 Trade Mark No.: 21740العالمة التجارية رقم : 21740 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

من اجل : الخدمات التعليمية والترفيهية، النشاطات 
المباشرة  الرياضية والثقافية، توفير خدمات التسلية 
النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية 
العريض، توفير العاب الكمبيوتر المباشرة والالسلكية 
توفير  العريض،  النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر 
برامج التسلية متعددة الوسائط المباشرة والالسلكية 
انتاج  العريق،  النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر 
وتوزيع وضع الخطط و تأجير برامج التلفزيون، الفيديو، 
افالم الصور الحركية، االشرطة السمعية والتلفزيونية 
التسجيالت،  االقراص،  األشرطة،  مسبقا،  المسجلة 
انتاج  النواقل،  انواع  وجميع  دي  في  دي  دي،  سي 
المتعلقة  المعلومات  والتلفزيون،  الراديو  برامج  وادارة 
التلفزيون  خالل  من  المقدمة  التعليم  او  بالتسلية 
والالسلكية،  المباشرة  العريض،  النطاق  والشبكة ذات 
المباشرة  المنزلة(  )غير  االلكترونية  المنشورات  توفير 
والالسلكية عبر التلفاز والشبكات ذات النطاق العريض 

In Respect of: Education; entertainment; 
sporting and cultural activities; 
provision of television, broadband, 
wireless and online entertainment 
information services; provision of 
television, broadband, wireless and 
online computer games; provision 
of television, broadband, wireless 
and online entertainment multimedia 
programs; production, distribution, 
projecting and rental of television 
programs, videos, motion picture films, 
pre-recorded audio and video tapes, 
cassettes, discs, records, cds, dvds and 
all other types of carriers; production 
and arrangement of radio and television 
programs; information relating to 
entertainment or education provided 
via television, broadband, wireless and 
online; providing television, broadband, 
wireless and online electronic 
publications (not downloadable) 

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. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 864 (

 Trade Mark No.: 21741العالمة التجارية رقم : 21741 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

من اجل : الخدمات التعليمية والترفيهية، النشاطات 
التسلية  خدمات  توفير  والثقافية،  الرياضية 
ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية  المباشرة 
المباشرة  الكمبيوتر  العاب  توفير  العريض،  النطاق 
النطاق  ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية 
الوسائط  متعددة  التسلية  برامج  توفير  العريض، 
ذات  الشبكات  و  التلفاز  عبر  والالسلكية  المباشرة 
تأجير  و  الخطط  وضع  وتوزيع  انتاج  العريق،  النطاق 
الحركية،  الصور  افالم  الفيديو،  التلفزيون،  برامج 
مسبقا،  المسجلة  والتلفزيونية  السمعية  االشرطة 
في  دي  دي،  سي  التسجيالت،  االقراص،  األشرطة، 
الراديو  برامج  وادارة  انتاج  النواقل،  انواع  وجميع  دي 
والتلفزيون، المعلومات المتعلقة بالتسلية او التعليم 
النطاق  ذات  والشبكة  التلفزيون  خالل  من  المقدمة 
المنشورات  توفير  والالسلكية،  المباشرة  العريض، 
عبر  والالسلكية  المباشرة  المنزلة(  )غير  االلكترونية 

التلفاز والشبكات ذات النطاق العريض 

In Respect of: Education; entertainment; 
sporting and cultural activities; 
provision of television, broadband, 
wireless and online entertainment 
information services; provision of 
television, broadband, wireless and 
online computer games; provision 
of television, broadband, wireless 
and online entertainment multimedia 
programs; production, distribution, 
projecting and rental of television 
programs, videos, motion picture films, 
pre-recorded audio and video tapes, 
cassettes, discs, records, cds, dvds and 
all other types of carriers; production 
and arrangement of radio and television 
programs; information relating to 
entertainment or education provided 
via television, broadband, wireless and 
online; providing television, broadband, 
wireless and online electronic 
publications (not downloadable) 

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. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 865 (

 Trade Mark No.: 21742العالمة التجارية رقم : 21742 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق   : اجل  من 
البسكويت,  والحلويات,  المعجنات  الخبز,  الحبوب, 

الرقائق, بسكويت البيتي فور, المقرمشات والكعك 

In Respect of: FLOUR AND 
PREPARATIONS MADE FROM 
CEREALS, BREAD, PASTRY AND 
CONFECTIONERY, BISCUITS, 
COOKIES, PETIT-BEURRE BISCUITS, 
CRACKERS AND CAKES 

 In the name of: MARILAN ALIMENTOS S/Aبأسم : ماريالن اليمينتوس اس/ايه 

العنوان : اف. خوسيه دي غراندي, 642/518 – فراغاتا 
سي ماريليا – اس بي - البرازيل 

Address: AV. JOSE DE GRANDE, 518/642 
– FRAGATA C MARILIA – SP - BRAZIL 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 866 (

 Trade Mark No.: 21743العالمة التجارية رقم : 21743 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق   : اجل  من 
البسكويت,  والحلويات,  المعجنات  الخبز,  الحبوب, 

الرقائق, بسكويت البيتي فور, المقرمشات والكعك 

In Respect of: FLOUR AND 
PREPARATIONS MADE FROM 
CEREALS, BREAD, PASTRY AND 
CONFECTIONERY, BISCUITS, 
COOKIES, PETIT-BEURRE BISCUITS, 
CRACKERS AND CAKES 

 In the name of: MARILAN ALIMENTOS S/Aبأسم : ماريالن اليمينتوس اس/ايه 
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العنوان : اف. خوسيه دي غراندي, 642/518 – فراغاتا 
سي ماريليا – اس بي - البرازيل 

Address: AV. JOSE DE GRANDE, 518/642 
– FRAGATA C MARILIA – SP - BRAZIL 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 867 (

 Trade Mark No.: 21744العالمة التجارية رقم : 21744 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق   : اجل  من 
البسكويت,  والحلويات,  المعجنات  الخبز,  الحبوب, 

الرقائق, بسكويت البيتي فور, المقرمشات والكعك 

In Respect of: FLOUR AND 
PREPARATIONS MADE FROM 
CEREALS, BREAD, PASTRY AND 
CONFECTIONERY, BISCUITS, 
COOKIES, PETIT-BEURRE BISCUITS, 
CRACKERS AND CAKES 

 In the name of: MARILAN ALIMENTOSبأسم : ماريالن اليمينتوس اس/ايه 
S/A 

العنوان : اف. خوسيه دي غراندي, 642/518 – فراغاتا 
سي ماريليا – اس بي - البرازيل 

Address: AV. JOSE DE GRANDE, 518/642 
– FRAGATA C MARILIA – SP - BRAZIL 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 868 (

 Trade Mark No.: 21745العالمة التجارية رقم : 21745 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 



606 2012/12/12العــــــدد السادس

العجالت,  فيها,  بما  البرية,  المركبات  قطع   : اجل  من 
القطع  االبر,  الطولية,  الرئيسية  االضالع  الشاسيه, 
المضغوطة وقطع مقصات االسقاط, بما فيها, القطع 
والتراكتورات  والعربات  والباصات  للشاحنات  التحتية 

والمركبات الواقفة 

In Respect of: Land vehicles parts, namely, 
wheels, chassis, longerons, stingers; 
pressed parts and drop forged parts, 
namely, structural parts for trucks, buses, 
vans, tractors and off road vehicles 

 In the name of: Iochpe-Maxion S/Aبأسم : ايوتشبي-ماكسيون اس/ايه 

العنوان : رو لويجي غالفاني, 146, 13 اندار, 04575-
020 ساوباولو اس بي البرازيل 

Address: Rua Luigi Galvani, 146, 13 
Andar, 04575-020 Sao Paulo SP Brazil 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 869 (

 Trade Mark No.: 21746العالمة التجارية رقم : 21746 

 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

العجالت,  فيها,  بما  البرية,  المركبات  قطع   : اجل  من 
القطع  االبر,  الطولية,  الرئيسية  االضالع  الشاسيه, 
المضغوطة وقطع مقصات االسقاط, بما فيها, القطع 
والتراكتورات  والعربات  والباصات  للشاحنات  التحتية 

والمركبات الواقفة 

In Respect of: Land vehicles parts, namely, 
wheels, chassis, longerons, stingers; 
pressed parts and drop forged parts, 
namely, structural parts for trucks, buses, 
vans, tractors and off road vehicles 

 In the name of: Iochpe-Maxion S/Aبأسم : ايوتشبي-ماكسيون اس/ايه 

العنوان : رو لويجي غالفاني, 146, 13 اندار, 04575-
020 ساوباولو اس بي البرازيل 

Address: Rua Luigi Galvani, 146, 
13 Andar, 04575-020 Sao Paulo SP 
Brazil 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 870 (

 Trade Mark No.: 21747العالمة التجارية رقم : 21747 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

 In Respect of: Nutritional supplements inمن اجل : المكمالت الغذائية السائلة 
liquid form 

 In the name of: Monster Energy Companyبأسم : مونستر انيرجي كومباني )ديالوير كوربوريشن( 
(a Delaware corporation) 

كورونا,   ,201 مونيكا سيركل, سويت   550  : العنوان 
كاليفورنيا, 92880 الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, 
Corona, California, 92880 U.S.A. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 871 (

 Trade Mark No.: 21748العالمة التجارية رقم : 21748 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

المثلج  والشاي  للشرب  الجاهز  الشاي   : اجل  من 
النكهة  ذو  الشاي  الشاي,  اساسها  التي  والمشروبات 
التي  والمشروبات  المثلج  والشاي  للشرب  الجاهز 

اساسها الشاي 

In Respect of: Ready to drink tea, iced tea 
and tea based beverages; ready to drink 
flavored tea, iced tea and based beverages 

 In the name of: Monster Energy Companyبأسم : مونستر انيرجي كومباني )ديالوير كوربوريشن( 
(a Delaware corporation) 

كورونا,   ,201 مونيكا سيركل, سويت   550  : العنوان 
كاليفورنيا, 92880 الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, 
Corona, California, 92880 U.S.A. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 872 (

 Trade Mark No.: 21749العالمة التجارية رقم : 21749 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 16/10/2012التاريخ : 2012/10/16 

 In Respect of: Non-alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات غير الكحولية 

 In the name of: Monster Energy Companyبأسم : مونستر انيرجي كومباني )ديالوير كوربوريشن( 
(a Delaware corporation) 

كورونا,   ,201 مونيكا سيركل, سويت   550  : العنوان 
كاليفورنيا, 92880 الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, 
Corona, California, 92880 U.S.A. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 873 (

 Trade Mark No.: 21752العالمة التجارية رقم : 21752 

 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 22/10/2012التاريخ : 2012/10/22 

واكياس  منه  المصنوعة  والمواد  البالستك   : اجل  من 
النايلون 

In Respect of: plastic and material made 
from it 

 In the name of: musab ayman younes abuبأسم : مصعب ايمن يونس ابو تبانة 
tabbaneh 

 Address: al khalil wad al harriehالعنوان : الخليل واد الهرية 0599040577 

 Address for Services:   al khalil wad alعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 0599040577 
harrieh 
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) 874 (

 Trade Mark No.: 21753العالمة التجارية رقم : 21753 

 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 22/10/2012التاريخ : 2012/10/22 

من  المصنوعة  المنزلية  واالوعية  الكاسات   : اجل  من 
الكرتون والبالستيك 

In Respect of: cups and household 
containers made of cardboard and plastic 

 In the name of: musab ayman younes abuبأسم : مصعب ايمن يونس ابو تبانة 
tabbaneh 

 Address: al khalil wad al harriehالعنوان : الخليل واد الهرية 0599040577 

 Address for Services:   al khalil wad al harriehعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 0599040577 

) 875 (

 Trade Mark No.: 21762العالمة التجارية رقم : 21762 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 21/10/2012التاريخ : 2012/10/21 

وخاصة  أنواعها  بكافة  الجاهزة  األلبسة   : اجل  من 
الرجالي  وغيرها  والسبورات  والقطنية  الرياضية 
والنسائي والوالدي واألحذية بكافة أنواعها و الجوارب 

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: Qal`i 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 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182 

Address for Services:   
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) 876 (

 Trade Mark No.: 21763العالمة التجارية رقم : 21763 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 22/10/2012التاريخ : 2012/10/22 

والساغو  واالرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  البن   : اجل  من 
والبن االصطناعي الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
المثلجة  واحلويات  واحلويات  والفطائر  والخبز  الحبوب 
الخبيز  ومسحوق  االسود.الخميرة  والعسل  النحل  عسل 

.والخردل والخل .الصلصات )التوابل( البهارات الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery,ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar,sauces (condiments); spices; ice 

 In the name of: 2344388 sa›ed jamal aldeenبأسم : سعد جمال الدين سعيد مسلماني 
sa›eed maslamani 

 Address: nablus _bet wazan 2344388العنوان : نابلس _بيت وزن - 2344388 

 Address for Services:   nablus _bet wazanعنوان التبليغ : نابلس _بيت وزن - 2344388 
2344388 

) 877 (

 Trade Mark No.: 21764العالمة التجارية رقم : 21764 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 22/10/2012التاريخ : 2012/10/22 

من اجل : البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا 
والمستحضرات  الدقيق  االصطناعي  والبن  والساغو 
والحلويات  والفطائر  والخبز  الحبوب  من  المصنوعة 
االسود  والعسل  النحل  عسل  المثلجة  والحلويات 
والخل. والخردل  الملح  الخبيز  .ومسحوق  الخميرة 

الصلصات )التوابل(البهارات )الثج( 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery,ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar,sauces (condiments); 
spices; ice 
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 In the name of: 2344388 sa›ed jamal aldeenبأسم : سعد جمال الدين سعيد مسلماني 
sa›eed maslamani 

 Address: nablus _bet wazan 2344388العنوان : نابلس _بيت وزن - 2344388 

 Address for Services:   nablus _bet wazanعنوان التبليغ : نابلس _بيت وزن - 2344388 
2344388 

) 878 (

 Trade Mark No.: 21766العالمة التجارية رقم : 21766 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 22/10/2012التاريخ : 2012/10/22 

 In Respect of: Pharmaceutical andمن اجل : مستحضرات ومواد صيدلية وطبية. 
medicinal preparations and substances. 

 In the name of: Glaxo Group Limitedبأسم : غالكسو غروب لميتد 

أفنيو،  بيركلي  هاوس،  ولكام  غالكسو   : العنوان 
غرينفورد، ميدلسكس، يو بي6 0ان ان، انجلترا 

Address: Glaxo Wellcome House, 
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, 
UB6 0NN, England 

محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب 74، رام الله 

Address for Services:   

) 879 (

 Trade Mark No.: 21767العالمة التجارية رقم : 21767 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 22/10/2012التاريخ : 2012/10/22 

 In Respect of: Pharmaceutical andمن اجل : مستحضرات ومواد صيدلية وطبية. 
medicinal preparations and substances. 

 In the name of: Glaxo Group Limitedبأسم : غالكسو غروب لميتد 
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أفنيو،  بيركلي  هاوس،  ولكام  غالكسو   : العنوان 
غرينفورد، ميدلسكس، يو بي6 0ان ان، انجلترا 

Address: Glaxo Wellcome House, 
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, 
UB6 0NN, England 

محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب 74، رام الله 

Address for Services:   

) 880 (

 Trade Mark No.: 21768العالمة التجارية رقم : 21768 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 22/10/2012التاريخ : 2012/10/22 

الوالعات،  التبغ،  منتجات  التبغ،  السجائر،   : اجل  من 
الكبريت، لوازم المدخنين. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers› 
articles. 

 In the name of: British American Tobaccoبأسم : بريتش أميريكان توباكو )براندز( لميتد 
(Brands) Limited 

دبليو  لندن  بليس،  تمبل   4 هاوس،  غلوب   : العنوان 
سي2ار 2بي جي، المملكة المتحدة 

Address: Globe House, 4 Temple Place, 
London WC2R 2PG, United Kingdom 

محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب 74، رام الله 

Address for Services:   

) 881 (

 Trade Mark No.: 21769العالمة التجارية رقم : 21769 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 22/10/2012التاريخ : 2012/10/22 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 
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اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات المتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A. 

محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب 74، رام الله 

Address for Services:   

) 882 (

 Trade Mark No.: 21771العالمة التجارية رقم : 21771 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 31/10/2012التاريخ : 2012/10/31 
من اجل : الجوارب النسائية الكولونات النسائيةالمالبس 

الداخلية النسائية الشاالت الحجابات 
In Respect of: stocking colons women, 
womens underware scarves islamic dress 

 In the name of: osama m s nairoukhبأسم : اسامة محمد سعيد راشد نيروخ 

 Address: alkhalil alsalam stالعنوان : الخليل شارع السالم بجانب صاالت تاج محل 

 Address for Services:   alkhalil alsalam stعنوان التبليغ : الخليل شارع السالم بجانب صاالت تاج محل 

) 883 ( 

 Trade Mark No.: 21773العالمة التجارية رقم : 21773 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 31/10/2012التاريخ : 2012/10/31 
من اجل : البيرة ، المياه المعدنية والغازية والمشروبات 
األخرى غير الكحولية ، شراب الفواكه وعصير الفواكه 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ،
للرياضيين  المشروبات  الطاقة,  مشروبات  المشروبات, 

والمشروبات المحتوية على الفايتمينات 

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; energy 
drinks, sports drinks and vitamin drinks 
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 In the name of: HYPE-IP LIMITEDبأسم : هايب-اي بي ليمتد 

العنوان : سويت 5, 39 ايريش تاون, جبل طارق, جبل 
طارق 

Address: Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar, 
GIBRALTAR 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات ENERGY ذات 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 884 (

 Trade Mark No.: 21774العالمة التجارية رقم : 21774 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 31/10/2012التاريخ : 2012/10/31 

االقامة  الفنادق, خدمات حجز  : خدمات حجز  من اجل 
المعلومات  تقديم  المنتجعات,  فيها  بما  العطل  في 
والمنتجعات,  بالفنادق  واالقامة  بالفنادق  المتعلقة 
ام  للمستهلكين  المناظر  متضمنة  اكانت  سواءا 
المتعلقة  واالستشارات  واالرشادات  المعلومات  ال, 
بالخدمات المذكورة, كافة الخدمات المذكورة ايضا عبر 

الوسائل االلكترونية 

In Respect of: Hotel reservations; 
reservation of holiday accommodation, 
including in resorts; providing 
information relating to hotels, 
hotel accommodations and resorts 
(accommodation), whether or not based 
on reviews by customers; information, 
advisory and consultancy in relation 
to the aforesaid services; the aforesaid 
services also via electronic means 

 .In the name of: Booking.com B.Vبأسم : بوكينغ.كوم بي.في. 

العنوان : هيرينغراخت 597, 1017 سي اي امستردام, 
هولندا 

Address: Herengracht 597, 1017 CE 
Amsterdam, The Netherlands 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   
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) 885 (

 Trade Mark No.: 21775العالمة التجارية رقم : 21775 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 31/10/2012التاريخ : 2012/10/31 

االقامة  الفنادق, خدمات حجز  : خدمات حجز  من اجل 
المعلومات  تقديم  المنتجعات,  فيها  بما  العطل  في 
والمنتجعات,  بالفنادق  واالقامة  بالفنادق  المتعلقة 
ام  للمستهلكين  المناظر  متضمنة  اكانت  سواءا 
المتعلقة  واالستشارات  واالرشادات  المعلومات  ال, 
بالخدمات المذكورة, كافة الخدمات المذكورة ايضا عبر 

الوسائل االلكترونية 

In Respect of: Hotel reservations; 
reservation of holiday accommodation, 
including in resorts; providing information 
relating to hotels, hotel accommodations 
and resorts (accommodation), whether 
or not based on reviews by customers; 
information, advisory and consultancy 
in relation to the aforesaid services; the 
aforesaid services also via electronic means 

 .In the name of: Booking.com B.Vبأسم : بوكينغ.كوم بي.في. 

العنوان : هيرينغراخت 597, 1017 سي اي امستردام, 
هولندا 

Address: Herengracht 597, 1017 CE 
Amsterdam, The Netherlands 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة com. ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 

) 886 (

 Trade Mark No.: 21776العالمة التجارية رقم : 21776 

 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 31/10/2012التاريخ : 2012/10/31 
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االقامة  الفنادق, خدمات حجز  : خدمات حجز  من اجل 
المعلومات  تقديم  المنتجعات,  فيها  بما  العطل  في 
والمنتجعات,  بالفنادق  واالقامة  بالفنادق  المتعلقة 
ام  للمستهلكين  المناظر  متضمنة  اكانت  سواءا 
المتعلقة  واالستشارات  واالرشادات  المعلومات  ال, 
بالخدمات المذكورة, كافة الخدمات المذكورة ايضا عبر 

الوسائل االلكترونية 

In Respect of: Hotel reservations; 
reservation of holiday accommodation, 
including in resorts; providing information 
relating to hotels, hotel accommodations 
and resorts (accommodation), whether 
or not based on reviews by customers; 
information, advisory and consultancy 
in relation to the aforesaid services; the 
aforesaid services also via electronic means 

 .In the name of: Booking.com B.Vبأسم : بوكينغ.كوم بي.في. 

العنوان : هيرينغراخت 597, 1017 سي اي امستردام, 
هولندا 

Address: Herengracht 597, 1017 CE 
Amsterdam, The Netherlands 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة com. ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 

) 887 (

 Trade Mark No.: 21782العالمة التجارية رقم : 21782 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 31/10/2012التاريخ : 2012/10/31 
والصيد  الدواجن  ولحوم  واالسماك  اللحوم   : اجل  من 
ومجمده  محفوظه  خضروات  اللحم,فواكة  خالصات 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  ومطهوة,هالم  ومجففة 
ومنتجات  والحليب  بالسكر,البيض  مطبوخه 

الحليب,الزيوت والدهون المعدة للألكل 

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: 2344388 sa›ed jamal aldeenبأسم : سعد جمال الدين سعيد مسلماني 
sa›eed maslamani 

 Address: nablus _bet wazan 2344388العنوان : نابلس _بيت وزن - 2344388 

 Address for Services:   nablus _bet wazanعنوان التبليغ : نابلس _بيت وزن - 2344388 
2344388 
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) 888 (

 Trade Mark No.: 21783العالمة التجارية رقم : 21783 

 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 31/10/2012التاريخ : 2012/10/31 

والصيد  الدواجن  ولحوم  واالسماك  اللحوم   : اجل  من 
ومجمده  محفوظه  وخضروات  ,فواكه  اللحم  ,خالصات 
مطبوخه  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  ,هالم  ومطهوه 
,الزيوت  الحليب  ومنتجات  والحليب  ,البيض  بالسكر 

والدهون المعده 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: 2344388 sa›ed jamal aldeenبأسم : سعد جمال الدين سعيد مسلماني 
sa›eed maslamani 

 Address: nablus _bet wazan 2344388العنوان : نابلس _بيت وزن - 2344388 

 Address for Services:   nablus _bet wazan 2344388عنوان التبليغ : نابلس _بيت وزن - 2344388 

) 889 (

 Trade Mark No.: 21784العالمة التجارية رقم : 21784 

 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 31/10/2012التاريخ : 2012/10/31 

الترفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم   : اجل  من 
األنشطة الرياضية والثقافية 

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and 
cultural activitieS 

 In the name of: Abeer Abd Allatefبأسم : عبير عبد اللطيف محمد صبوح 
Muhammad Sboh 

 Address: Sharea slah aldeen – nablusالعنوان : شارع صالح الدين - نابلس 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : مكتب المحامي غسان العقاد- رفيديا- نابلس 
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) 890 (

 Trade Mark No.: 21786العالمة التجارية رقم : 21786 

 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 01/11/2012التاريخ : 2012/11/01 

 In Respect of: potato chipsمن اجل : اصابع البطاطا 

 In the name of: sharikat al wasrawi alبأسم : شركة القصراوي الصناعية التجارية 
senaiah al tejariah 

 Address: al khalil – AL-Hawoozالعنوان : الخليل - الحاووز ت2233950 

برهان  عمارة   - الجورة  رأس   - الخليل   : التبليغ  عنوان 
الجعبري 

Address for Services:   

) 891 (

 Trade Mark No.: 21787العالمة التجارية رقم : 21787 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 01/11/2012التاريخ : 2012/11/01 

 In Respect of: medical deviceمن اجل : اجهزة طبية 

 In the name of: DAN PHARMبأسم : شركة دان فارم 

 Address: Beer sheva emek sarahالعنوان : اسرائيل بئر السبع 

البلدية  /شارع  راحة  عمارة   / الله  رام   : التبليغ  عنوان 
القديمة 

Address for Services:   
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) 892 (

 Trade Mark No.: 21788العالمة التجارية رقم : 21788 

 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 01/11/2012التاريخ : 2012/11/01 

وتوليد  التدفئة  اجهزة  اإلنارة-  أجهزة   : اجل  من 
فران  الطهي–  أجهزة  والتهوية-  التجفيف  البخار– 
غاز وكهرباء- جهزة توزيع المياه والتركيبات الصحية- 

التبريد– برادات منزلية وصناعية- مجففات شعر. 

In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes hair driers 

 In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس او سي للتجميل 

-Address: Badr Commercial Center, Alالعنوان : الخليل مجمع بدر التجاري , دوار المنارة 
Manara Circle,Hebron 

 Address for Services:   Badr Commercialعنوان التبليغ : الخليل مجمع بدر التجاري , دوار المنارة 
Center, Al-Manara Circle,Hebron 

) 893 (

 Trade Mark No.: 21790العالمة التجارية رقم : 21790 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/11/2012التاريخ : 2012/11/04 

 In Respect of: Flower and wheetمن اجل : طحين ودقيق 

 In the name of: sharikat altaibat lltwredatبأسم : شركة الطيبات للتوريدات واالستثمار 
walistithmar 
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 Address: alkhalilالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب فرن الرشيد 

 Address for Services:   alkhalilعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بجانب فرن الرشيد 

) 894 (

 Trade Mark No.: 21794العالمة التجارية رقم : 21794 

 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 04/11/2012التاريخ : 2012/11/04 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: company rose comfortبأسم : شركة روز كومفرت لصناعة وتجارة االحذية 

 Address: hebronالعنوان : الخليل الشعابة بجانب صالة دبي ت2217755 

دبي  صالة  بجانب  الشعابة  الخليل   : التبليغ  عنوان 
ت2217755 

Address for Services:   hebron 

) 895 (

 Trade Mark No.: 21799العالمة التجارية رقم : 21799 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 05/11/2012التاريخ : 2012/11/05 

المهمات   ، االعمال  ادارة   ، والنشر  اإلعالن   : اجل  من 
المكتبية 

In Respect of: Advertising; And puplishing 
, business office assignments 

 In the name of: SHAREKET THERD EYEبأسم : شركة ثيرد آي للتسويق والدعاية واالعالن 
LELTASWEQ WA AL DEAYEH WAL ELAN 

 Address: NABLUS - SHARE FALASTINالعنوان : نابلس - شارع فلسطين 
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تلفون   - التجاري  المركز   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0599886181

Address for Services:   

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة marketing ذات  مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 896 (

 Trade Mark No.: 21800العالمة التجارية رقم : 21800 

 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 05/11/2012التاريخ : 2012/11/05 

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
في  المستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل  السجائر  لف 
المضغ , تبغ االستنشاق »الشم« , بدائل التبغ )ليست 
لغايات طبية( أغراض المدخن , وتشمل ورق السجائر 
صناديق   , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب 
ثمينة  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر 
أدوات )عدة(   , الغاليين   , المغلفة بها  أو  المسبوكة   ,

الجيب للف السجائر , الوالعات , اعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers` articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. 

 In the name of: Philip Morris Brands Sàrlبأسم : فيليب موريس براندس سارل 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة الجرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:   

) 897 (

 Trade Mark No.: 21801العالمة التجارية رقم : 21801 

 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 05/11/2012التاريخ : 2012/11/05 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب 74، رام الله 

Address for Services:   

) 898 (

 Trade Mark No.: 21802العالمة التجارية رقم : 21802 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 05/11/2012التاريخ : 2012/11/05 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب 74، رام الله 

Address for Services:   

) 899 (

 Trade Mark No.: 21803العالمة التجارية رقم : 21803 

 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 05/11/2012التاريخ : 2012/11/05 

 .In Respect of: Medical apparatus and inhalersمن اجل : األجهزة الطبية وأجهزة اإلستنشاق. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب 74، رام الله 

Address for Services:   
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)900(

 Trade Mark No.: 21804العالمة التجارية رقم : 21804 

 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 05/11/2012التاريخ : 2012/11/05 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب 74، رام الله 

Address for Services:   



624 2012/12/12العــــــدد السادس

الموضوع: تغيير واضافة في العالمه التجاريه رقم   19584

اجراء تغيير للعالمة التجارية رقم     19584 في الصنف )32( والصادر بها شهادة تسجيل بتاريخ 2012/7/30 
واستنادًا الى الماده )24( من قانون العالمات التجاريه .

بحيث تصبح

الموضوع: تغيير واضافة في العالمه التجاريه رقم 19585

اجراء تغيير للعالمة التجارية رقم     19585 في الصنف )33( والصادر بها شهادة تسجيل بتاريخ 2012/7/30 
واستنادًا الى الماده )24( من قانون العالمات التجاريه .

بحيث تصبح

العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها # 82 # 

رقم 

العالمة 

تاريخ سند 

التحويل 
المالك الجديد المالك االصلى 

 2043 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد كادبوري ايرالند ليميتد 2012/05/07 2295 

شركة الرباعيات للصناعة والتجارة المحدودة )الرباعيات( كونوبكو، انك 2012/06/19 2718 

شركة الرباعيات للصناعة والتجارة المحدودة )الرباعيات( كونوبكو، انك 2012/06/19 2719 

شركة الرباعيات للصناعة والتجارة المحدودة )الرباعيات( كونوبكو، انك 2012/06/19 2780 

شركة الرباعيات للصناعة والتجارة المحدودة )الرباعيات( كونوبكو، انك 2012/06/19 2791 

شركة الرباعيات للصناعة والتجارة المحدودة )الرباعيات( كونوبكو، انك 2012/06/19 2792 

إم إس دي انترناشونال هولدنج )جي إم بي اتش( سشيرينج - بلو ليمتيد 2012/06/27 3015 
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سشيرينج - بلو ليمتيد 2012/06/27 3031 
إم إس دي كونسيومر كير، اي ان سي، )اه ديلوير 

كوربوريشن( 

داندي ايه بي اس داندي أي/إس. 2012/05/07 3692 

داندي ايه بي اس داندي أي/إس. 2012/05/07 3693 

داندي ايه بي اس داندي أي/إس. 2012/05/07 3694 

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد كادبوري ايرالند ليميتد 2012/05/07 4453 

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد كادبوري ايرالند ليميتد 2012/05/07 4899 

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد كادبوري ايرالند ليميتد 2012/05/07 4950 

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد كادبوري ايرالند ليميتد 2012/05/07 4951 

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد كادبوري ايرالند ليميتد 2012/05/07 4952 

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد كادبوري ايرالند ليميتد 2012/05/07 4953 

هوسبيرا، انك. ابوت البوريتوريس )ايلينوس كوربوريشن ( 2012/09/27 5016 

هوسبيرا، انك. ابوت البوريتوريس )ايلينوس كوربوريشن ( 2012/09/27 5018 

هوسبيرا، انك. ابوت البوريتوريس )ايلينوس كوربوريشن ( 2012/09/27 5023 

لميتد ستورز، ال ال سي، ليمكو, انك .، ادلوار كوربوريشن. 2012/06/11 5516 

لميتد ستورز، ال ال سي، ليمكو, انك .، ادلوار كوربوريشن. 2012/06/11 5517 

جيانفرانكو فري أس.بي.ايه، )فرع جي ال تي( جيانفرانكو فري أس.بي.اي 2012/04/25 6032 

جيانفرانكو فري أس.بي.ايه، )فرع جي ال تي( جيانفرانكو فري أس.بي.اي 2012/04/25 6033 

جيانفرانكو فري أس.بي.ايه، )فرع جي ال تي( جيانفرانكو فري اس.بي.ايه 2012/04/25 6034 

جيانفرانكو فري أس.بي.ايه، )فرع جي ال تي( جيانفرانكو فري أس.بي.اي 2012/04/25 6041 

غرونيثال فارما اي جي 2012/06/19 8100 
ميدينفار كونسيومر هيلث- برودوتوس 

فارماسوتيكوسنال دي اي 

 8775 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

 9438 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

 9439 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

 9440 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 
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 9441 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

 9442 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

 9443 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

 9640 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

إم إس دي أوس بي.في. ان.في.اورجانون 2012/06/26 10015 

إم إس دي أوس بي.في. ان في اورجانون 2012/06/26 10017 

إم إس دي أوس بي.في. ان في اورجانون 2012/06/26 10018 

إم إس دي أوس بي.في. ان في اورجانون 2012/06/26 10019 

إم إس دي أوس بي.في. ان في اورجانون 2012/06/26 10020 

إم إس دي أوس بي.في. ان في اورجانون 2012/06/26 10021 

ويلال جي ام بي اتش لوندا جي ام بي اتش 2012/09/18 10209 

ويلال جي ام بي اتش لوندا جي ام بي اتش 2012/09/18 10210 

 10857 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

إم إس دي أوس بي.في. ان.في.اورجانون 2012/06/26 11033 

إم إس دي أوس بي.في. ان.في.اورجانون 2012/06/26 11034 

انترفيت انترناشونال بي . في ويث ش.م.م 2012/06/19 11446 

ويث ش.م.م واييت 2012/06/19 11446 

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد كادبوري ايرلندا ليمتد 2012/05/07 11621 

ريختر غيديون نيرت. جرونينثال جي ام بي اتش 2012/05/27 11888 

تيدي إس.بي.ايه روزينرويست – غيستاو إي سيرفيكوس أل دي آ 2012/07/08 12060 

تيدي إس.بي.ايه روزينرويست – غيستاو إي سيرفيكوس أل دي آ 2012/07/08 12061 

تيدي إس.بي.ايه روزينرويست – غيستاو إي سيرفيكوس أل دي آ 2012/07/08 12062 

تيدي إس.بي.ايه روزينرويست – غيستاو إي سيرفيكوس أل دي آ 2012/07/08 12063 

إم إس دي أوس بي.في. ان.في. اورغانون 2012/06/26 12249 

 12386 2012/07/08
روسنرويست غيستاو اي سيرفيسوس, 

ال دي ايه 
تيدي إس.بي.ايه 
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 12387 2012/07/08
روسنرويست غيستاو اي سيرفيسوس, 

ال دي ايه 
تيدي إس.بي.ايه 

كادبوري يو كيه لميتد تربور باسيت لميتد, 2012/05/07 12790 

إم إس دي أوس بي.في. ان.في. أورغانون 2012/06/26 13716 

إم إس دي أوس بي.في. ان.في. أورغانون 2012/06/26 13717 

إم إس دي أوس بي.في. ان.في. أورغانون 2012/06/26 13718 

سمارتوول ال ال سي سمارتوول كوربوريشن 2012/06/11 13728 

اكس ال اينرجي انترناشونال كوربز أكس أل انيرجي ديستريبيوشنز ليميتد 2012/09/27 14308 

اكس ال اينرجي انترناشونال كوربز أكس أل انيرجي ديستريبيوشنز ليميتد 2012/09/27 15119 

اكس ال اينرجي انترناشونال كوربز أكس أل انيرجي ديستريبيوشنز ليميتد 2012/09/27 15120 

اكس ال اينرجي انترناشونال كوربز أكس أل انيرجي ديستريبيوشنز ليميتد 2012/09/27 15496 

اكس ال اينرجي انترناشونال كوربز أكس أل انيرجي ديستريبيوشنز ليميتد 2012/09/27 15497 

شركة المصري الهندسية للمعدات الصناعية 2012/09/24 15930 

كادبوري شويبس تريجيري انترناشينال كادبوري ايرلندا لميتد 2012/05/07 15980 

كرافت فودس غلوبال براندس ال ال سي كادبوري شويبس تريجيري انترناشينال 2012/05/07 15980 

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماوية شركة سنور للمنظفات العادية العامة 2012/05/30 16046 

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماوية شركة سنور للمنظفات العادية العامة 2012/05/30 16258 

 17488 2012/04/19
شركة العوجان الصناعية/ شركة سعودية 

مساهمة مقفلة. 
راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

داندي ايه بي اس داندي أي/إس. 2012/05/07 17700 

داندي ايه بي اس داندي أي/إس. 2012/05/07 17810 

داندي ايه بي اس داندي أي/إس. 2012/05/07 17811 

كرافت فودس غلوبال براندس ال ال سي كادبوري شويبس تريجيري انترناشينال 2012/05/07 18130 

كادبوري شويبس تريجيري انترناشينال كادبوري ايرلندا لميتد 2012/05/07 18130 

كيلهورن يو جي ال- هاتو اميكس ام- اوند اكسبورت كيه جي 2012/04/30 18611 

كيلهورن يو جي ال-هاتو اميكس ام- اوند اكسبورت كيه جي 2012/04/30 18612 

شركة الموزعون العرب التجارية 2012/06/19 19247 

شانغهاي شيميزو هاوسويرز مانيوفاكتشرينغ 

كو., ليمتد/ شركة محدودة منظمة وقائمة بموجب 

قوانين جمهورية الصين الشعبية / غرضها: 

الصناعة والتجارة 
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العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك # 91 # 

رقم 

العالمة 

تاريخ سند 

التحويل 
االسم الجديد االسم االصلى 

كي أس بي جي أي جي كولبينشمدت بايربورغ اكتنجشزلشافت 2012/07/02 297 

كي أس بي جي أي جي كولبينشمدت بايربورغ اكتنجشزلشافت 2012/07/02 299 

كي أس بي جي أي جي كولبينشمدت بايربورغ اكتنجشزلشافت 2012/07/02 1733 

كي أس بي جي أي جي كولبينشمدت بايربورغ اكتنجشزلشافت 2012/07/02 1811 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م خ م 2012/05/17 2181 

شركة ريما للورق الصحي شركة ريما للورق الصحي 2012/05/17 2181 

بريلال أليمينتاري أ.بي .ايه. 2012/05/29 2197 
بير  سوسيتيه   - فراتيلي  جي.أي.أر.  باريال 

ازيوني 

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس داندي ايه بي اس 2012/05/07 3692 

داندي اي سالش اس داناسيك تقريما فابريك اي شالش سي 2012/05/07 3692 

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس داندي ايه بي اس 2012/05/07 3693 

داندا اي سالش سي داناسيك تقريما فابريك اي شالش سي 2012/05/07 3693 

دانا اي سالش سي داناسيك تقريما فابريك اي شالش سي 2012/05/07 3694 

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس داندي ايه بي اس 2012/05/07 3694 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فن اند سبريت اكتيبوالج 2012/06/13 3958 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فن اند سبريت اكتيبوالج 2012/06/13 3959 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت اكتيبوالج 2012/06/13 3960 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فن اند سبريت اكتيبوالج 2012/06/13 3961 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فن اند اسبريت كتيبوالج 2012/06/13 3962 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فن اند سبريت اكتيبوالج 2012/06/13 3963 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م خ م 2012/05/17 5273 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م خ م 2012/05/17 5274 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م خ م 2012/05/17 7841 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م خ م 2012/05/17 7842 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م خ م 2012/05/17 7843 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م خ م 2012/05/17 7844 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م خ م 2012/05/17 7845 
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شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م 2012/05/17 7878 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م 2012/05/17 8218 

او اس اي فارماكيوتيكالز انك 2012/04/30 9105 
1 بيوساينس بارك درايف، فارمينغديل، 

نيويورك 11735 يو .اس.ايه. 

او اس اي فارماكيوتيكالز ، ال ال سي. او اس اي فارماكيوتيكالز انك 2012/04/30 9105 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م 2012/05/17 9976 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م 2012/05/17 9977 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فن اند سبريت اكتيبوالج 2012/06/13 10066 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فن اند سبريت اكتيبوالج 2012/06/13 10067 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م 2012/05/17 10570 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م 2012/05/17 10571 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م 2012/05/17 10573 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م 2012/06/13 10574 

شركة ريما للورق الصحي الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق م.خ.م 2012/05/17 10575 

ايه. لوكر اس.بي. ايه. ايه. لوكر اس.بي. ايه.- ايه جي 2012/04/29 11290 

شركة تامر اندستريز-سلي.ش.م.ل. الشركة اللبنانية لالزدهار االقتصادي ش.م.ل. 2012/06/25 11579 

شركة تامر اندستريز-سلي.ش.م.ل. الشركة اللبنانية لالزدهار االقتصادي ش.م.ل. 2012/06/25 11580 

 11723 2012/05/14
والتجارة  للتصنيع  االردني  المركز  شركة 

واالستثمارذ.م.م.. )كوزمو( 

واالستثمار  للتجارة  االردني  المركز  شركة 

ذ.م.م. 

 11724 2012/05/14
والتجارة  للتصنيع  االردني  المركز  شركة 

واالستثمارذ.م.م.. )كوزمو( 

واالستثمار  للتجارة  االردني  المركز  شركة 

ذ.م.م. 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيوالج )بي يو بي ال( 2012/06/13 12315 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج )بي يو بي ال( 2012/06/13 12810 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج )بي يو بي ال( 2012/06/13 13034 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج )بي يو بي ال( 2012/06/13 14185 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج )بي يو بي ال( 2012/06/13 14186 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج )بي يو بي ال( 2012/06/13 14187 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج )بي يو بي ال( 2012/06/13 14673 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج 2012/06/13 17461 

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس داندي ايه بي اس 2012/05/07 17700 
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كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس داندي ايه بي اس 2012/05/07 17810 

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس داندي ايه بي اس 2012/05/07 17811 

مونستر انيرجي كومباني هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير كوربوريشن( 2012/07/02 18330 

مونستر انيرجي كومباني هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير كوربوريشن( 2012/07/02 18331 

مونستر انيرجي كومباني هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير كوربوريشن( 2012/07/02 18332 

مونستر انيرجي كومباني هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير كوربوريشن( 2012/07/02 18333 

مونستر انيرجي كومباني هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير كوربوريشن( 2012/07/02 18335 

مونستر انيرجي كومباني هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير كوربوريشن( 2012/07/02 18336 

مونستر انيرجي كومباني هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير كوربوريشن( 2012/07/02 18337 

مونستر انيرجي كومباني هانسين بيفيريج كومباني )ديالوير كوربوريشن( 2012/07/02 18338 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج 2012/06/13 18345 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج 2012/06/13 18582 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج 2012/06/13 18735 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج 2012/06/13 18866 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج 2012/06/13 19105 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج 2012/06/13 19183 

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج 2012/08/16 19416 

العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك # 29 # 

رقم 

العالمة 

تاريخ سند 

التحويل 
العنوان الجديد العنوان االصلى 

الكلي 2012/07/30 909  فارم  فالي  سينتر  ديفولوبمينت 

ويست يوركشير ال اس 29 8 بي بي انجلترا 

100 نيو بريدج ستريت، لندن اي سي4في 6جيه ايه. 

الكلي 2012/07/30 910  فارم  فالي  سينتر  ديفولوبمينت 

ويست يوركشير ال اس 29 8 بي بي انجلترا 

100 نيو بريدج ستريت، لندن اي سي4في 6جيه ايه. 

الكلي 2012/07/30 911  فارم  فالي  سينتر  ديفولوبمينت 

ويست يوركشير ال اس 29 8 بي بي انجلترا 

100 نيو بريدج ستريت، لندن اي سي4في 6جيه ايه. 

الكلي 2012/07/30 912  فارم  فالي  سينتر  ديفولوبمينت 

ويست يوركشير ال اس 29 8 بي بي انجلترا 

100 نيو بريدج ستريت، لندن اي سي4في 6جيه ايه. 
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روسكيلديقيج 161، دي كي2620- ألبيرتسالند هجولماجيريفيج 4 بي، دي كي7100- فيجلي 2012/05/07 3692 

روسكيلديقيج 161، دي كي2620- ألبيرتسالند هجولماجيريفيج 4 بي، دي كي7100- فيجلي 2012/05/07 3693 

روسكيلديقيج 161، دي كي2620- ألبيرتسالند هجولماجيريفيج 4 بي، دي كي7100- فيجلي 2012/05/07 3694 

9336 سيفيك سنتر درايف، بيفرلي هلز، 2012/08/30 5793 

كاليفورنيا 90210، الواليات المتحدة 

ميكليان   1100 سوت  درايف  برانش  جونز   7930

فرجينيا 22102، الواليات المتحدة االمريكية 

9336 سيفيك سنتر درايف، بيفرلي هلز، 2012/08/30 5794 

كاليفورنيا 90210، الواليات المتحدة 

ميكليان   1100 سوت  درايف  برانش  جونز   7930

فرجينيا 22102، الواليات المتحدة االمريكية 

41 باينلون رود، ميلفيل، نيويورك 11747 يو .اس.ايه. الواليات المتحدة االمريكية 2012/04/30 9105 

41 باينلون رود، ميلفيل، نيويورك 11747 2012/04/30 9105 

يو .اس.ايه. 

1 بيوساينس بارك درايف، فارمينغديل، نيويورك 

11735 يو .اس.ايه. 

41 باينلون رود، ميلفيل، نيويورك 11747 يو .اس.ايه. الواليات المتحدة االمريكية 2012/04/30 9105 

فيا جا سترير - ويج 3 اي39050- رينون-2012/04/29 11290 

اونا دي سوتو )بي زد( ايطاليا 

رينون  سوتو  دي  اونا  جاستيرس3--39054  فيا 

)بولزانو ( - ايطاليا 

 11432 2012/07/08 ، براتيفيرو   13050  ،  296 دياغونال  فيا 

بيلال ، إيطاليا 

فيا دياغونالي 296، الرمز البريدي 13835 هامليت: 

براتريفيرو، ايطاليا. 

 11433 2012/07/08 ، براتيفيرو   13050  ،296 دياغونال  فيا 

بيلال ، إيطاليا 

فيا دياغونالي 296، الرمز البريدي 13835 هامليت: 

براتريفيرو، ايطاليا. 

الواليات 2012/04/29 11507   ،10270 واي.  ان.  نيويورك، 

المتحدة األمريكية 

 ،10038 نيويورك  نيويورك،  لين،  ميدين   180

الواليات المتحدة االمريكية. 

الواليات 2012/04/29 11508   ،10270 واي.  أن.  نيويورك، 

المتحدة األمريكية 

 ،10038 نيويورك  نيويورك،  لين،  ميدين   180

الواليات المتحدة االمريكية. 

الواليات 2012/04/29 11509   ،10270 واي.  ان.  نيويورك، 

المتحدة األمريكية 

 ،10038 نيويورك  نيويورك،  لين،  ميدين   180

الواليات المتحدة االمريكية. 

الواليات 2012/04/29 11510   ،10270 واي.  أن.  نيويورك، 

المتحدة األمريكية 

 ،10038 نيويورك  نيويورك،  لين،  ميدين   180

الواليات المتحدة االمريكية. 

 11743 2012/07/17 5365 سيردال،  د،اكتيفيت  بارك   ،5

مونسباخ ، لوكسمبورغ 

مونسباخ،   5365 سيردال،  اكتيفيت  دي،  بارك   ،  5

لوكسيمبورغ. 

 11744 2012/07/17 5365 سيردال،  د،اكتيفيت  بارك   ،5

مونسباخ ، لوكسمبورغ 

مونسباخ،   5365 سيردال،  اكتيفيت  دي،  بارك   ،  5

لوكسيمبورغ. 

روسكيلديقيج 161، دي كي2620- ألبيرتسالند هجولماجيريفيج 4 بي، دي كي7100- فيجلي 2012/05/07 17700 

روسكيلديقيج 161، دي كي2620- ألبيرتسالند هجولماجيريفيج 4 بي، دي كي7100- فيجلي 2012/05/07 17810 

روسكيلديقيج 161، دي كي2620- ألبيرتسالند هجولماجيريفيج 4 بي، دي كي7100- فيجلي 2012/05/07 17811 
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العالمات التي تم تجديدها 

رقم 

الطلب

تاريخ اصدار 

التجديد
اسم العالمة

نوع 

العالمة
المالك

بريتيش امريكان توباكو )براندز( ليميتيد بضائع ايمبزي 2012/06/24 149 

انترناشيونال بيزنس ماشيتر كوربوريشن بضائع اي بي ام 2012/06/15 472 

 902 2012/06/08
ماركة  الممتاز  النابلسي  الصابون 

النعامة 
شركة الحاج طاهر المصري المساهمة المحدودة بضائع 

آي دبليو اس نوميني سي او ال تي دي بضائع شعار 2012/08/16 909 

آي دبليو اس نوميني سي او ال تي دي بضائع شعار 2012/08/16 910 

آي دبليو اس نوميني سي او ال تي دي بضائع شعار 2012/08/16 911 

آي دبليو اس نوميني سي او ال تي دي بضائع شعار 2012/08/16 912 

لميتد ستورز، ال ال سي بضائع فورينزا 2012/04/11 2128 

لميتد ستورز، ال ال سي بضائع اوتباك ريد 2012/04/11 2131 

ركوت انك بضائع فانيونس 2012/05/07 2138 

ركوت انك بضائع الي 2012/05/07 2139 

ركوت انك بضائع منتشوز 2012/05/07 2140 

ركوت انك بضائع رفلز 2012/05/07 2141 

ركوت انك بضائع صبريتاس 2012/05/07 2142 

ركوت انك بضائع سمارت فود 2012/05/07 2143 

ركوت انك بضائع توزتيتوز 2012/05/07 2144 

ركوت انك بضائع فريتو - الي 2012/05/07 2145 

ركوت انك بضائع دوريتوز 2012/05/07 2146 

ركوت انك بضائع تشيزتر تشيتا 2012/05/07 2147 

ركوت انك بضائع تشي توز 2012/05/07 2148 

ركوت انك بضائع تشي توز 2012/05/07 2151 

ركوت انك بضائع تشستر تشيتا 2012/05/07 2152 

ركوت انك بضائع دوريتوز 2012/05/07 2153 

ركوت انك بضائع فرايتو - الي 2012/05/07 2155 

ركوت انك بضائع فاني انز 2012/05/07 2156 

ركوت انك بضائع اليز 2012/05/07 2157 
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ركوت انك بضائع رفليس 2012/05/07 2158 

ركوت انك بضائع سابريتاس 2012/05/07 2159 

ركوت انك بضائع سمارتفوود 2012/05/07 2160 

ركوت انك بضائع توستيتوز 2012/05/07 2161 

ركوت انك بضائع سونراسز 2012/05/07 2164 

ركوت انك بضائع شعار سنافر 2012/05/07 2166 

ركوت انك بضائع شعار 2012/05/07 2167 

بيبسيكو اي ان سي بضائع ميرندا 2012/05/07 2172 

بندايكس ماي فير ليمتد بضائع بندكس ماي فير 2012/07/15 2195 

باريال جي.أي.أر. فراتيلي - سوسيتيه بير ازيوني بضائع باريال 2012/08/11 2197 

اوغست ستروك كي جي بضائع رودز 2012/08/17 2219 

اوغست ستروك كي جي بضائع فيتاميني 2012/08/26 2220 

شركة النصر الصناعية التجارية بضائع بمبينو النصر مع رسمة سنفور سنافر 2012/09/05 2228 

شركة النصر الصناعية التجارية بضائع جلي النصر 2012/09/05 2231 

شركة مصنع االدوات الحادة بضائع ديتينج سويس 2012/10/07 2246 

فيزا انترناشيونال سيرفيس اسوسيشن خدمات صورة 2012/05/16 2323 

نكستل كوميونيكيشنز، اينك بضائع نكستل 2012/04/18 11330 

نكستل كوميونيكيشنز، اينك بضائع نكستل 2012/04/18 11331 

كاونميديا كو. ليمتد بضائع كاون 2012/04/19 11332 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع مولفيكس 2012/04/25 11340 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع مولبيد 2012/04/25 11341 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع تيست 2012/04/25 11342 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع حياة 2012/04/25 11343 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع هاس 2012/04/25 11344 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع بينجو 2012/04/25 11345 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع مولفيكس 2012/04/25 11346 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع مولبيد 2012/04/25 11347 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع حياة 2012/04/25 11349 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع هاس 2012/04/25 11350 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع بنجو 2012/04/25 11351 
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حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع مولفيكس 2012/04/25 11352 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع مولبيد 2012/04/25 11353 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع تيست 2012/04/25 11354 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع حياة 2012/04/25 11355 

حياة كيميا ساناي انونيم سيركيتي بضائع هاس 2012/04/25 11356 

سافوني-افنتيس بضائع وينذروب 2012/04/25 11358 

سانوفي - افنتيس بضائع وينذروب 2012/04/25 11359 

حياة كيميا سانايي انونيم سيركيتي بضائع بيبيم 2012/04/30 11367 

حياة كيميا سانايي انونيم سيركيتي بضائع بيبيم 2012/04/30 11368 

حياة كيميا سانايي انونيم سيركيتي بضائع بيبيم 2012/04/30 11369 

كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي بضائع برنس 2012/04/30 11370 

بضائع واصل 2012/05/03 11371 
والخدمات  للتوزيع  الفلسطينية  الشركة 

اللوجستيه المساهمة العامه المحدوده 

بضائع واصل 2012/05/03 11372 
والخدمات  للتوزيع  الفلسطينية  الشركة 

اللوجستيه المساهمة العامه المحدوده 

باسيكو كو. ليمتد. بضائع كيرونا 2012/05/04 11375 

سسانغيونغ موتور كومباني بضائع كيرون 2012/05/04 11376 

ماستر كارد انترناشينال اينك بضائع صورةدائرتان متداخلتان 2012/05/07 11379 

ثو بروكتر اند غامبل كومباني , ون أوهايو كوربوريشن , بضائع سليب & بليه 2012/05/07 11380 

شركة زيدان العموري واوالده بضائع السالم 2012/08/06 11387 

شركة زيدان العموري واوالده بضائع طيبه 2012/05/09 11388 

بيكيو فوتون موتور كو ، لميتد . بضائع فوتون 2012/05/10 11392 

بيكيو فوتون موتور كو ، لميتد . بضائع فوتون 2012/05/10 11393 

يونايتد بيسكتس )يو كيه( ليمتد. بضائع مسفيتيس 2012/05/11 11396 

اي تي جروب للتجارة م خ م بضائع سلسبيل 2012/05/14 11399 

فيروز انترناشيونال آ جي بضائع فيروز 2012/05/19 11411 

شركة ماس لالستيراد والتصدير بضائع ماس 2012/05/23 11414 

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية م.خ.م بضائع أهل 2012/05/24 11417 

البيرتو- كالفر كومباني، اديلوير كوربوريشن، بضائع البيرتو فو 5 2012/05/25 11420 

البيرتو- كالفر كومباني، اديلوير كوربوريشن، بضائع البيرتو فو 5 2012/05/25 11421 
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شركة ايفل للحلويات م.خ.م بضائع ايفل 2012/05/26 11422 

شركة المصنع الوطني الفلسطيني بضائع مرتديال األنوار االسالمية 2012/05/26 11423 

ريد السيفير بروبيرتيز إنك. بضائع مارتيندالي-هوبيل 2012/06/01 11431 

فيتالي باربيريز كانونيكا أس.بي.إيه بضائع فيتالي باربيز كانونيكا 2012/06/01 11432 

فيتالي باربيريز كانونيكا أس.بي.إيه بضائع فيتال باربيز كانونيكا 2012/06/01 11433 

كامبيرو انترناشيونال كورب بضائع كامبيرو 2012/06/01 11435 

شركة زيدان العموري واوالده بضائع طيبه 2012/08/09 11436 

أف. هوفمان ال روش آ جي. بضائع فالسايت 2012/06/07 11442 

فود ماركيتنغ انترناشيونال اس. ايه. بضائع ميلكانا 2012/06/07 11443 

وييث، ش.م.م بضائع توريسييل 2012/06/09 11445 

انترفيت انترناشونال بي . في بضائع فيدالتو 2012/06/09 11446 

وييث، ش.م.م بضائع ايسنز 2012/06/09 11447 

وييث، ش.م.م بضائع إينزودي 2012/06/09 11448 

وييث، ش.م.م بضائع اليفوري 2012/06/09 11449 

وييث، ش.م.م بضائع بريستيق 2012/06/09 11451 

وييث، ش.م.م بضائع كابيالنت 2012/06/09 11452 

شركة معكرونه ابو عيطه للصناعه والتجارة واالستيراد بضائع رسمة أرنب مع 4 سبالت قمح 2012/06/09 11454 

أكس أل انيرجي انترناشينال كورب بضائع اكس ال انيرجي درنك 2012/06/12 11457 

هائل سعيد أنعم وشركاه بضائع ياماليا 2012/06/18 11475 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع سبالدنج 2012/06/18 11476 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع سبالدنج 2012/06/18 11477 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع سبالدنج 2012/06/18 11478 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع سبالدنج 2012/06/18 11479 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع س 2012/06/18 11480 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع س 2012/06/18 11481 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي. بضائع س 2012/06/18 11482 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع س 2012/06/18 11483 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع ترو تو ذه جيم 2012/06/18 11484 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع ترو تو ذه جيم 2012/06/18 11485 

اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع ترو تو ذه جيم 2012/06/18 11486 
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اس جي جي ليسكو، ال ال سي بضائع ترو تو ذه جيم 2012/06/18 11487 

 11488 2012/06/19 Tiffany الشركة العالمية للمواد الغذائية بضائع تيفاني

 11489 2012/06/19 Tiffany الشركة العالمية للمواد الغذائية. بضائع تيفاني

الشركة العالمية للمواد الغذائية. بضائع بيكاديلي 2012/06/19 11490 

 11491 2012/06/19 QUANTA الشركة العالمية للمواد الغذائية. بضائع كوانتا

 11492 2012/06/19 MABROOK الشركة العالمية للمواد الغذائية. بضائع مبروك

 11497 2012/06/22 rivage بضائع رايفيج
شركة الموارد لمستحضرات التجميل الطبيعية 

المحدودة المسؤولية 

 11498 2012/06/22 rivage بضائع ريفاج
شركة الموارد لمستحضرات التجميل الطبيعية 

المحدودة المسؤولية 

 11499 2012/06/22 rivage بضائع رايفيج
شركة الموارد لمستحضرات التجميل الطبيعية 

المحدودة المسؤولية 

شركة آي لينك تيك للكمبيوتر بضائع شكل اسهم ثالثه 2012/06/25 11502 

اميركان اليف انشورنس كومباني بضائع امريكان اليف انشورنس كومباني 2012/06/26 11504 

اميركان اليف انشورنس كومباني بضائع اميركان اليف انشورنس كومباني 2012/06/26 11506 

اميركان انترناشيونال غروب إنك. بضائع اميركان انترناشونال 2012/06/26 11507 

اميركان انترناشيونال غروب إنك. بضائع اميركان انترناشيونال غروب انك 2012/06/26 11508 

اميركان انترناشيونال غروب إنك. بضائع ايج 2012/06/26 11509 

اميركان انترناشيونال غروب إنك. بضائع ايج 2012/06/26 11510 

 11514 2012/06/30 AL BAWASEL شركة الطرابيشي وشريكه الحاج ويس/ الطفل الجديد بضائع البواسل

 11515 2012/06/30 Kidrix شركة الطرابيشي وشريكه الحاج ويس/ الطفل الجديد بضائع كيدريكس

شركة الطرابيشي وشريكه الحاج ويس/ الطفل الجديد بضائع الصديقات 2012/06/30 11517 

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العادية العامة بضائع راني 2012/07/06 11535 

ان بي ايه بروبرتيز، انك . خدمات ديترويتي بيستونز 2012/07/09 11536 

بيرسدورف أي جي بضائع نيفيا فيساج اكوا سنساشن 2012/07/20 11574 

شركة تامر اندستريز-سلي.ش.م.ل. بضائع افياتور 2012/07/23 11579 

شركة تامر اندستريز-سلي.ش.م.ل. بضائع يومي 2012/07/23 11580 

جهاد عبد الوهاب علي بريك بضائع الماس 2012/07/23 11581 

باكار انك. بضائع نورث 2012/07/24 11582 

باكار انك. بضائع حرفين ك دبليو 2012/07/24 11583 
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جهاد عبد الوهاب علي بريك بضائع نانسي 2012/07/25 11584 

ابوت بيولوجيكالز بي.في. بضائع انفلوفاك 2012/07/25 11590 

جونسون أند جونسون بضائع سيرتورو 2012/07/26 11599 

جونسون أند جونسون بضائع كيرفري اسينتيالس 2012/07/26 11600 

يونيليفر بست فودز اسرائيل ليميتد بضائع تيلمه 2012/07/26 11602 

يونيليفر بست فودز اسرائيل ليميتد بضائع تيلمه بالعبرية 2012/07/26 11603 

يونيليفر بست فودز اسرائيل ليميتد بضائع تيلمه شيفع 2012/07/26 11604 

يونيليفر بست فودز اسرائيل ليميتد بضائع تيلمه 2012/07/26 11606 

يونيليفر بست فودز اسرائيل ليميتد بضائع تيلمه 2012/07/26 11607 

يونيليفر بست فودز اسرائيل ليميتد بضائع تيلمه شيفع 2012/07/26 11608 

جينسبورت أباريل كوربوريشن بضائع ج س 2012/07/30 11617 

جينسبورت أباريل كوربوريشن بضائع ج س 2012/07/30 11618 

جينسبورت أباريل كوربوريشن بضائع ج س 2012/07/30 11619 

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد بضائع سبورت 2012/07/30 11621 

فيليب موريس برودكتس اس. أي. بضائع اور تيست. اور وورد 2012/07/30 11622 

فيليب موريس برودكتس اس. أي. بضائع ل&م- اور تيست. اور وورد 2012/07/30 11623 

بوستيك أس.إيه. بضائع بوستيك 2012/08/01 11625 

بوستيك أس.إيه. بضائع بوستيك 2012/08/01 11626 

بوستيك أس.إيه. بضائع بوستيك 2012/08/01 11627 

بوستيك أس.إيه. بضائع بوستيك 2012/08/01 11628 

سيبافارما جي ام بي اتش & كو بضائع بيبي سيباميد 2012/08/07 11634 

سيبافارما جي ام بي اتش & كو بضائع بيبي سيباميد 2012/08/07 11635 

سيبافارما جي ام بي اتش & كو بضائع بيبي سيباميد 2012/08/07 11636 

سيبافارما جي ام بي اتش & كو بضائع بيبي سيباميد 2012/08/07 11637 

شركة أعالي البحار للتجارة الدولية ) ع . ع ( بضائع أو . إس . سي 2012/09/09 11639 

شركة حلواني الصناعية بضائع تورنيدو 2012/08/08 11640 

شركة حلواني الصناعية بضائع فلوتس 2012/08/08 11641 

شركة حلواني الصناعية بضائع الشرق 2012/08/08 11642 

شركة حلواني الصناعية بضائع كوكتايل 2012/08/08 11643 

شركة حلواني الصناعية بضائع باندا 2012/08/08 11644 
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شركة حلواني الصناعية بضائع ليزر 2012/08/08 11645 

شركة حلواني الصناعية بضائع هاي شيبس 2012/08/08 11646 

شركة حلواني الصناعية بضائع هاي شيبس 2012/08/08 11647 

شركة حلواني الصناعية بضائع نايس 2012/08/08 11648 

شركة حلواني الصناعية بضائع حلواني شيبس 2012/08/08 11650 

شركة حلواني الصناعية بضائع حلواني شيبس 2012/08/08 11651 

 11652 2012/08/08
شركة حلواني الصناعية مع رسمة 

بندورة 
شركة حلواني الصناعية بضائع 

بضائع كي واي بي 2012/08/17 11664 
كوغيو  كايابا   ( ليميتد  كو.  اندستري  كايابا 

كابوشيكي كاشيا ( 

بضائع اكسيل - جي 2012/08/17 11665 
كوغيو  كايابا   ( ليميتد  كو.  اندستري  كايابا 

كابوشيكي كاشيا ( 

بضائع ميدالبس 2012/08/21 11667 
الطبية  المخبرية  للخدمات  األدنى  الشرق  شركة 

المساهمة المحدودة 

جوجل انك. بضائع جميل 2012/08/21 11668 

هينكل أي جي أند كو. كي جي أي أي بضائع سيل أوكسي 2012/08/22 11669 

سينتيكس فارما أجي بضائع سيليسبت 2012/08/22 11671 

ليمتد ستورز، ال ال سي بضائع ذه ليميتد 2012/08/25 11679 

ليمتد ستورز، ال ال سي بضائع ذي ليمتد 2012/08/25 11680 

بضائع البتراء 2012/08/27 11685 
شركة مصنع البتراء للبوظة وراس العبد العادية 

العامة 

بضائع ستار شوز 2012/10/01 11687 
العادية  الدولية  للتجارة  الخليل  نجمة  شركة 

العامة 

ايمن مازن شريف طويل بضائع هيلين 2012/08/31 11697 

بضائع ذا فاليانت 2012/09/03 11698 
الطفل  الحاج ويس/  الطرابيشي وشريكه  شركة 

الجديد 

سسانغيونغ موتور كومباني بضائع اكتينو 2012/09/03 11701 

فاغور ايرالند ال تي دي. بضائع سوتير 2012/09/03 11705 

فاغور ايرالند ال تي دي. بضائع سوتير 2012/09/03 11706 

شركة المحاريق التجارية - التجارية العامة بضائع العلمين 2012/09/04 11707 

اكسبرس، ال ال سي بضائع اكسبريس 2012/09/10 11721 
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اكسبرس، ال ال سي بضائع اكسبريس 2012/09/10 11722 

شركة المركز االردني للتجارة واالستثمار ذ.م.م. بضائع كوزمو 2012/09/10 11723 

شركة المركز االردني للتجارة واالستثمار ذ.م.م. بضائع كوزمو 2012/09/10 11724 

انتيل كوربوريشن بضائع انتيل كور 2012/09/15 11725 

بضائع حرف أس 2012/09/19 11730 
شركة بشير السكسك وشركاه للتجارة والصناعة 

والمقاوالت 

الصالون األزرق بضائع الصالون االزرق 2012/09/19 11731 

شركة هاي الند ذ.م.م بضائع هاي الند 2012/09/19 11732 

ريد بل جي ام بي اتش بضائع جيفز يو ونجز 2012/09/20 11736 

ريد بول جي ام بي اتش بضائع ريد بول 2012/09/20 11737 

ريد بول جي ام بي اتش بضائع ريد بول 2012/09/20 11738 

ريد بول جي ام بي اتش بضائع ريد بول 2012/09/20 11739 

انهيوسيرا-بوش انبيف اس ايه. بضائع ستيالريتوس 2012/09/21 11741 

انهيوسيرا-بوش انبيف اس.ايه بضائع سنيال ارتوس 2012/09/21 11742 

براندبرو اس .ايه بضائع هويجاردين 2012/09/21 11743 

براندبرو اس .ايه بضائع هوجاردن 2012/09/21 11744 

انبيف بيلجام اس ايه بضائع ليفي 2012/09/21 11745 

 11747 2012/09/21 BECK›S براويري بيك جي ام بي اتش & كو. كي جي بضائع

بيفوفاري ستاروبرامين ايه.اس. بضائع ستاروبرامين 2012/09/21 11749 

بيفوفاري ستاروبرامين ايه.اس. بضائع ستاروبرايمن 2012/09/21 11750 

كيرابين , اس.ايه. بضائع كيرابين 2012/09/27 11758 

الشركة العالمية للمواد الغذائية بضائع تيفاني 2012/09/29 11763 

الشركة العالمية للمواد الغذائية بضائع تيفاني 2012/09/29 11764 

شركة حلواني الصناعية بضائع حلواني شيبس 2012/10/01 11768 

شركة حلواني الصناعية بضائع حلواني شيبس 2012/10/01 11770 

شركة حلواني الصناعية بضائع مستر بوتيتو 2012/08/08 11771 

نايس جروب كو، ليميتد. بضائع رسمة 2012/09/17 11811 
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عالمات انتهت مدة حمايتها ولم تجدد

رقم 

العالمة 
المالك اسم العالمة التاريخ 

شركة بال انفست است مانجمنت بال انفست 2012/01/25 11044 

سنجنتا بارتيسيبيشن اي جي التو 2012/01/29 11054 

سنجنتا بارتيسيبيشن اي جي جيزاجارد 110552012/01/29 

سنجنتا بارتيسيبيشن اي جي ريميلتين 110572012/01/29 

شركة الولد التجارية الولد عال العال 110632012/01/29 

بي ار فارماسوتيكالز بي ار فارماسوتيكالز 110792012/02/06 

شركة الكنعان للتجارة العامه كنعان 110812012/02/08 

كيمبرلي - كالرك ورلدوايد ,انك. هوجيز 112252012/2/24 

بارفيوم كريستيان ديور توت المور دي ديور 2012/3/2 11231 

شركة ابو زينه التجارية ايه تي زد شركة ابو زينه التجارية 2012/3/9 11236 

شركة أوليفيتا الصناعية التجارية أوليفينا 2012/3/14 11248 

تشيرتش & دويت كو.، انك. شكل راس محارب 2012/02/13 11155 

تشيرتش & دويت كو.، انك. شكل راس فارس 2012/02/13 11156 

غالكسو غروب ليمتد سيمتوبكس 111982012/02/23 

غالكسو غروب ليمتد كوبريكسيس 111992012/02/23 

غالكسو غروب ليمتد بليكستوبيا 2012/02/23 11200 

الشركة الفلسطينية للتطوير االقتصادي م.خ.م زاتوبيا 2012/02/23 11201 

جينرال موتورز ال ال سي ش 3 2012/02/27 11203 

شركة برذر لألجهزة الكهربائية المساهمة الخصوصية المحدودة كوتون 2012/02/27 11205 

ف. هوفمان- الروش آ ج انهيباس 112092012/02/19 

ف. هوفمان- الروش آ ج زينابكس 2012/02/19 11217 

شركة مسليات الجنوب م.ض بوكسر 112202012/02/20 

شركة مسليات الجنوب م.ض بطوط 2012/02/20 11221 

نبيل فايز االنصاريازياء السلطان73682006/9/13

تشيرتش & دويت كو.، انك. تروجان 111522012/2/13 

تشيرتش & دويت كو.، انك. تروجان 111532012/2/13 

شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة بيبيليد 112642012/3/17 

شركة نور الهدى للتنمية واالستثمار المساهمة الخصوصية المحدوده بيبيليد 112652012/3/17 

احمد يوسف حسين صالح عوافي 112722012/3/21 
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البنك التجاري القطري الصفاء خدمات مصرفيه اسالمية 112742012/3/31 

شركة الفايز لالستثمار العاديه العامه فور سيزان 112772012/3/23 

شركة الفايز لالستثمار العاديه العامه جيف 112792012/3/23 

غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.أي. موندركس 112802012/3/24 

كومونويلث براندز، انك سونوما 112822012/3/27 

كومونويلث براندز، انك يو،اس، ايه 112832012/3/27 

شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة فل بوستر 112872012/3/27 

ديملير أي جي فل بوستر 112882012/3/27 

اي ام اس كوزمتيكس ماركيتنغ سوفت تاتش 112892012/3/29 

أوزدن كيميا في بالستيك ساناي تيكارت ليمتد شيركتي سمارت 112912012/3/30 

اوزدن كيميا في بالستيك ساناي تيكارت ليمتد شيركتي فيلو 112922012/3/30 

جابان توباكو انك فانتيج 112962012/3/30 

تيرنار نيتورك تيليفيجن، انك تي ان تي 2012/3/30 11298 

فيري فني 2012/4/2 11305 
سوبرستيشين ، اينك.، اكاربوريشن اورجنايزد اند ايكزيستينج 

, اندر ذا لوز اف ذا استيت اف جورجيا , 

أحمد يوسف حسين صالح - الفقوعي حصاد 2012/4/9 11320 

ارداث توباكو كومبني ليميتد 555 113212012/4/11 

شركة المعتز لتسويق المواد الغذائية مكسرات العقاب 2012/4/13 11323 

شركة المعتز لتسويق المواد الغذائية سردين فونتي 2012/4/13 11324 

شركة المعتز لتسويق المواد الغذائية شاي الديوان 2012/4/13 11325 

شركة نورتكس التجارية الصناعية المساهمة الخصوصيه المحدوده رانجر الين 113262012/4/16 

ميرك ك ج أ أ ابيتارج 2012/4/17 11327 

شركة الموارد الوطنية لالستثمار ابو سيف 2012/4/17 11328 

شركة الموارد الوطنية لالستثمار وايت رايس 2012/4/17 11329 

سانوفي - افنتيس وينذرووب 2012/4/25 11360 

سانوفي - افنتيس وينذرووب 2012/4/25 11361 

سانوفي - افنتيس وينذرووب 2012/4/25 11362 

شركة الميكو للتجارة العامه لنا 113642012/4/27 

أل أس كورب. ال س 2012/4/28 11365 

أل أس كورب. ال س 113662012/4/28 

ريمارك جيسيلتشافتفير ماركين كووبيرايشن ام بي اتش صورة ) هاي كير سيستمز ( 82532007/6/13 

ريمارك جيسيلتشافتفير ماركين كووبيرايشن ام بي اتش هاي كير سيستمس 82542007/6/13 
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ريمارك جيسيلتشافتفير ماركين كووبيرايشن ام بي اتش هاي كير سيستمز 82552007/6/13 

ريمارك جيسيلتشافتفير ماركين كووبيرايشن ام بي اتش هاي كير سيستمس 82522007/6/13 

افايا آي أن سيافيا كميونيكيشن 83202007/7/15 

سانوفي - افنتيس تيبينزيت 113782012/5/7 

كولكتف اليسنسنج انترناشيونال . إل إل سي. حرف A داخل دائره 2012/5/9 11382 

كولكتف اليسنسنج انترناشيونال . إل إل سي. حرف A داخل دائره 2012/5/9 11383 

كولكتف اليسنسنج انترناشيونال . إل إل سي. ايرووك 2012/5/9 11384 

كولكتف اليسنسنج انترناشيونال . إل إل سي. ايروووك 2012/5/9 11385 

كولكتف اليسنسنج انترناشيونال . إل إل سي. ايرووك 2012/5/9 11386 

شركة مطاحن وقهوة النصر العادية العامة فاست تست فود 2012/5/10 11389 

ذلي ليميتد ستورز اي ان سي فورينز 21272012/4/12 

ذاي ليميتد ستورز اي ان سي فورينزا 2012/4/12 2129 

سعيد محمود سعيد دار يونس بهارات سندباد االصلية 2012/4/4 2133 

ريكوت اي ان سي دراكيس 2012/5/7 2137 

ركوت انك بوكابتس 2012/5/7 2149 

ركوت انك بوكابتس 2012/5/7 2150 

ركوت انك دراكيس 2012/5/7 2154 

ركوت انك شعار 2012/5/7 2165 

ركوت انك شعار 2012/5/7 2168 

ركوت انك شعار السنافر 2012/5/7 2169 

ركوت انك شعار 21702012/5/7 

سليم ناصر واخوانهثالث خرفان412012/5/20

سليم ناصر واخوانه صورة مدفع 2012/6/22 44 

سليم ناصر و اخوانه الجمل 2012/6/22 46 

باكاردي & كومبني ليميتيد صورة 2012/3/23 512 

شركة ناصر للغزل والنسيج م خ م صورة 6862012/3/24 

سليم ناصر و اخوانه ثالث خراف 2012/5/20 86 

سليم ناصر واخوانه رسمة )مدفع( 2012/6/22 87 

ذا كونستريت مانيوفاكتورنج كومباني سفن اب دايت 2012/05/07 2173 

ذا كونستريت مانيوفاكتورنج كومباني سفن اب 2012/05/07 2174 

كينت غيدا ماديالري سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي اوه تو 113392012/4/25 

كولكتف اليسنسنج انترناشيونال . إل إل سي. حرف A داخل دائره 113812012/5/9 
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شركة المعتز لتسويق المواد الغذائية سردين الياقوت 2012/5/11 11397 

سنجنتا لميتد جراموكسون 2012/5/14 11400 

كادبوري يو كيه لميتد كادبوري فينجر 2012/5/14 11401 

كادبوري يو كيه لميتد دوبل ديكير 2012/5/14 11402 

مصنع لجنة زكاة نابلس للحليب المعقم ومنتجات االلبان روكليتس 2012/5/21 11412 

اركور اس .ايه .اي .سي. روكليتس 2012/5/21 11413 

سانوفي - افنتيس تيبريزيت 2012/5/25 11418 

سانوفي - افنتيس نيربالز 2012/5/25 11419 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية ستار مات 2012/6/1 11425 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية بيزكال 2012/6/1 11426 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية البطة 114272012/6/1 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية بيبي آند كومبني 114282012/6/1 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية بيبي كنج 114292012/6/1 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية فرش دايز 114302012/6/1 

دار اليوم للصحافه والطباعه والنشر المبوبه 114342012/6/1 

سميثكالين بيتشام بي ال سي اريفلو 2012/6/4 11440 

سميثكالين بيتشام بي ال سي اريفلو 114412012/6/4 

انفو 2 سل. كوم منطقة حرة - ذ.م.م انفو2سل . كوم بي فيرست 2 نو 114442012/6/7 

واييت اكسسيرا 114502012/6/9 

واييت اكسوف انسي 2012/6/9 11453 

واييت توريما 2012/6/9 11456 

شركة جلوبال فارما )ذ.م.م.( جلوكالف 2012/6/14 11458 

شركة جلوبال فارما )ذ.م.م.( جلوموكس 2012/6/14 11459 

شركة جلوبال فارما )ذ.م.م.( جلوفيت 114602012/6/14 

شركة جلوبال فارما )ذ.م.م.( جلوبال فارما 2012/6/14 11461 

شركة جلوبال فارما )ذ.م.م.( جلوبال فارما 2012/6/14 11462 

اكوتل جروب اس. بي. ايه فاليسل 2012/6/15 11463 

اكوتل جروب اس. بي. ايه فاليسل 2012/6/15 11464 

ستافورد-ميللر)ايرلندا( لميتد اسيدجوارد 114652012/6/16 

ستافورد-ميللر)ايرلندا( لميتد اسيدجوارد 114662012/6/16 

ستافورد-ميللر)ايرلندا( لميتد اسيدجوارد 2012/6/16 11467 

ستافورد-ميللر)ايرلندا( لميتد تري-هايدرا 2012/6/16 11468 
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ستافورد-ميللر)ايرلندا( لميتد تري- هايدرا 114692012/6/16 

ستافورد-ميللر)ايرلندا( لميتد تري - هايدرا 2012/6/16 11470 

ستافورد-ميللر)ايرلندا( لميتد تري - هايدرا 114712012/6/16 

اميركان اليف إنشورنس كومباني اليكو 2012/6/26 11503 

اميركان اليف انشورنس كومباني اليكو 115052012/6/26 

شركة النصر الصناعية التجارية م.م بينوتو 2012/6/27 11511 

باسل حسن بهجت شموط بيتا 2012/6/29 11512 

باسل حسن بهجت شموط بيتون 115132012/6/29 

 11516 2012/6/30 kidrix شركة الطرابيشي وشريكه الحاج ويس/ الطفل الجديد كيدريكس

شركة الطرابيشي وشريكه الحاج ويس/ الطفل الجديد كدز زوون 2012/6/30 11518 

شركة الطرابيشي وشريكه الحاج ويس/ الطفل الجديد كدز بالنت 115192012/6/30 

شركة الطرابيشي وشريكه الحاج ويس/ الطفل الجديد كيدي بالنت 115202012/6/30 

شركة رم عالء الدين للصناعات الهندسية البانك 2012/6/30 11522 

شركة رم عالء الدين للصناعات الهندسية ليبانك 2012/6/30 11523 

شركة دان الوطنية لألجهزة الكهربائية األلكترونيه المحدودة دانسات 2012/7/31 11534 

ناك ديلوكس 2012/7/10 11537 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه و االلكترونية 

و الثقيله المساهمة العامة المحدودة 

ناك ديلوكس 2012/7/10 11539 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه و االلكترونية 

و الثقيله المساهمة العامة المحدودة 

ناك ديلوكس 2012/7/10 11538
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه و االلكترونية 

و الثقيله المساهمة العامة المحدودة 

جينيرال ستار 2012/7/10 11540 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه و االلكترونية 

و الثقيله المساهمة العامة المحدودة 

جينيرال ستار 2012/7/10 11541 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه و االلكترونية 

و الثقيله المساهمة العامة المحدودة 

جينيرال ستار 2012/7/10 11542 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه و االلكترونية 

و الثقيله المساهمة العامة المحدودة 

ناشونال ستار 2012/7/10 11549 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه و االلكترونية 

و الثقيله المساهمة العامة المحدودة 

ناشونال ستار 115502012/7/10 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

ناشونال ستار 2012/7/10 11551 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 
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أن أيه سي 2012/7/10 11552 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

أن أيه سي 2012/7/10 11553 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه و االلكترونية 

و الثقيله المساهمة العامة المحدودة 

ان ايه سي 2012/7/10 11554 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

ام اي سي @ جينيرال 2012/7/10 11555 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

ام اي سي @ جنيرال 2012/7/10 11556 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

ام اي سي@جينيرال 2012/7/10 11557 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

شركة عبد الرحمن ومحمد عبد العزيز الشعالن أم الدنيا 2012/7/10 11624 

ان ايه سي ستار 115582012/7/10 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه و االلكترونية 

و الثقيله المساهمة العامة المحدودة 

ان ا سي 115592012/7/10 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

ان ا سي 2012/7/10 11560 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

ا جنرال ام اي سي 2012/7/10 11561 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

ا جنرال ام اي سي 2012/7/10 11562 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

ا جنرال ام اي سي 2012/7/10 11563 
شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة المساهمة العامة المحدودة 

شركة مصانع الشرق العربية للفوط الصحية كمفورت 2012/7/11 11564 

مصنع البترجي لمستحضرات التجميل والعناية بالطفل تيرز فرييه 2012/7/12 11565 

امبليفون اس.بي.ايه امبليفون 2012/7/16 11566 

بأسم امبليفون اس.بي.ايه. امبليفون 2012/7/16 11567 

امبليفون اس.بي.ايه. امبليفون 2012/7/16 11568 

عماد فايز عبد القادر حاج محمد الرحاله 115702012/7/19 

مكتب الحصري 2012/7/20 11571 
المساهمة  واالستثمار  العامة  للتجارة  الحصري  شركة 

الخصوصية المحدودة 
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جولد مارك 2012/7/20 11572 
المساهمة  واالستثمار  العامة  للتجارة  الحصري  شركة 

الخصوصية المحدودة 

نور 115732012/7/20 
المساهمة  واالستثمار  العامة  للتجارة  الحصري  شركة 

الخصوصية المحدودة 

محمد جمال جميل صباح بيرزيت كونسالتنج 115752012/7/21 

شركة مجمع سيلة الظهر التجاري شاي شداد 2012/7/21 11576 

شركة البرنس الحديثة م . خ . م برنس 2012/7/25 11586 

شركة البرنس الحديثة م . خ . م برنسيسة 115872012/7/25 

شركة اندلس الشرق للتجارة العامة )ش.ذ.م.م.( ماكبيث 2012/7/26 11594 

موتوروال، انك، ديالوير كوربوريشن موتوروي4 2012/7/26 11595 

موتوروال، انك، ديالوير كوربوريشن موتوروي4 2012/7/26 11596 

واييت الفايرت 2012/7/26 11597 

واييت ريستون 2012/7/26 11598 

يونيليفر بست فودز اسرائيل اسرائيل ليميتد تيلمه 2012/7/26 11601 

يونيليفر بست فودز اسرائيل ليميتد تيلمه 116052012/7/26 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية بيوريكس 2012/7/27 11609 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية فريش دايز 2012/7/27 11610 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية طازج 116112012/7/27 

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية تانجو 2012/7/27 11612 

شركة العاشور للمنظفات الكيماوية م . خ . م برافولي 2012/7/30 11620 

احمد خميس شحاده مسالمه الواحه الخضراء 2012/8/2 11629 

احمد خميس شحاده مسالمه كاميليه 2012/8/2 11630 

شركة النصر الصناعية التجارية بمبيانو 2012/8/3 11632 

محمد جمال جميل صباح بيرزيت لالستشارات 2012/8/6 11633 

شركة االنيس للتجارة العامة م.خ.م بيت العباءة والدشداش 2012/8/7 11638 

شركة أعالي البحار للتجارة الدولية ) ع . ع ( أو . إس . سي 2012/8/8 11639 

شركة حلواني الصناعية تورنيدو 2012/8/8 11640 

شركة حلواني الصناعية فلوتس 2012/8/8 11641 

شركة حلواني الصناعية الشرق 2012/8/8 11642 

شركة حلواني الصناعية كوكتايل 2012/8/8 11643 

شركة حلواني الصناعية ليزر 2012/8/8 11645 

شركة حلواني الصناعية هاي شيبس 2012/8/8 11646 
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شركة حلواني الصناعية هاي شيبس 2012/8/8 11647 

شركة حلواني الصناعية نايس 2012/8/8 11648 

شركة حلواني الصناعية حلواني شيبس 2012/8/8 11650 

شركة حلواني الصناعية حلواني شيبس 116512012/8/8 

 11652 2012/8/8
مع  الصناعية  حلواني  شركة 

رسمة بندورة 
شركة حلواني الصناعية 

شركة الرؤية العالمية للتسويق الحرمين 2012/8/16 11662 

الشركة المتخصصة للخدمات الطبية المساهمة الخصوصية مركز الهبه ألطفال األنابيب 2012/8/21 11666 

شركة الشرق األدنى للخدمات المخبرية الطبية المساهمة المحدودة ميدالبس 2012/8/21 11667 

سينتيكس فارما آ جي سايميفيني 2012/8/22 11670 

مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد اكسبوتيك 2012/8/22 11672 

اوليمبيا انترنشينال هولدينغز ليمتد اوليمبيا 116732012/8/23 

اوليمبيا انترنشينال هولدينغز ليمتد صوره ابيض واسود 2012/8/23 11674 

اوليمبيا انترنشينال هولدينغز ليمتد صوره حمراء 2012/8/23 11675 

اوليمبيا انترنشينال هولدينغز ليمتد اوليمبيا 116762012/8/23 

اوليمبيا انترنشينال هولدينغز ليمتد صوره ابيض واسود 116772012/8/23 

اوليمبيا انترنشينال هولدينغز ليمتد صوره حمراء 2012/8/23 11678 

موتوروال، انك، ديالوير كوربوريشن موتو واي 4 2012/8/27 11681 

موتوروال، انك، ديالوير كوربوريشن موتو واي 4 2012/8/27 11682 

شركة بناة المستقبل لالستيراد والتصدير والتجارة العادية العامة تي ان تي 2012/8/27 11686 

شركة نجمة الخليل للتجارة الدولية العادية العامة ستار شوز 2012/8/27 11687 

شيرين عسل كومباني شيرين عسل 2012/8/28 11688 

شيرين عسل كومباني شيرين عسل 2012/8/28 11689 

شيرين عسل كومباني شيرين عسل 116902012/8/28 

شيرين عسل كومباني شيرين عسل 116912012/8/28 

شيرين عسل كومباني شيرين عسل كومباني 116922012/8/28 

شيرين عسل كومباني شيرين عسل كومباني 116932012/8/28 

شيرين عسل كومباني شيرين عسل كومباني 116942012/8/28 

شيرين عسل كومباني شيرين عسل كومباني 116952012/8/28 

شركة التجمع القانوني لألعمال ذ.م.م. التجمع القانوني لألعمال 1169630/8/2012 

شركة الولد التجارية - شركة عادية عامة- شاي العروسة 2012/9/3 11699 

شركة الجعنينه للتجارة العامة ) م.خ.م( جي تي سي انان كومباني 2012/9/3 11700 
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سسانغيونغ موتور كومباني اكتينو 2012/9/3 11701 

بول فرانك اندستريز, انك سمول بول 2012/9/3 11702 

بول فرانك اندستريز, انك. سمول بول 2012/9/3 11703 

بول فرانك اندستريز, انك سمول بول 2012/9/3 11704 

شركة المحاريق التجارية - التجارية العامة العلمين 2012/9/4 11707 

أوج رايق أبو خرمة الواحه النباتية 117092012/9/5 

 11711 2012/9/8 PRIME او سي سي استابلشمنت

ليوبارد 117122012/9/8 
العامة  للتجارة  واوالده  شموط  بهجت  طارق(  )محمد  شركة 

واالستيراد العادية العامة 

ليوبارد 2012/9/8 11713 
العامة  للتجارة  واوالده  شموط  بهجت  طارق(  )محمد  شركة 

واالستيراد العادية العامة 

ليوبارد 2012/9/8 11714 
العامة  للتجارة  واوالده  شموط  بهجت  طارق(  )محمد  شركة 

واالستيراد العادية العامة 

جنرال ماتيك 2012/9/8 11716 
العامة  للتجارة  وأوالده  شموط  بهجت  طارق  محمد  شركة 

واإلستيراد العادية العامة 

برافو 2012/9/8 11719 
العامة  للتجارة  واوالده  شموط  بهجت  طارق(  )محمد  شركة 

واالستيراد العادية العامة 

برافو 2012/9/8 11720 
العامة  للتجارة  واوالده  شموط  بهجت  طارق(  )محمد  شركة 

واالستيراد العادية العامة 

شركة االميرة ومجدولين لمواد التجميل والتجارة العامة واز جلي 117272012/9/15 

شركة االميرة ومجدولين لمواد التجميل والتجارة العامة أتش أي. بوند 2012/9/15 11728 
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