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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

إعالن رقم ) 4 ) لسنة 2022

بموجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ي المحافظات الشمالية
الساري �ف

ي هــذا العــدد مــن 
لقــد قدمــت لدينــا طلبــات لتســجل العالمــات التجاريــة المنشــورة �ف

اض عــى تســجيل أي منهــا خــالل ثالثة  مجلــة الملكيــة الصناعيــة. ومــن ثــم يجــوز االعــرت

اضــه مكتوبــاً إىل  ض أن يتقــدم باعرت عــالن. وعــى المعــرت أشــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا االإ

مســجل العالمــات التجاريــة وفقــاً لالأصــول خــالل االأجــل المذكــور مبينــاً فيــه أســباب 

. ي
اضــه ليتســىف لنــا إجــراء المقتــىف القانــو�ف اعرت

رجاء جواعدة
مسجل العالمات التجارية
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :01/07/2018  التاريخ :01/07/2018

Trademark No.:33999 العالمة التجارية رقم :  33999

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Mohammed Talal Mohammed Al 
Saadi

بإسم :  محمد طالل محمد السعدي

Applicant Address :Palestine, Jenin ف ، جن�ي ف العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
 -Area Sharfeh -Aberih -Palestine ,firm law Kamal :  عنوان التبليغ

Street Gemzo 29
ف فلسط�ي

Goods/Services:
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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ادارة االأ نشــطة التجاريــة؛ خدمــات البيــع بالجملــة والتجزئــة وتوريد 
البضائــع وخدمــات التســويق وعمليــات توزيــع البضائــع وباالأخــص 
ــاث  ــواع االث ــة ان ــام كاف ــكل ع ــة وبش لي ف ــات واالدوات المرف المفروش
ــع ذات  ــن البضائ ــا م ه ي وغري

ــد�ف ي والمع ــىب ىلي الخش ف ــرف ي والم ــىب المكت

العالقــة.

FURNITURE اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

 

Date 09/07/2019:  التاريخ :09/07/2019

Trademark No.36439: العالمة التجارية رقم :  36439

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: De Longhi Benelux S.A.  .بإسم :  دي لونغي بينيلوكس أس. ايه

Applicant Address49: , Boulevard du Prince Henri, 
L-1724 Luxembourg 

ي، ال – 1724   العنوان :  49، بوليفارد  دو برينس هيرف
لوكسمبورغ  

Applicant for Correspondence : P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760 

ة - الضفة الغربية - هاتف -2989760 عنوان التبليغ  : ص . ب 4472 البري
 02

ف فلسط�ي

1  

2  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Machines for mixing, kneading, pulping, grinding, 
mincing, chopping, blending and shredding foodstuffs: 
machines for peeling vegetables  dishwashing 
machines, washing machines, drying machines, 
machines for airing clothes, rotary ironing machines  
waste disposal machines, refuse compactors  machines 
for making mixing or dispensing beverages  machines 
for making ice cream or sorbets  liquidisers  food 
processors  food slicers, electric can openers, carving 
knives, knife/scissor sharpeners  juice extractors  coffee 
grinders  water and air purifying machines, water and 
air filtering machines, cartridges of filtering machines  
parts and fittings included in class 7 for all the aforesaid 
goods. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفــرم،  الطحــن،  اللــب،  اســتخراج  العجــن،  للخلــط،  آالت 
لتقشــري  آالت  الغذائيــة:  المــواد  وتقطيــع  مــزج  التقطيــع، 
ــف،  ــاالت، االت التجفي ــاق، الغس ــل االأطب وات؛ االت غس ــرف الخ
آالت لتجفيــف المالبــس بالهــواء، آالت الــ�ي الــدوارة؛ آالت التخلص 
عــداد أو مــزج أو  مــن النفايــات، ضاغطــات النفايــات؛ االآالت الإ
بــات؛ آالت  وبــات؛ آالت لصنــع االآيــس كريــم أو الرش التوزيــع للمرش
ات االأطعمــة؛ آالت تقطيــع االأطعمــة  التحويــل إىل ســوائل؛ محــرف
ــت، آالت  ف النح ــكاك�ي ــة، س ــب الكهربائي ــات العل ــح، فتاح ائ إىل �ش
؛ مطاحــن  ف / المقصــات؛ مســتخرجات العصــري شــحذ الســكاك�ي
ــاه والهــواء،  ــاه / الهــواء، آالت ترشــيح المي ــة المي ؛ آالت تنقي ف ــ�ب ال
ي 

ات المتضمنــة، �ف ف شــيح؛ قطــع الغيــار والتجهــري العبــوات الآالت الرت
ــا.  ــورة آنف ــع المذك ــع البضائ ــل جمي ــن أج ــة 7 م الفئ

  

 

Date :09/07/2019  التاريخ :09/07/2019

Trademark No.:36440 العالمة التجارية رقم :  36440

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: De Longhi Benelux S.A.  .بإسم :  دي لونغي بينيلوكس أس. ايه

Applicant Address :49, Boulevard du Prince Henri, 
L-1724 Luxembourg 

ي، ال – 1724   العنوان :  49، بوليفارد  دو برينس هيرف
لوكسمبورغ  

Applicant for Correspondence : P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760 

ة - الضفة الغربية - هاتف -2989760 عنوان التبليغ  : ص . ب 4472 البري
 02

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electric kettles  kitchen weighing scales  electric irons  
electric vacuum cleaners  polishing, scrubbing and 
floor carpet shampooing apparatus  tools adapted for 
use with vacuum cleaners and polishing  scrubbing 
and floor carpet shampooing apparatus  apparatus 
and instruments for charging or recharging battery 
operated domestic kitchen appliances  tea infusers  
electric jugs  electrically heated hair curlers and curling 
tongs  crimpers  clothes steamers  thermometers  
electrical apparatus for care of the hair  parts and 
fittings included in class 9 for all the aforesaid goods. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المــكاوي  للمطبــخ؛  التوزيــن  موازيــت  الكهربائيــة؛  االأباريــق 
الكهربائيــه؛ المكانــس الكهربائيــة؛ التلميــع، أجهــزة الفــرك وتنظيــف 
ــع  ــتخدام م ــدة لالس ــامبو؛ االأدوات المع ــات بالش ــجاد االأرضي س
ــجاد  ــف س ــرك وتنظي ــزة الف ــع؛ أجه ــة وللتليم ــس الكهربائي المكان
البطاريــات  لشــحن  والــدوات  االأجهــزة  بالشــامبو؛  االأرضيــات 
لنقــع  أوعيــة  بالبطاريــات؛  العاملــة  ليــة  ف المرف المطبــخ  الأجهــزة 
الشــاي؛ االأباريــق الكهربائيــة؛ مجعــدات الشــعر ومالقــط التجعيــد 
المســخنة كهربائيــا؛ القاضمــات؛ مبخــرات المالبــس؛ أجهــزة قيــاس 
الحــرارة ؛ االأجهــزة الكهربائيــة للعنايــة بالشــعر؛ قطــع الغيــار 
ي الفئــة 9 لجميــه البضائــع آنفــة الذكــر. 

ات المتضمنــة، �ف ف والتجهــري

  

3  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :14/11/2019  التاريخ :14/11/2019

Trademark No.:37106 العالمة التجارية رقم :  37106

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Hammoudeh Food Industries Co. 
كة حموده للصناعات الغذائية ذات المسؤولية  بإسم :  �ش

المحدودة 

Applicant Address :Hashemite Kingdom of 
Jordan-north of Marca 

العنوان :  المملكة االأردنية الهاشمية - ماركة الشمالية - عمان / 
االأردن  

Applicant for Correspondence : Al Bireh, Al Balou 
Area, Al Fare&apos; Building Floor 3. P.O. Box 331. 

ة، البالوع، عمارة مركز الفارع الطابق الثالث فوق  عنوان التبليغ  : البري
الهاشم للمفروشات  ص. ب 331. 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beers  mineral and aerated waters and other non  
alcoholic beverages  fruit beverages and fruit juices  
syrups and other preparations for making beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هــا مــن  اب الشــعري    والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغري ة    �ش البــري
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس وب ــة، مرش ــري الكحولي ــات غ وب المرش
وبــات.  ات أخــرى لعمــل المرش اب ومســتحرف وعصائــر الفواكــه، �ش

  

 

Date :14/11/2019  التاريخ :14/11/2019

Trademark No.:37108 العالمة التجارية رقم :  37108

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Hammoudeh Food Industries Co. 
كة حموده للصناعات الغذائية ذات المسؤولية  بإسم :  �ش

المحدودة 

Applicant Address :Hashemite Kingdom of 
Jordan-north of Marca 

العنوان :  المملكة االأردنية الهاشمية - ماركة الشمالية - عمان / 
االأردن  

Applicant for Correspondence : Al Bireh, Al Balou 
Area, Al Fare&apos; Building Floor 3. P.O. Box 331. 

ة، البالوع، عمارة مركز الفارع الطابق الثالث فوق  عنوان التبليغ  : البري
الهاشم للمفروشات  ص. ب 331. 

ف فلسط�ي
Goods/Services:
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
ــىي     ــالم    جي ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــرف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــالأكل. 

  

4  

5  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :29/06/2020  التاريخ :29/06/2020

Trademark No.:38372 العالمة التجارية رقم :  38372

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: nice foodstuff  general company  كة نايس للمواد الغذائية العادية العامة بإسم :  �ش

Applicant Address :ramallah -shuqba next to the 
al-sabreen mosque 

العنوان :  رام الله - شقبا - بجانب مسجد الصابرين  

Applicant for Correspondence:  Ramallah Alirsal 
Hindi Center Five  Floor

عنوان التبليغ  : رام الله - االرسال -عمارة الهندي - الطابق الخامس 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee rice, tapioca 
and sago flour and preparations made from cereals 
bread, pastry and confectionery ices honey, treacle 
yeast, baking powder salt mustard vinegar, sauces 
condiments spices ice. WITHOUT Chips 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

والصلصــات التوابــل البهــارات الثلــج. باســتثناء الشــيبس

  

 

Date :29/06/2020  التاريخ :29/06/2020

Trademark No.:38373 العالمة التجارية رقم :  38373

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: nice foodstuff  general company  كة نايس للمواد الغذائية العادية العامة بإسم :  �ش

Applicant Address :ramallah -shuqba next to the 
al-sabreen mosque 

العنوان :  رام الله - شقبا - بجانب مسجد الصابرين  

Applicant for Correspondence : Ramallah Alirsal 
Hindi Center Five  Floor

عنوان التبليغ  : رام الله - االرسال -عمارة الهندي - الطابق الخامس 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
mineral and aerated waters and  fruit beverages and 
fruit juices syrups and other preparations for making 
beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات مســتخلصة مــن  اب الشــعري والميــاه المعدنيــة ، مرش �ش
ات أخــرى لعمــل  اب ومســتحرف الفواكــه وعصائــر الفواكــه، �ش

وبــات.  المرش

6  

7  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :01/09/2020  التاريخ :01/09/2020

Trademark No.:38684 العالمة التجارية رقم :  38684

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Rawabi Jordan for Marketing 
and Distribution Co 

ي االردن للتسويق والتوزيع  كة روا�ب بإسم :  �ش

Applicant Address :Jaber Road – Al Hashemiya - 
Zarqa, The Hashemite Kingdom of Jordan 

العنوان :  طريق جابر – الهاشمية – الزرقاء،  المملكة االأردنية 
الهاشمية  

Applicant for Correspondence : Nablus , Palestine 
P.O Box 219 Tel: 970 9 2389202 
Email: Palestine@baianat-ip.com 

عنوان التبليغ  : نابلس – شارع رفيديا عمارة برج المدنية  – الطابق 
السادس  ص ب 219 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
rice, tea, cocoa and artificial coffee, corn flour, corn, 
roasted, corn flakes, tapioca and sago, chocolate-
coated nuts, flour and preparations made from cereals, 
cereal-based snacks, chips [cereal products], bread, 
pastries and confectionery, sugar, honey,  treacle, 
yeast, baking-powder, herbs, preserved, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), spices, curry [spice], 
peppers [seasonings], starch for food, ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ذرة محمصــة،  ذرة،  دقيــق  وبــن اصطناعــي،  كاكاو  ارز، شــاي، 
ــق  ــوكوالتة، دقي ــىي بالش ــوز مط ــاغو، ج ــة وس ــق ذرة، تبيوك رقائ
ات مصنوعــة مــن الحبــوب، أطعمــة خفيفــة قائمــة عــى  ومســتحرف
ــات،  ــات وحلوي ، معجن ف ــوب[، خــرب ــق ]منتجــات حب الحبــوب، رقائ
ــاب  ــازة، اعش ــحوق خب ة، مس ــري ــكر، خم ــر الس ــل، قط ــكر، عس س
ــار، كاري  ــل)، به ــات )تواب ــل، صلص ــردل، خ ــح، خ ــة، مل محفوظ

ــج.  ــام، ثل ــا للطع ــل[، نش ــل ]تواب ــار[، فلف ]به

  

 

Date :11/11/2020  التاريخ :11/11/2020

Trademark No.:39264 العالمة التجارية رقم :  39264

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: PUMA S.R.L  بإسم :  بوما أس أر ال

Applicant Address: Settimo Milanese - MI - Italy   ف العنوان :  ايطاليا - سيتامو ميالنيري

Applicant for Correspondence  : Palestine - 
Nanblus - Sufian St - Al-Shanteer Building - 5th 
Floor - Riyadeh for Law, Intellecual Property & 
Arbitration - ( Agent: Mohammad Adeb Nimer Abu-
Shehab ) e-mail : Mohammad@riyadehlaw.com 

عنوان التبليغ  :  - نابلس - شارع سفيان - عمارة الشنتري - ط 5 - مكتب 
ريادة للمحاماه و الملكية الفكرية و التحكيم - ) وكيال : محمد اديب نمر ابو 

 com.riyadehlaw@Mohammad : ي
و�ف شهاب ) بريد الكرت

ف فلسط�ي

8  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Surgical, medical, dental, and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes, and teeth  orthopedic 
articles  suture materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراف  ــة، أط ــنان وبيطري ــب أس ــة وط ــة وطبي ــزة وأدوات جراحي أجه
ــة أو درز  ــواد خياط ، م ــري ــة، أدوات تجب ــنان إصطناعي ــون وأس وعي

ــروح.  الج

  

 

Date :17/11/2020  التاريخ :17/11/2020

Trademark No.:39289 العالمة التجارية رقم :  39289

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: Osama Diab Mahmoud AL-Ajouri  بإسم :  اسامة ذياب محمود العجوري - محالت االخوة

Applicant Address :Palestine-Bethlehem-Doha   بيت لحم - الدوحة- ف العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Several Carpentens And Their Accssories 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عدة نجارين واكسوارتها 

orginal اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :01/12/2020  التاريخ :01/12/2020

Trademark No.:39373 العالمة التجارية رقم :  39373

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Shareket  Eouro Plus 
Lelwekalaat Altejareya Wal Estethmar  Mosahama 
Khososiya 

كة يورو بلس للوكاالت التجارية واالستثمار المساهمة  بإسم :  �ش
الخصوصية 

Applicant Address: Ramallah ALmasyoon Share3 
Bekdar 

العنوان :  رام الله، المصيون، شارع بكدار  

Applicant for Correspondence : Ramallah Emaret 
Alas’d tabeq 1 jawal 0599111199 

عنوان التبليغ  : رام الله  عمارة االسعد الطابق 1 جوال 0599111199 
ف فلسط�ي

10  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرف

للشــعر، منظفــات أســنان. 

  

 

Date :08/12/2020  التاريخ :08/12/2020

Trademark No.:39416 العالمة التجارية رقم :  39416

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  

بإسم :  تويوتا جيدوشا كابوشي�ي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا 
موتور كوربوريشن)  

Applicant Address : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, Japan 

, اليابان   ف -ك�ي ي
, اي�ش ي

العنوان :   1, تويوتا-تشو, تويوتا-�ش

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
vehicle transport and rental services; Providing vehicle 
operation information; arranging of transport and 
 travel; transportation services in relation to events; 
storage, transport, pick-up, and packing of freight; cargo 
 delivery services; transportation, packing, storage 
and delivery services, and provision of information on 
these;  transportation, packing, storage and delivery 
of food and drink, and provision of information on 
these;  providing transportation information; providing 
information relating to the transportation of goods 
and  passengers; repair and maintenance of transport 
containers; food delivery; pick up, delivery and storage 
of  personal property; logistics services consisting of the 
storage, transportation and delivery of goods; transport 
 and storage of waste and recycling materials; railway 
transport and provision of information relating thereto; 
 car transport and provision of information relating 
thereto; transportation of passengers by bus; delivery 
of  goods by lorry; car sharing services; transportation 
of freight containers by truck; providing information on 
 operation schedules and reservation status related to 
transportation by vehicle; transport by man-powered 
 vehicles; providing road and traffic information; 
Providing customized driving directions; GPS 
navigation  services; vehicle driving services; packaging

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تشــغيل  معلومــات  توفــري  المركبــات؛  وتأجــري  نقــل  خدمــات 
ــق  ــا يتعل ــل فيم ــات النق ــفر؛ خدم ــل والس ــب النق ــيارة؛ ترتي الس
باالأحــداث؛ تخزيــن البضائــع ونقلهــا واســتالمها وتغليفهــا؛ خدمــات 
توصيــل  البضائــع؛ خدمــات النقــل والتعبئــة والتخزيــن والتســليم 
ــات وتعبئتهــا  وب وتوفــري المعلومــات عنهــا؛ نقــل االأطعمــة والمرش
ــا؛ توفــري معلومــات  ــا وتســليمها وتوفــري المعلومــات عنه وتخزينه
ــركاب؛  ــع وال ــل البضائ ــة بنق ــات المتعلق ــري  المعلوم ــل؛ توف النق
الطعــام؛  النقــل؛ توصيــل طلبــات  إصــالح وصيانــة حاويــات 
الخدمــات  الشــخصية؛  الممتلــكات  وتخزيــن  وتســليم  التقــاط 
ــع؛  ــليم البضائ ــل وتس ــن  ونق ــن تخزي ــون م ي تتك

ــىت ــتية ال اللوجس
ــكك  ــل بالس ــواد؛ النق ــر الم ــادة تدوي ــات وإع ــن النفاي ــل وتخزي نق
الحديديــة وتقديــم المعلومــات المتعلقــة بــه؛ النقــل بالســيارات 
ــالت؛  ــركاب بالحاف ــل ال ــة بهــا؛ نق ــات المتعلق ــم المعلوم وتقدي
ــل  ــيارات؛ نق ــاركة الس ــات مش ــاحنة؛ خدم ــع بالش ــليم البضائ  تس
حاويــات الشــحن بالشــاحنات؛ تقديــم معلومــات عــن جــداول 
النقــل  بالمركبــة؛  بالنقــل  المتعلقــة  الحجــز  التشــغيل وحالــة 
معلومــات  توفــري  يــة؛  البرش بالطاقــة  ي  تعمــل 

الــىت بالمركبــات 
الطــرق والمــرور؛ توفــري اتجاهــات قيــادة مخصصــة؛ خدمــات 
المالحــة  GPS  ؛ خدمــات قيــادة المركبــات؛ خدمــات التغليــف 
المتعلقــة  وتقديــم  المعلومــات  الشــحن  ســمرة  والتعبئــة؛ 
زالــة وتقديــم المعلومــات  بهــا؛ تدبــري البضائــع؛ خدمــات االإ
ــة ــات المتعلق ــري المعلوم ــازن؛ توف ــات المخ ــا؛ خدم ــة به المتعلق

12  



10

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

and packing services; freight brokerage and providing 
information  relating thereto; Cargo handling; removal 
services and providing information relating thereto; 
warehousing  services; providing information relating 
to warehousing services; refrigerated warehousing; 
storage of  containers and cargo; storage, distribution 
and supply of energy and fuel; storage, distribution 
and supply of  hydrogen fuel; temporary safekeeping of 
personal belongings; temporary storage of deliveries; 
Distribution of  gas; Distribution of renewable energy; 
distribution of energy; electricity distribution; 
distribution of information  on this electrical by solar 
power generators; consulting on electricity supply by 
solar power generation  equipments; distribution of 
information on this electrical by fuel cells; consulting 
on electricity supply by fuel  cells; water supply and 
distribution services; distribution of heating and 
cooling supply; distribution of heat;  rental of warehouse 
space; rental of garages and parking places; provision 
of car parking facilities;    valet  parking; parking services; 
automated valet parking services; operating toll roads; 
providing vessel mooring  facilities; operating parking; 
rental of Loading-unloading machines and apparatus; 
rental of pallets; rental of  transport and storage 
containers; rental of cargo handling robot; vehicle 
rental; cart rental; Rental of electric  cars; Rental of 
hydrogen cars; rental of tractors; rental of agricultural 
tractors; rental of bicycles; rental of  transport vehicles; 
rental of mechanical parking systems; rental of 
packing or wrapping machines and  apparatus; rental 
of packaging robots; rental of freezers; refrigerator 
rental; rental of wheelchairs; on-line trip  and travel 
reservation services; booking of seats for coach travel; 
reservation of transport for sporting,  scientific, political 
and cultural events; on-line information and booking 
services in the field of business travel;  travel tour 
conducting; arranging and booking of travel, cruises 
and sightseeing travel tours; reservation and  booking 
of seats for travel; travel arrangement and reservation 
services, excluding those for lodging; rental of  gasoline 
station equipment, not for repair and maintenance 
of automobiles; collection of waste and trash; 
 environmental remediation services, namely, waste 
disposal [treatment]  

الحاويــات  تخزيــن  دة؛  مــرب مســتودعات  المخــازن؛  بخدمــات 
 والبضائــع؛ تخزيــن وتوزيــع وإمــداد الطاقــة والوقــود؛ تخزيــن 
ــكات  ــت للممتل ــظ مؤق ؛ حف ف ــ�ي ــود الهيدروج ــد وق ــع وتوري وتوزي
الشــخصية؛ التخزيــن المؤقــت للمــواد قيــد التســليم؛ توزيــع 
توزيــع  الطاقــة؛  توزيــع  الطاقــة  المتجــددة؛  توزيــع  الغــاز؛ 
الكهربــاء؛ توزيــع المعلومــات عــن الكهربــاء بواســطة مولــدات 
الطاقــة الشمســية؛ استشــارات حــول إمــدادات الكهربــاء بواســطة 
عــن  توزيــع  المعلومــات  الشمســية؛  الطاقــة  توليــد  معــدات 
الكهربــاء بواســطة خاليــا الوقــود؛ استشــارات بشــأن إمــدادات 
الميــاه  إمــدادات  الوقــود؛ خدمــات  الكهربــاء بواســطة خاليــا 
ــرارة؛  ــع الح ــد؛ توزي ي ــة والترب ــدادات التدفئ ــع إم ــا؛ توزي وتوزيعه
ــن وقــوف الســيارات؛  ــب وأماك تأجــري  المســتودعات؛ تأجــري المرائ
توفــري مرافــق وقــوف الســيارات؛ خدمــة صــف الســيارات؛ خدمــات 
وقــوف الســيارات؛ خدمــات آليــة لصــف الســيارات؛ تشــغيل الطرق 
ذات  الرســوم؛ توفــري مرافــق رســو الســفن؛ تشــغيل مواقــف 
تأجــري  والتفريــغ؛  التحميــل  آالت ومعــدات  تأجــري  الســيارات؛ 
منصــات نقالــة؛ تأجــري حاويــات النقــل والتخزيــن؛ تأجــري روبــوت 
مناولــة البضائــع؛  تأجــري مركبــات؛ تأجــري عربــات؛ تأجــري الســيارات 
؛ تأجــري الجــرارات؛ تأجــري  ف الكهربائيــة؛ تأجــري ســيارات الهيدروجــ�ي
ــات  ــري مركب ــة؛ تأج ــات الهوائي ــري الدراج ــة؛ تأج ــرارات الزراعي الج
ــة؛ تأجــري آالت  النقــل؛ تأجــري أنظمــة  وقــوف الســيارات الميكانيكي
ــري  ــف؛ تأج ــات التغلي ــري روبوت ــف؛ تأج ــة والتغلي ــدات التعبئ ومع
المجمــدات؛ تأجــري الثالجــات؛ تأجــري الكــرا�ي المتحركــة؛ خدمــات 
نــت؛ حجــز مقاعــد للســفر  نرت حجــز الرحــالت والســفر  عــرب االإ
ــة  ــة والعلمي ــداث الرياضي ــل لالأح ــائل النق ــز وس ــالت؛ حج بالحاف
نــت وخدمــات الحجــز  نرت والسياســية والثقافيــة؛ المعلومــات عــرب االإ
ــز  ــب وحج ــفر؛ ترتي ــوالت الس ــراء  ج ــال؛ إج ــفر االأعم ــال س ي مج

�ف
ــز  ــياحية؛ حج ــوالت الس ــة والج ــالت البحري ــفر والرح ــالت الس رح
المقاعــد للســفر؛ خدمــات ترتيبــات الســفر والحجــز، باســتثناء 
وليــس  معــدات محطــات  الوقــود،  تأجــري  قامــة؛  االإ خدمــات 
ــات والقمامــة؛ خدمــات  ــة الســيارات؛ جمــع النفاي صــالح وصيان الإ
ــات  ــة[ النفاي ــن ]معالج ــص م ــص التخل ــة، باالخ ــة البيئي المعالج
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Date :08/12/2020  التاريخ :08/12/2020

Trademark No.:39417 العالمة التجارية رقم :  39417

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  

بإسم :  تويوتا جيدوشا كابوشي�ي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا 
موتور كوربوريشن)  

Applicant Address:  1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, Japan 

, اليابان   ف -ك�ي ي
, اي�ش ي

العنوان :   1, تويوتا-تشو, تويوتا-�ش

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Providing weather information; architectural design; 
surveying; urban planning; design of machines, 
apparatus  and instruments; engineering services in the 
field of energy technology; design and development 
of energy  distribution networks; design and 
development of fuel cells; design and development 
of photovoltaic systems;  design services; Providing 
information on the design, creation or maintenance 
of computer programs, providing  computer program; 
programming of energy management software; Design 
and development of virtual private  network (VPN) 
operating software; Design and development of virtual 
reality software; design and  development of software 
for control, regulation and monitoring of solar energy 
systems; testing, inspection,  research and providing 
of computer software for autonomous driving 
technology, autonomous vehicles, and  autonomous 
vehicle program; technological advice relating to 
computers, automobiles and industrial  machines; 
testing, inspection and research services in the fields of 
pharmaceuticals, cosmetics and foodstuffs;  providing 
information on food testing, inspection and research; 
consultancy relating to technical research in the  field 
of food and beverages; technical consultancy relating 
to research services in the field of foods and dietary 
 supplements; research on building construction or city 
planning; testing and research services in the field of 
 preventing pollution; testing and research services in 
the field of electricity; testing and research services in 
the  field of civil engineering; research in the field of 
energy; consultancy in the field of energy efficiency; 
scientific  research in the field of renewable energy; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســح؛  المعمــاري؛  التصميــم  الطقــس؛  معلومــات  توفــري 
واالأدوات؛  واالأجهــزة  االآالت  تصميــم  ؛  ي

العمــرا�ف التخطيــط 
تصميــم  الطاقــة؛  تكنولوجيــا  مجــال  ي 

�ف الهندســية  الخدمــات 
وتطويــر شــبكات توزيــع  الطاقــة؛ تصميــم وتطويــر خاليــا الوقــود؛ 
تصميــم وتطويــر االأنظمــة الكهروضوئيــة؛ خدمــات التصميــم؛ 
برامــج  صيانــة  أو  إنشــاء  أو  تصميــم  عــن  معلومــات  تقديــم 
الكمبيوتــر، وتوفــري برامــج الكمبيوتــر؛  برمجــة برامــج إدارة الطاقــة؛ 
اضيــة  تصميــم وتطويــر برامــج تشــغيل الشــبكة الخاصــة االفرت
؛ تصميــم  ي

ا�ف ) VPN )؛ تصميــم وتطويــر برامــج الواقــع االفــرت
ي أنظمــة الطاقــة  الشمســية وتنظيمهــا 

وتطويــر برمجيــات للتحكــم �ف
ومراقبتهــا؛ االختبــار والتفتيــش والبحــث وتوفــري برامــج الكمبيوتــر 
لتكنولوجيــا القيــادة المســتقلة والمركبــات المســتقلة وبرنامــج 
المركبــات المســتقلة؛ المشــورة التكنولوجيــة المتعلقــة بأجهــزة 
االختبــار  خدمــات  الصناعيــة؛  واالآالت  والســيارات   الكمبيوتــر 
ــل  ات التجمي ــتحرف ــة ومس ــاالت االأدوي ي مج

ــث �ف ــش والبح والتفتي
والمــواد الغذائيــة؛ توفــري معلومــات عــن اختبــارات االأغذيــة 
والتفتيــش  والبحــث؛ االستشــارات المتعلقــة بالبحــوث التقنيــة 
ــة  ــة المتعلق ــارات الفني ــات؛ االستش وب ــة والمرش ــال االأغذي ي مج

�ف
ي مجــال االأغذيــة والمكمــالت الغذائيــة؛ البحــث 

بخدمــات البحــث �ف
ي أو  تخطيــط المدينــة؛ خدمــات االختبــار والبحــث 

ي تشــييد المبــا�ف
�ف

ي مجــال 
ي مجــال منــع التلــوث؛ خدمــات االختبــار والبحــث �ف

�ف
ي مجــال الهندســة المدنيــة؛ 

الكهربــاء؛ خدمــات االختبــار والبحــث �ف
ي مجــال كفــاءة الطاقــة؛ 

ي مجــال الطاقــة؛  االستشــارات �ف
البحــث �ف

ي 
ي مجــال الطاقــة المتجــددة؛ االستشــارات �ف

البحــث العلمــي �ف
ي مجــال توفــري الطاقــة 

مجــال توفــري الطاقــة؛ االستشــارات الفنيــة �ف
ــة  وكفــاءة الطاقــة؛ االستشــارات المتعلقــة  بالخدمــات التكنولوجي
ــر  ي مجــال إمــدادات الطاقــة والطاقــة؛ خدمــات البحــث والتطوي

�ف
المتعلقــة بالخاليــا الشمســية وتوليــد الكهربــاء؛ االختبــار والتفتيــش

13  
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consultancy in the field of energy-saving; technical 
consultancy in  the field of energy saving and energy 
efficiency; consultancy relating to technological 
services in the field of  power and energy supply; 
research and development services relating to solar 
cells and electricity generation;  testing, inspection 
and research in the fields of solar power generations; 
testing, inspection and research in the  fields of fuel cells; 
technical development of structural elements, devices 
and systems for solar collectors and  photovoltaic plants; 
testing, inspection and research services in the fields of 
agriculture, livestock breeding and  fisheries; testing 
and research services relating to machines, apparatus 
and instruments; providing computer  programs on 
data networks; rental of computers; hosting online 
web facilities for others for sharing online  content; 
hosting on-line web facilities for others for conducting 
interactive discussions 

ي مجــاالت توليــد الطاقــة الشمســية؛  االختبــار والتفتيــش 
والبحــث �ف

ي للعنــارص 
ي مجــاالت خاليــا الوقــود؛ التطويــر التقــىف

والبحــث �ف
الشمســية  الطاقــة  لمجمعــات  واالأنظمــة  واالأجهــزة  الهيكليــة 
والمحطــات الكهروضوئيــة؛ خدمــات االختبــار والتفتيــش  والبحــث 
ي ومصايــد االأســماك؛ خدمــات 

ي مجــاالت الزراعــة وتربيــة المــوا�ش
�ف

ــري  ــزة واالأدوات؛ توف ــاالآالت واالأجه ــة ب ــث المتعلق ــار والبح االختب
برامــج الكمبيوتــر عــى شــبكات البيانــات؛ تأجــري أجهــزة  الكمبيوتــر؛ 
لمشــاركة  لالآخريــن  نــت  نرت االإ عــرب  الويــب  مرافــق  اســتضافة 
ــت  ن نرت ــب عــى االإ ــت؛ اســتضافة مرافــق الوي ن نرت ــوى عــرب االإ المحت

ــة  ــات تفاعلي ــراء مناقش ج ــن الإ لالآخري

  

 

Date :08/12/2020  التاريخ :08/12/2020

Trademark No.:39418 العالمة التجارية رقم :  39418

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  

بإسم :  تويوتا جيدوشا كابوشي�ي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا 
موتور كوربوريشن)  

Applicant Address : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, Japan 

, اليابان   ف -ك�ي ي
, اي�ش ي

العنوان :   1, تويوتا-تشو, تويوتا-�ش

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
vehicle transport and rental services; Providing vehicle 
operation information; arranging of transport and 
 travel; transportation services in relation to events; 
storage, transport, pick-up, and packing of freight; cargo 
 delivery services; transportation, packing, storage 
and delivery services, and provision of information on 
these;  transportation, packing, storage and delivery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات نقــل وتأجــري المركبــات؛ توفري معلومات تشــغيل الســيارة؛ 
ــداث؛  ــق باالأح ــا يتعل ــل فيم ــات النق ــفر؛ خدم ــل والس ــب النق ترتي
ــل  ــات توصي ــا؛ خدم ــتالمها وتغليفه ــا واس ــع ونقله ــن البضائ تخزي
ــة والتخزيــن والتســليم وتوفــري   البضائــع؛ خدمــات النقــل والتعبئ
وبــات وتعبئتهــا وتخزينهــا  المعلومــات عنهــا؛ نقــل االأطعمــة والمرش

وتســليمها وتوفــري المعلومــات عنها؛ توفــري معلومات النقــل؛ توفري
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of food and drink, and provision of information on 
these;  providing transportation information; providing 
information relating to the transportation of goods 
and  passengers; repair and maintenance of transport 
containers; food delivery; pick up, delivery and storage 
of  personal property; logistics services consisting of the 
storage, transportation and delivery of goods; transport 
 and storage of waste and recycling materials; railway 
transport and provision of information relating thereto; 
 car transport and provision of information relating 
thereto; transportation of passengers by bus; delivery 
of  goods by lorry; car sharing services; transportation 
of freight containers by truck; providing information on 
 operation schedules and reservation status related to 
transportation by vehicle; transport by man-powered 
 vehicles; providing road and traffic information; 
Providing customized driving directions; GPS 
navigation  services; vehicle driving services; packaging 
and packing services; freight brokerage and providing 
information  relating thereto; Cargo handling; removal 
services and providing information relating thereto; 
warehousing  services; providing information relating 
to warehousing services; refrigerated warehousing; 
storage of  containers and cargo; storage, distribution 
and supply of energy and fuel; storage, distribution 
and supply of  hydrogen fuel; temporary safekeeping of 
personal belongings; temporary storage of deliveries; 
Distribution of  gas; Distribution of renewable energy; 
distribution of energy; electricity distribution; 
distribution of information  on this electrical by solar 
power generators; consulting on electricity supply by 
solar power generation  equipments; distribution of 
information on this electrical by fuel cells; consulting 
on electricity supply by fuel  cells; water supply and 
distribution services; distribution of heating and 
cooling supply; distribution of heat;  rental of warehouse 
space; rental of garages and parking places; provision 
of car parking facilities;    valet  parking; parking services; 
automated valet parking services; operating toll roads; 
providing vessel mooring  facilities; operating parking; 
rental of Loading-unloading machines and apparatus; 
rental of pallets; rental of  transport and storage 
containers; rental of cargo handling robot; vehicle 
rental; cart rental; Rental of electric  cars; Rental of 
hydrogen cars; rental of tractors; rental of agricultural 
tractors; rental of bicycles; rental of  transport vehicles; 
rental of mechanical parking systems; rental of 
packing or wrapping machines and  apparatus; rental 
of packaging robots; rental of freezers; refrigerator 
rental; rental of wheelchairs; on-line trip  and travel 
reservation services; booking of seats for coach travel; 
reservation of transport for sporting,  scientific, political 
and cultural events; on-line information and booking

ــة  ــالح وصيان ــركاب؛ إص ــع وال ــل البضائ ــة بنق ــات المتعلق  المعلوم
حاويــات النقــل؛ توصيــل طلبــات الطعــام؛ التقــاط وتســليم 
ي 

الــىت اللوجســتية  الخدمــات  الشــخصية؛  الممتلــكات  وتخزيــن 
تتكــون مــن تخزيــن  ونقــل وتســليم البضائــع؛ نقــل وتخزيــن 
الحديديــة  بالســكك  النقــل  المــواد؛  تدويــر  النفايــات وإعــادة 
ــم  ــيارات وتقدي ــل بالس ــه؛ النق ــة ب ــات المتعلق ــم المعلوم وتقدي
المعلومــات المتعلقــة بهــا؛ نقــل الــركاب بالحافــالت؛  تســليم 
ــات  ــل حاوي ــيارات؛ نق ــاركة الس ــات مش ــاحنة؛ خدم ــع بالش البضائ
ــغيل  ــداول التش ــن ج ــات ع ــم معلوم ــاحنات؛ تقدي ــحن بالش الش
ي 

وحالــة الحجــز المتعلقــة بالنقــل بالمركبــة؛ النقــل بالمركبــات الــىت
يــة؛ توفــري معلومــات الطــرق والمــرور؛ توفري   تعمــل بالطاقــة البرش
اتجاهــات قيــادة مخصصــة؛ خدمــات المالحــة  GPS  ؛ خدمــات 
ــحن  ــمرة الش ــة؛ س ــف والتعبئ ــات التغلي ــات؛ خدم ــادة المركب قي
ــات  ــع؛ خدم ــري البضائ ــا؛ تدب ــة به ــات المتعلق ــم  المعلوم وتقدي
ــازن؛  ــات المخ ــا؛ خدم ــة به ــات المتعلق ــم المعلوم ــة وتقدي زال االإ
توفــري المعلومــات المتعلقــة بخدمــات المخــازن؛ مســتودعات 
دة؛ تخزيــن الحاويــات  والبضائــع؛ تخزيــن وتوزيــع وإمــداد  مــرب
؛  ف ــ�ي ــود الهيدروج ــد وق ــع وتوري ــن وتوزي ــود؛ تخزي ــة والوق الطاق
ــواد  ــت للم ــن المؤق ــخصية؛ التخزي ــكات الش ــت للممتل ــظ مؤق حف
ــع  ــددة؛ توزي ــة  المتج ــع الطاق ــاز؛ توزي ــع الغ ــليم؛ توزي ــد التس قي
الطاقــة؛ توزيــع الكهربــاء؛ توزيــع المعلومــات عــن الكهرباء بواســطة 
مولــدات الطاقــة الشمســية؛ استشــارات حــول إمــدادات الكهربــاء 
ــات  ــع  المعلوم ــية؛ توزي ــة الشمس ــد الطاق ــدات تولي ــطة مع بواس
عــن الكهربــاء بواســطة خاليــا الوقــود؛ استشــارات بشــأن إمــدادات 
الميــاه  إمــدادات  الوقــود؛ خدمــات  الكهربــاء بواســطة خاليــا 
ــرارة؛  ــع الح ــد؛ توزي ي ــة والترب ــدادات التدفئ ــع إم ــا؛ توزي وتوزيعه
ــن وقــوف الســيارات؛  ــب وأماك تأجــري  المســتودعات؛ تأجــري المرائ
توفــري مرافــق وقــوف الســيارات؛ خدمــة صــف الســيارات؛ خدمــات 
آليــة لصــف الســيارات؛ تشــغيل  وقــوف الســيارات؛ خدمــات 
الطــرق ذات  الرســوم؛ توفــري مرافــق رســو الســفن؛ تشــغيل مواقف 
تأجــري  والتفريــغ؛  التحميــل  آالت ومعــدات  تأجــري  الســيارات؛ 
منصــات نقالــة؛ تأجــري حاويــات النقــل والتخزيــن؛ تأجــري روبــوت 
مناولــة البضائــع؛  تأجــري مركبــات؛ تأجــري عربــات؛ تأجــري الســيارات 
؛ تأجــري الجــرارات؛ تأجــري  ف الكهربائيــة؛ تأجــري ســيارات الهيدروجــ�ي
ــات  ــري مركب ــة؛ تأج ــات الهوائي ــري الدراج ــة؛ تأج ــرارات الزراعي الج
ــة؛ تأجــري آالت  النقــل؛ تأجــري أنظمــة  وقــوف الســيارات الميكانيكي
ــري  ــف؛ تأج ــات التغلي ــري روبوت ــف؛ تأج ــة والتغلي ــدات التعبئ ومع
المجمــدات؛ تأجــري الثالجــات؛ تأجــري الكــرا�ي المتحركــة؛ خدمــات 
نــت؛ حجــز مقاعــد للســفر  نرت حجــز الرحــالت والســفر  عــرب االإ
ــة  ــة والعلمي ــداث الرياضي ــل لالأح ــائل النق ــز وس ــالت؛ حج بالحاف
نــت وخدمــات الحجــز  نرت والسياســية والثقافيــة؛ المعلومــات عــرب االإ
ــز  ــب وحج ــفر؛ ترتي ــوالت الس ــراء  ج ــال؛ إج ــفر االأعم ــال س ي مج

�ف
ــز  ــياحية؛ حج ــوالت الس ــة والج ــالت البحري ــفر والرح ــالت الس رح
المقاعــد للســفر؛ خدمــات ترتيبــات الســفر والحجــز، باســتثناء 
وليــس  معــدات محطــات  الوقــود،  تأجــري  قامــة؛  االإ خدمــات 
ــات والقمامــة؛ خدمــات  ــة الســيارات؛ جمــع النفاي صــالح وصيان الإ
ــات ــة[ النفاي ــن ]معالج ــص م ــص التخل ــة، باالخ ــة البيئي المعالج
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services in the field of business travel;  travel tour 
conducting; arranging and booking of travel, cruises 
and sightseeing travel tours; reservation and  booking 
of seats for travel; travel arrangement and reservation 
services, excluding those for lodging; rental of  gasoline 
station equipment, not for repair and maintenance 
of automobiles; collection of waste and trash; 
 environmental remediation services, namely, waste 
disposal [treatment]  

  

 

Date :08/12/2020  التاريخ :08/12/2020

Trademark No.:39419 العالمة التجارية رقم :  39419

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  

بإسم :  تويوتا جيدوشا كابوشي�ي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا 
موتور كوربوريشن)  

Applicant Address : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, Japan 

, اليابان   ف -ك�ي ي
, اي�ش ي

العنوان :   1, تويوتا-تشو, تويوتا-�ش

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Providing weather information; architectural design; 
surveying; urban planning; design of machines, 
apparatus  and instruments; engineering services in the 
field of energy technology; design and development of 
energy  distribution networks; design and development 
of fuel cells; design and development of photovoltaic 
systems;  design services; Providing information on the 
design, creation or maintenance of computer programs, 
providing  computer program; programming of energy 
management software; Design and development of 
virtual private  network (VPN) operating software; Design 
and development of virtual reality software; design and 
 development of software for control, regulation and 
monitoring of solar energy systems; testing, inspection, 
 research and providing of computer software for 
autonomous driving technology, autonomous vehicles, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســح؛  المعمــاري؛  التصميــم  الطقــس؛  معلومــات  توفــري 
واالأدوات؛  واالأجهــزة  االآالت  تصميــم  ؛  ي

العمــرا�ف التخطيــط 
تصميــم  الطاقــة؛  تكنولوجيــا  مجــال  ي 

�ف الهندســية  الخدمــات 
وتطويــر شــبكات توزيــع  الطاقــة؛ تصميــم وتطويــر خاليــا الوقــود؛ 
تصميــم وتطويــر االأنظمــة الكهروضوئيــة؛ خدمــات التصميــم؛ 
برامــج  صيانــة  أو  إنشــاء  أو  تصميــم  عــن  معلومــات  تقديــم 
الكمبيوتــر، وتوفــري برامــج الكمبيوتــر؛  برمجــة برامــج إدارة الطاقــة؛ 
اضيــة  تصميــم وتطويــر برامــج تشــغيل الشــبكة الخاصــة االفرت
؛ تصميــم  ي

ا�ف ) VPN )؛ تصميــم وتطويــر برامــج الواقــع االفــرت
ي أنظمــة الطاقــة  الشمســية وتنظيمهــا 

وتطويــر برمجيــات للتحكــم �ف
ومراقبتهــا؛ االختبــار والتفتيــش والبحــث وتوفــري برامــج الكمبيوتــر 
لتكنولوجيــا القيــادة المســتقلة والمركبــات المســتقلة وبرنامــج 
المركبــات المســتقلة؛ المشــورة التكنولوجيــة المتعلقــة بأجهــزة 
االختبــار خدمــات  الصناعيــة؛  واالآالت  والســيارات   الكمبيوتــر 
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and  autonomous vehicle program; technological advice 
relating to computers, automobiles and industrial 
 machines; testing, inspection and research services in 
the fields of pharmaceuticals, cosmetics and foodstuffs; 
 providing information on food testing, inspection and 
research; consultancy relating to technical research in 
the  field of food and beverages; technical consultancy 
relating to research services in the field of foods and 
dietary  supplements; research on building construction 
or city planning; testing and research services in the 
field of  preventing pollution; testing and research 
services in the field of electricity; testing and research 
services in the  field of civil engineering; research in 
the field of energy; consultancy in the field of energy 
efficiency; scientific  research in the field of renewable 
energy; consultancy in the field of energy-saving; 
technical consultancy in  the field of energy saving and 
energy efficiency; consultancy relating to technological 
services in the field of  power and energy supply; 
research and development services relating to solar 
cells and electricity generation;  testing, inspection 
and research in the fields of solar power generations; 
testing, inspection and research in the  fields of fuel cells; 
technical development of structural elements, devices 
and systems for solar collectors and  photovoltaic plants; 
testing, inspection and research services in the fields of 
agriculture, livestock breeding and  fisheries; testing 
and research services relating to machines, apparatus 
and instruments; providing computer  programs on 
data networks; rental of computers; hosting online 
web facilities for others for sharing online  content; 
hosting on-line web facilities for others for conducting 
interactive discussions 

ــل  ات التجمي ــتحرف ــة ومس ــاالت االأدوي ي مج
ــث �ف ــش والبح والتفتي

والمــواد الغذائيــة؛ توفــري معلومــات عــن اختبــارات االأغذيــة 
والتفتيــش  والبحــث؛ االستشــارات المتعلقــة بالبحــوث التقنيــة 
ــة  ــة المتعلق ــارات الفني ــات؛ االستش وب ــة والمرش ــال االأغذي ي مج

�ف
ي مجــال االأغذيــة والمكمــالت الغذائيــة؛ البحــث 

بخدمــات البحــث �ف
ي أو  تخطيــط المدينــة؛ خدمــات االختبــار والبحــث 

ي تشــييد المبــا�ف
�ف

ي مجــال 
ي مجــال منــع التلــوث؛ خدمــات االختبــار والبحــث �ف

�ف
ي مجــال الهندســة المدنيــة؛ 

الكهربــاء؛ خدمــات االختبــار والبحــث �ف
ي مجــال كفــاءة الطاقــة؛ 

ي مجــال الطاقــة؛  االستشــارات �ف
البحــث �ف

ي 
ي مجــال الطاقــة المتجــددة؛ االستشــارات �ف

البحــث العلمــي �ف
ي مجــال توفــري الطاقــة 

مجــال توفــري الطاقــة؛ االستشــارات الفنيــة �ف
ــة  وكفــاءة الطاقــة؛ االستشــارات المتعلقــة  بالخدمــات التكنولوجي
ــر  ي مجــال إمــدادات الطاقــة والطاقــة؛ خدمــات البحــث والتطوي

�ف
المتعلقــة بالخاليــا الشمســية وتوليــد الكهربــاء؛ االختبــار والتفتيــش 
ي مجــاالت توليــد الطاقــة الشمســية؛  االختبــار والتفتيــش 

والبحــث �ف
ي للعنــارص 

ي مجــاالت خاليــا الوقــود؛ التطويــر التقــىف
والبحــث �ف

الشمســية  الطاقــة  لمجمعــات  واالأنظمــة  واالأجهــزة  الهيكليــة 
والمحطــات الكهروضوئيــة؛ خدمــات االختبــار والتفتيــش  والبحــث 
ي ومصايــد االأســماك؛ خدمــات 

ي مجــاالت الزراعــة وتربيــة المــوا�ش
�ف

ــري  ــزة واالأدوات؛ توف ــاالآالت واالأجه ــة ب ــث المتعلق ــار والبح االختب
برامــج الكمبيوتــر عــى شــبكات البيانــات؛ تأجــري أجهــزة  الكمبيوتــر؛ 
لمشــاركة  لالآخريــن  نــت  نرت االإ عــرب  الويــب  مرافــق  اســتضافة 
ــت  ن نرت ــب عــى االإ ــت؛ اســتضافة مرافــق الوي ن نرت ــوى عــرب االإ المحت

ــة  ــات تفاعلي ــراء مناقش ج ــن الإ لالآخري

  

 

Date :02/02/2021  التاريخ :02/02/2021

Trademark No.:39723 العالمة التجارية رقم :  39723

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Farah jaser ahmad baker  بإسم :  فرح جا� احمد باكري
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Applicant Address: Nablus-rafedia-main street-
jawwal no :0597499631 

-جوال رقم 0597499631   العنوان :  نابلس-رفيديا-الشارع الرئي�ي

Applicant for Correspondence : Nablus-rafedia-
main street-jawwal No:0599227795 

-برج رفيديا-ط7-جوال رقم  عنوان التبليغ  : نابلس-رفيديا-الشارع الرئي�ي
 0599227795

ف فلسط�ي

Goods/Services:
shoes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
احذية 

  

 

Date :03/03/2021  التاريخ :03/03/2021

Trademark No.:39917 العالمة التجارية رقم :  39917

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Vitasoy International Singapore 
Pte. Ltd. 

ي دي. 
ي إي. أل �ت

ي �ت ناشيونال سينغافور �ب بإسم :  فيتاسوي إنرت

Applicant Address :18 Senoko South Road 
Singapore 758089 

العنوان :  18 سينوكو ساوث روود سنغافورا 758089  

Applicant for Correspondence : Saba & Co. 
P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

ة -  كاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البري عنوان التبليغ  : سابا و�ش
الضفة الغربية - هاتف 2989760-02 

ف فلسط�ي
Goods/Services:
Milk, milk drinks, eggs and other dairy products; milk-
based beverages; nut-based milk; rice milk; legumes-
based milk; wheat milk; oat milk; grain milk; coconut 
milk; almond milk; milk-based beverages flavoured 
with chocolate; soymilk, soya bean based food beverage 
used as a milk substitute; soya bean milk in liquid 
and solid form, and other milk substitutes; tofu; soya 
bean curd; soya bean-based food products including 
sausage, cheese, yogurt, preserves, dairy puddings and 
desserts, and dips; meats, fish (not live), poultry (not 
live) and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; edible oils 
and fats; preserves; preparations made from soya bean 
curd or protein for making soya milk; food products 
made from textured vegetable protein derived from 
soya beans; food products derived from nuts, legumes, 
herbs, fruits or vegetables; vegetable dips; soya-based 
meat substitutes; vegetarian sausage; vegetable-based 
food preparations.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات الحليــب والبيــض ومنتجــات االألبــان االأخــرى؛  الحليــب ومرش
أساســه  الــذي  الحليــب  الحليــب؛  أساســها  ي 

الــىت وبــات  المرش
ــب  ــات؛ حلي ــذي أساســه البقولي ــب ال ــب االأرز؛ الحلي ــدق؛ حلي البن
جــوز  حليــب  الحبــوب؛  حليــب  الشــوفان؛  حليــب  الدقيــق؛ 
ــة  ــب بنكه ــها الحلي ي أساس

ــىت ــات ال وب ــوز؛ المرش ــب الل ــد؛ حلي الهن
ي أساســها 

وبــات المغذيــة الــىت الشــوكوالتة؛ حليــب الصويــا والمرش
ــا  ــا المســتخدمة كبديــل للحليــب؛ حليــب فــول الصوي فــول الصوي
عــى شــكل ســائل و صلــب وبدائــل الحليــب االأخــرى؛ توفــو )فــول 
ي 

ــىت ــام ال ــات الطع ــب؛ منتج ــا الرائ ــول الصوي ــا مّخمــر)؛ ف صوي
ــادي  ف الزب ــ�ب ــة ول ــا الســجق والجبن ــا بمــا فيه أساســها فــول الصوي
ة من  واالأطعمــة المحفوظــة وحلــوى البودينــغ والحلويــات المحــرف
مشــتقات االألبــان وصلصــات الغمــوس؛ اللحــوم واالأســماك )غــري 
ــة) والدجــاج )غــري الحــي) والطرائــد؛ مســتخلصات اللحــوم؛  الحي
اوات المحفوظــة والمجففــة والمطبوخــة؛ المــواد  الفواكــه والخــرف
الهالميــة والَمربيــات؛ الزيــوت والدهــون القابلــة لــالأكل؛ االأطعمــة 
ــا الرائــب  ات المصنوعــة مــن فــول الصوي المحفوظــة؛ المســتحرف
ف لصناعــة حليــب الصويــا؛ منتجــات الطعــام المصنوعــة  وتــ�ي أو الرب
الصويــا؛  فــول  مــن  المشــتق  الممــزوج  الفاكهــة  ف  بروتــ�ي مــن 
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منتجــات الطعــام المشــتقة مــن البنــدق أو البقوليــات أو االعشــاب 
ــم  ــل اللح اوات؛ بدائ ــرف ــوس الخ اوات؛ غم ــرف ــه أو الخ أو الفواك
ات  ؛ مســتحرف ف ي أساســها الصويــا؛ الســجق الســتهالك النباتيــ�ي

الــىت
اوات.  ي أساســها الخــرف

الطعــام الــىت

  

 

Date :03/03/2021  التاريخ :03/03/2021

Trademark No.:39918 العالمة التجارية رقم :  39918

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Vitasoy International Singapore 
Pte. Ltd. 

ي دي. 
ي إي. أل �ت

ي �ت ناشيونال سينغافور �ب بإسم :  فيتاسوي إنرت

Applicant Address :18 Senoko South Road 
Singapore 758089 

العنوان :  18 سينوكو ساوث روود سنغافورا 758089  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co. 
P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

ة -  كاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البري عنوان التبليغ  : سابا و�ش
الضفة الغربية - هاتف 2989760-02 

ف فلسط�ي
Goods/Services:
Coffee; tea; cocoa; sugar; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals; 
food products derived from cereals and grains; bread, 
biscuits, cakes, pastry and confectionery; ices; honey; 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; pepper; 
vinegar; sauces (condiments); spices; salad dressings; 
mayonnaise; ice cream; tea and tea drinks; coffee and 
coffee drinks; coffee substitutes; cocoa and chocolate 
drinks; seasonings; custard. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوة  ــاغو؛ القه ــوكا؛ الس ــكر؛ التابي ــكاكاو؛ الس ــاي؛ ال ــوة؛ الش القه
ــوب؛  ــن الحب ــة م ات المصنوع ــتحرف ــق والمس ــة؛ الدقي االصطناعي
ف  الخــرب والبــذور؛  الحبــوب  مــن  المشــتقة  الطعــام  منتجــات 
المثلجــات؛  والحلويــات؛  والمعجنــات  والكعــك  والبســكويت 
ــردل؛  ــح؛ الخ ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب ــس؛ الخمــري ــل؛ الدب العس
توابــل  البهــارات؛  )توابــل)؛  الصلصــات  الخــل؛  الفلفــل؛ 
الشــاي؛  وبــات  ومرش الشــاي  البوظــة؛  ؛  ف المايونــري الســلطة؛ 
ــكاكاو  ــات ال وب ــوة؛ مرش ــل القه ــوة؛ بدائ ــات القه وب ــوة ومرش القه

د.  الكاســرت التوابــل؛  والشــوكوالتة؛ 
  

 

Date :03/03/2021  التاريخ :03/03/2021

Trademark No.:39919 العالمة التجارية رقم :  39919

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

18  
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Applicant Name: Vitasoy International Singapore 
Pte. Ltd. 

ي دي. 
ي إي. أل �ت

ي �ت ناشيونال سينغافور �ب بإسم :  فيتاسوي إنرت

Applicant Address18:  Senoko South Road 
Singapore 758089 

العنوان :  18 سينوكو ساوث روود سنغافورا 758089  

Applicant for Correspondence : Saba & Co. 
P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

ة -  كاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البري عنوان التبليغ  : سابا و�ش
الضفة الغربية - هاتف 2989760-02 

ف فلسط�ي
Goods/Services:
Beer, ale and porter, mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; syrups and other 
preparations for making beverages; plant-based drinks 
and beverages; soya bean-based non-alcoholic drinks 
and beverages; distilled water and mineralized water; 
soya bean-based and non-soya bean-based cereal and 
grain drinks; black bean drinks, oat drinks, sesame 
drinks, rice drinks, coconut drinks, almond drinks, 
fruit drinks, vegetable drinks, herbal drinks, cereal-
based drinks, legume-based drinks, nut-based drinks, 
and grain-based drinks; pure soya bean extracts; soya 
bean-based, fruit-based, vegetable-based, herbal-
based, cereal-based, legume-based, nut-based, and 
grain-based syrups, powders, extracts, concentrates 
and other preparations for making carbonated and 
non-carbonated non-alcoholic drinks and beverages; 
non-alcoholic beverages containing plant-based juices, 
namely, soy bean juices, rice juices, black bean juices, 
coconut juices, almond juices, sesame juices, and oat 
juices; non-alcoholic plant-based extracts used in the 
preparation of beverages, namely soy bean extracts, 
rice extracts, black bean extracts, coconut extracts, 
almond extracts, sesame extracts, and oat extracts; non-
alcoholic plant juice beverages, namely soy beverages, 
rice beverages, black bean beverages, coconut 
beverages, almond beverages, sesame beverages, and 
oat beverages; fruit drinks and fruit juices in this class; 
vegetable drinks and vegetable juices in this class; soft 
drinks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  ة والجعــة والبورتــر والميــاه المعدنيــة والغازيــة والمرش البــري
ات  ه مــن المســتحرف اب المركــز وغــري غــري الكحوليــة االأخــرى؛ الــرش
أساســها  ي 

الــىت وبــات  والمرش اب  الــرش وبــات؛  المرش لتحضــري 
ي أساســها فــول 

وبــات غــري الكحوليــة الــىت اب والمرش النباتــات؛ الــرش
ــوب  ــات الحب وب ــة؛ مرش ــاه المعدني ــر والمي ــاء المقط ــا؛ الم الصوي
ي ليــس أساســها الصويا؛ 

ي أساســها فــول الصويــا أو الــىت
والبــذور الــىت

وبــات  وبــات الشــوفان ومرش وبــات الفاصوليــاء الســوداء ومرش مرش
ــات  وب ــد ومرش ــوز الهن ــات ج وب ــات االأرز ومرش وب ــم ومرش السمس
ــات  وب اوات ومرش ــرف ــات الخ وب ــة ومرش ــات الفاكه وب ــوز ومرش الل
ي 

وبــات الــىت ي أساســها الحبــوب والمرش
وبــات الــىت االأعشــاب والمرش

وبات  ي أساســها البنــدق والمرش
وبــات الىت أساســها البقوليــات والمرش

ــة؛  ــا الخالص ــول الصوي ــتخلصات ف ــوب؛ مس ــها الحب ي أساس
ــىت ال

وبــات  ي أساســها فــول الصويــا والمرش
وبــات المركــزة الــىت المرش

ي أساســها 
وبــات المركــزة الــىت ي أساســها الفواكــه والمرش

المركــزة الــىت
االأعشــاب  أساســها  ي 

الــىت المركــزة  وبــات  والمرش اوات  الخــرف
وبــات المركــزة  ي أساســها الحبــوب والمرش

وبــات المركــزة الــىت والمرش
ي أساســها 

وبــات المركــزة الــىت ي أساســها البقوليــات والمرش
الــىت

ــاحيق  ــذور والمس ــها الب ي أساس
ــىت ــزة ال ــات المرك وب ــدق والمرش البن

اب  والمســتخلصات والمركــزات والمــواد االأخــرى لتحضــري الــرش
ــات  وب ــة؛ المرش ــري الغازي ــة وغ ــة الغازي ــري الكحولي ــات غ وب والمرش
غــري الكحوليــة المحتويــة عــى عصائــر أساســها النباتــات وتحديــدا: 
ــاء الســوداء  ــر الفاصولي ــا وعصــري االأرز وعصائ عصــري فــول الصوي
وعصائــر جــوز الهنــد وعصائــر البنــدق وعصائــر السمســم وعصائــر 
ــات  ــها النب ي أساس

ــىت ــة ال ــري الكحولي ــتخلصات غ ــوفان؛ المس الش
ــول  ــتخلصات ف ــداً مس ــات وتحدي وب ــة المرش ي صناع

ــتخدمة �ف المس
ــوداء  ــاء الس ــتخلصات الفاصولي ــتخلصات االأرز ومس ــا ومس الصوي
ــتخلصات  ــوز ومس ــتخلصات الل ــد ومس ــوز الهن ــتخلصات ج ومس
وبــات عصــري الفاكهــة  السمســم ومســتخلصات الشــوفان؛ مرش
االأرز  وبــات  الصويــا ومرش وبــات  الكحوليــة وتحديــداً مرش غــري 
الهنــد  جــوز  وبــات  ومرش الســوداء  الفاصوليــاء  وبــات  ومرش
ــوفان؛  ــات الش وب ــم ومرش ــات السمس وب ــوز ومرش ــات الل وب ومرش
ــة؛  ــواردة ضمــن هــذه الفئ ــات الفاكهــة وعصــري الفاكهــة ال وب مرش
اوات الــواردة ضمــن هــذه  اوات وعصائــر الخــرف وبــات الخــرف مرش

ــة.  ــات الغازي وب ــة؛ المرش الفئ
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :05/05/2021  التاريخ :05/05/2021

Trademark No.:40329 العالمة التجارية رقم :  40329

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Darras Company for General 
Trading &Transport  

كة درس للتجارة العامة والنقليات مساهمة خصوصية    بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah, Bitounia Industrial 
Zone, Faisal Building, Dars    

العنوان :  رام الله  المنطقة الصناعية بيتونيا عمارة فيصل درس    

Applicant for Correspondence : Ramallah, 
Bitounia Industrial Zone, Faisal Building, Dars 

عنوان التبليغ  : رام الله  المنطقة الصناعية بيتونيا عمارة فيصل درس
ف فلسط�ي

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة، االرز التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش  االقه
ف  ات المصنوعــة مــن الحبــوب ،الخــرب والســاغو الدقيــق والمســتحرف
والفطائــر والحلويــات ، الحلويــات المثلجة,عســل النحــل والعســل 
ف ، الملح,الخــردل ، الخــل  ة ومســحوق الخبــري االســود ، الخمــري

ــج  ــل والبهــارات الثل والصلصــات والتواب

  

 

Date :01/06/2021  التاريخ :01/06/2021

Trademark No.:40476 العالمة التجارية رقم :  40476

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: The Modern Flour Mills & 
Macaroni Factories Co.  

كة المطاحن و معامل المعكرونه الحديثة  بإسم :  �ش

Applicant Address :Amman - Jordan- Al Mahatta 
Street 

العنوان :    عمان - االأردن - شارع المحطة  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

20  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
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; Potato chips  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
 ( ــىي ــالم )جي ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــرف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

 الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــالكل؛ رقائــق بطاطــا   

 Snacks اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :01/06/2021  التاريخ :01/06/2021

Trademark No.:40477 العالمة التجارية رقم :  40477

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.    .ي دي
بإسم :  روهتو فارماسيوتيكال كو.، ال �ت

Applicant Address : 8-1, Tatsuminishi 1 Chome, 
Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666 Japan  

 ، ي
ي 1 تشوم، آيكونو-كو، أوساكا- �ش

العنوان :   1-8، تاتسوميني�ش
أوساكا 8666-544 اليابان  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and other preparations for 
destroying vermin, fungicides, herbicides; Eye drops; 
 Collyrium; Medicated eye-washes; Solutions for contact 
lenses; Cleaning stock solution for contact lenses that 
 increases moisture; Rinsing, cleaning, preserving 
solution for contact lenses; Eyewash that can be washed 
with  contact lenses; Eye drops that can be instilled with 
contact lenses; disinfectants for contact lenses Contact 
lens  solutions for cleaning, disinfecting and preserving 
purposes; Reagent paper for medical purposes; Oiled 
paper  for medical purposes; Adhesive tapes for medical 
purposes; Wrapping wafers for medicine doses; Gauze 
for  dressings; Empty capsules for pharmaceuticals; 
Eyepatches for medical purposes; Ear bandages; 
 Menstruation bandages; Menstruation tampons;  
Sanitary napkins; Sanitary panties; Absorbent cotton; 
 Adhesive plasters; Bandages for dressings; Liquid 
bandages; Breast-nursing pads; Cotton swabs for 
medical  use; Dental materials; Diapers; Diaper covers; 
Fly catching paper; Mothproofing paper; Lacteal flour 
for  babies; Dietary supplements for humans; Dietetic 
beverages adapted for medical purposes; Dietetic food 
 adapted for medical purposes;  Beverages for babies; 
Food for babies; Dietary supplements for animals; 
 Semen for artificial insemination 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــتخدمة  ــرى المس ات االأخ ــتحرف ــة والمس ات الصيدالني ــتحرف المس
فطريــات،  مبيــدات  الضــارة،  والحيوانــات  ات  الحــرش بــادة  الإ
؛  ف ــة للعــ�ي ؛ قطــرة؛ قطــرة طبي ف ــدات أعشــاب؛ قطــرات للعــ�ي ومبي
محاليــل للعدســات  الالصقــة؛ محلــول تنظيــف العدســات الالصقــة 
وحفــظ  وتنظيــف،  لشــطف،  محلــول  الرطوبــة؛،  يزيــد  الــذي 
ف يمكــن غســل العدســات  العدســات الالصقــة؛ قطــرات للعــ�ي
ــات  ــا بالعدس ــن ادخاله ي  يمك

ــىت ف ال ــ�ي ــرات للع ــا؛ قط ــة به الالصق
الالصقــة؛ مطهــرات للعدســات الالصقــة؛ محاليــل العدســات 
الالصقــة الأغــراض التنظيــف، والتطهــري مــن الجراثيــم، والحفــظ؛ 
ــة  ط ــة؛ أ�ش ــات  طبي ــت لغاي ــة؛ ورق مزي ــات طبي ــف لغاي ورق كاش
ــة؛ رقائــق التغليــف لجرعــات الــدواء؛ شــاش  ــات طبي الصقــة لغاي
ات الصيدالنيــة؛ لصقــات  للتضميــد؛ كبســوالت فارغــة للمســتحرف
ضمــادات  للحيــض؛  االأذن؛  ضمــادات  طبيــة؛  لغايــات  عيــون 
ســدادات قطنيــة للحيــض؛ فــوط صحيــة؛ �اويــل صحيــة؛ قطــن 
رضــاع؛  مــاص؛ اللصقــات؛ ضمــادات؛ ضمــادات ســائلة؛ وســائد لالإ
ــات؛  ــنان؛  حفاض ــب االأس ــواد لط ــة؛ م ــات طبي ــة لغاي ــواد قطني أع
أغطيــة حفاضــات؛ ورق إلتقــاط الذبــاب؛ ورق مضــاد للعــث؛ 
ي ]للرُّضــع واالأطفــال[؛ مكمــالت للحميــة الغذائيــة 

دقيــق لبــىف
ــة  ــة حمي ــة؛ أغذي ــات طبي ــدة لغاي ــة مع ــات حمي وب ــان؛ مرش نس لالإ
أغذيــة  واالأطفــال؛  للرُّضــع  ويــات  لغايــات طبيــة؛ مرش  معــدة 
ي 

ــىف ــات؛ م ــة للحيوان ــة الغذائي ــالت للحمي ــال؛ مكم ــع واالأطف للرُّض
ــي  ــح الصناع للتلقي

22  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :02/06/2021  التاريخ :02/06/2021

Trademark No.:40484 العالمة التجارية رقم :  40484

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Tamer Zakarya Dawod Shawer  بإسم :  تامر زكريا داود شاور

Applicant Address :Hebron - Hebron                                        العنوان :  الخليل - الجلدة

Applicant for Correspondence : Hebron - Hebron  عنوان التبليغ  : الخليل - الجلدة
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tahini [sesame seed paste]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
طحينية

  

 

Date :08/06/2021  التاريخ :08/06/2021

Trademark No.:40516 العالمة التجارية رقم :  40516

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  

بإسم :  تويوتا جيدوشا كابوشي�ي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا 
موتور كوربوريشن)  

Applicant Address : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, Japan 

, اليابان   ف -ك�ي ي
, اي�ش ي

العنوان :   1, تويوتا-تشو, تويوتا-�ش

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Automobiles and structural parts thereof   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السيارات وأجزؤاها الهيكلية 

23  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :16/06/2021  التاريخ :16/06/2021

Trademark No.:40566 العالمة التجارية رقم :  40566

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Reynolds Consumer Products LLC  بإسم :  رينولدس كونسومري برودكتس أل أل �ي

Applicant Address :1900 West Field Court Lake 
Forest, Illinois 60045 U.S.A. 

العنوان :  1900 ويست فيلد كورت، الك فورست، إلينويز 60045، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Aluminum foil baking cups, foil food containers, foil 
bakeware (i.e. Disposable aluminum foil containers 
for household purposes / disposable aluminum foil 
containers for household purposes) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف المصنوعــة مــن رقائــق االألمنيــوم ، أوعيــة الطعــام  أكــواب الخــرب
ف مــن القصديــر. اي. االأوعية  المصنوعــة مــن القصديــر، أدوات الخــرب
القابلــة للطــرح بعــد االســتخدام المصنوعة مــن قصديــر االألمنيوم 
ليــة / االأوعيــة القابلــة للطــرح بعــد االســتخدام  ف لالســتخدامات المرف
ليــة. ف المرف لالســتخدامات  االألمنيــوم  قصديــر  مــن  المصنوعــة 

  

 

Date :16/06/2021  التاريخ :16/06/2021

Trademark No.:40568 العالمة التجارية رقم :  40568

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Reynolds Consumer Products LLC  بإسم :  رينولدس كونسومري برودكتس أل أل �ي

Applicant Address :1900 West Field Court Lake 
Forest, Illinois 60045 U.S.A. 

العنوان :  1900 ويست فيلد كورت، الك فورست، إلينويز 60045، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Plastic wrap, plastic food bags, plastic trash bags, 
plastic food containers, plastic waste bags 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أغلفــة بالســتيكية، اكيــاس الطعــام البالســتيكية، اكيــاس النفايــات 
ــتيكية  ــاس بالس ــتيكية، اكي ــام البالس ــات الطع ــتيكية، حافظ البالس

للنفايــات 

25  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :28/06/2021  التاريخ :28/06/2021

Trademark No.:40676 العالمة التجارية رقم :  40676

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Pal Confidence Shenter 
Company for organizing exhibitions registered 
with the Companies Controller under the number 
(562328443). 

ف شنرت لتظيم المعارض المسجلة لدى  كة بال كونفيش�ي بإسم :  �ش
كات تحت الرقم )562328443).  مراقب الرش

Applicant Address :Hebron/ alslam st..   .العنوان :  الخليل/ شارع السالم

Applicant for Correspondence : Hebron/Ibn 
Rushd Circle /The golden tower Building, 7th 
Floor (0599668669). 

ي ط7.  ج الذهىب عنوان التبليغ  : الخليل/ دوار ابن رشد/ عمارة الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accomodation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يواء المؤقت.  وبات، االإ خدمات توفري االأطعمة والمرش

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام او  اشرت
الوصفية بمعزل عن العالمة

  

 

Date :07/07/2021  التاريخ :07/07/2021

Trademark No.:40764 العالمة التجارية رقم :  40764

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Tareq Adnan Fuad Massad بإسم :  طارق عدنان فؤاد مساد 

Applicant Address :jenin - Alalmanieh - In front of 
the German mosque   

ف - االلمانية - مقابل مسجد االلمانية 0568740020     العنوان :  جن�ي

27  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : jenin - Alalmanieh 
- In front of the German mosque

ف - االلمانية - مقابل مسجد االلمانية 0568740020 عنوان التبليغ  : جن�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
candy , cereal preparations Chocolate , chips (cereal 
products ) , coffee, condiments , crackers , honey , 
spices , tea , rusks , cocoa , cocoa products , biscuits , 
aniseed , seeds and nuts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الحبــوب ، شــوكوالته ، رقائــق ، قهــوة ، توابــل  مســتحرف
، بســكويت ، عســل نحــل ، بهــارات ، شــاي ، قرشــلة ، كاكاو ، 
منتجــات الــكاكاو ، بســكويت ، يانســون ،بــذور ، مكــرات ، حلــوى

  

 

Date :25/07/2021  التاريخ :25/07/2021

Trademark No.:40833 العالمة التجارية رقم :  40833

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Al-Bassam Foodstuff Company  كة البسام للمواد الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah - Birzeit 022293747 
- 0599676885                   

زيت -شارع المطاحن 022293747 -  العنوان :  رام الله -بري
0599676885 خليل                    

Applicant for Correspondence : Ramallah - Birzeit 
022293747 - 0599676885

زيت -شارع المطاحن 022293747 -  عنوان التبليغ  : رام الله -بري
0599676885 خليل

ف فلسط�ي

Goods/Services:
corn flakes potato chips  puffed corn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق البطاطا رقائق الذرة الذرة المنفوشة

ي واالبيض اطات خاصة:حماية بااللوان االحمر واالزرق والذهىب اشرت

 

Date :25/07/2021  التاريخ :25/07/2021

Trademark No.:40843 العالمة التجارية رقم :  40843

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Edge Systems LLC  بإسم :  إيدج سيستمز إل إل �ي

29  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address2277:  Redondo Avenu, Signal 
Hill, California 90755, U.S.A. 

العنوان :  2277 ريدوندو أفينيو، سيجنال هيل، كاليفورنيا 90755، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Medical and beauty spa services, namely, minimally and 
non-invasive skin, cosmetic and body fitness therapies; 
beauty treatment services; medical beauty care services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــد، العالج ــة، بالتحدي ــة والتجميلي ــات الطبي ــات المنتجع خدم
الجلديــة البســيطة وغــري الجراحيــة ، وعالجــات التجميــل واللياقــة 
؛ خدمات طبيــة للعناية بالجمال  البدنيــة؛ خدمــات العالج التجميــىي

  

 

Date :25/07/2021  التاريخ :25/07/2021

Trademark No.:40845 العالمة التجارية رقم :  40845

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Edge Systems LLC  بإسم :  إيدج سيستمز إل إل �ي

Applicant Address :2277 Redondo Avenu, Signal 
Hill, California 90755, U.S.A. 

العنوان :  2277 ريدوندو أفينيو، سيجنال هيل، كاليفورنيا 90755، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Medical apparatus and instruments for 
use in skin resurfacing and skin nourishing 
procedures, namely, devices to perform 
microdermabrasion and hydrodermabrasion 
procedures

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة  ي عمليــات تجديــد البــرش

أجهــزة وأدوات طبيــة لالســتخدام �ف
جــراء عمليــات التقشــري  وتغذيــة الجلــد ، بالتحديــد أجهــزة الإ

ي
الجلــدي وتقشــري الجلــد المــا�أ

  

 

Date :25/07/2021  التاريخ :25/07/2021

Trademark No.:40846 العالمة التجارية رقم :  40846

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Edge Systems LLC  بإسم :  إيدج سيستمز إل إل �ي

Applicant Address :2277 Redondo Avenu, Signal 
Hill, California 90755, U.S.A. 

العنوان :  2277 ريدوندو أفينيو، سيجنال هيل، كاليفورنيا 90755، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

31  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Non-medicated skin care preparations, namely lotions 
and serums; non-medicated skin care preparations for 
microdermabrasion devices and hydradermabrasion 
devices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن)  ــوالت )لوش ــة، غس ــري الطبي ة غ ــرش ــة بالب ات العناي ــتحرف مس
ة غــري الطبيــة المســتخدمة  ات العنايــة بالبــرش وأمصــال؛ مســتحرف

ي 
ــا�أ ــد الم ــزة تقشــري الجل ــدي و أجه ــزة التقشــري الجل ي أجه

�ف

  

 

Date 08/08/2021:  التاريخ :08/08/2021

Trademark No.40930: العالمة التجارية رقم :  40930

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: HATEM FAYEZ SALEEM TITI  ي
بإسم :  حاتم  فايز سليم تيىت

Applicant Address: Nablus / northern mountain 
/ weather forecast street. Mobile: 0592314955 
Email: hatem.titi.venus@gmail.com 

العنوان :  نابلس   / الجبل الشماىلي  / شارع االرصاد .  
   hatem.titi.venus@gmail.com : جوال : 0592314955  ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Aromatics [essential oils] Creams (Skin whitening). 
Make-up powder. Make-up preparations.. (Cosmetic 
preparations for).

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تجميــل.  مســاحيق  تجميليــة،  كريمــات  عطريــة  زيــوت  عطــور 
ة . ات تجميــل العنايــة بالبــرش ات تجميــل، مســتحرف مســتحرف

  

 

Date :17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41087 العالمة التجارية رقم :  41087

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Vitasoy International Holdings 
Limited 

ناشونال هولدينجز ليمتد  بإسم :  فيتاسوي انرت

Applicant Address :1 Kin Wong Street Tuen Mun, 
New Territories, Hong Kong 

يتويز، هونغ كونغ   يت توين مون، نيو تري ف ،ونغ سرت العنوان :  1 ك�ي

33  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Milk, milk drinks, eggs and other dairy products; milk-
based beverages; nut-based milk; rice milk; legumes-
based milk; wheat milk; oat milk; grain milk; coconut 
milk; almond milk; milk-based beverages flavoured 
with chocolate; soymilk, soya bean based food beverage 
used as a milk substitute; soya bean milk in liquid 
and solid form, and other milk substitutes; tofu; soya 
bean curd; soya bean-based food products including 
sausage, cheese, yogurt, preserves, dairy puddings and 
desserts, and dips; meats, fish (not live), poultry (not 
live) and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; edible oils 
and fats; preserves; preparations made from soya bean 
curd or protein for making soya milk; food products 
made from textured vegetable protein derived from 
soya beans; food products derived from nuts, legumes, 
herbs, fruits or vegetables; vegetable dips; soya-based 
meat substitutes; vegetarian sausage; vegetable-based 
food preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات الحليــب والبيــض ومنتجــات االألبــان االأخــرى؛  الحليــب ومرش
أساســه  الــذي  الحليــب  الحليــب؛  أساســها  ي 

الــىت وبــات  المرش
ــب  ــات؛ حلي ــذي أساســه البقولي ــب ال ــب االأرز؛ الحلي ــدق؛ حلي البن
جــوز  حليــب  الحبــوب؛  حليــب  الشــوفان؛  حليــب  الدقيــق؛ 
ــة  ــب بنكه ــها الحلي ي أساس

ــىت ــات ال وب ــوز؛ المرش ــب الل ــد؛ حلي الهن
ي أساســها 

وبــات المغذيــة الــىت الشــوكوالتة؛ حليــب الصويــا والمرش
ــا  ــا المســتخدمة كبديــل للحليــب؛ حليــب فــول الصوي فــول الصوي
عــى شــكل ســائل و صلــب وبدائــل الحليــب االأخــرى؛ توفــو )فــول 
ي 

ــىت ــام ال ــات الطع ــب؛ منتج ــا الرائ ــول الصوي ــا مّخمــر)؛ ف صوي
ــادي  ف الزب ــ�ب ــة ول ــا الســجق والجبن ــا بمــا فيه أساســها فــول الصوي
ة من  واالأطعمــة المحفوظــة وحلــوى البودينــغ والحلويــات المحــرف
مشــتقات االألبــان وصلصــات الغمــوس؛ اللحــوم واالأســماك )غــري 
ــة) والدجــاج )غــري الحــي) والطرائــد؛ مســتخلصات اللحــوم؛  الحي
اوات المحفوظــة والمجففــة والمطبوخــة؛ المــواد  الفواكــه والخــرف
الهالميــة والَمربيــات؛ الزيــوت والدهــون القابلــة لــالأكل؛ االأطعمــة 
ــا الرائــب  ات المصنوعــة مــن فــول الصوي المحفوظــة؛ المســتحرف
ف لصناعــة حليــب الصويــا؛ منتجــات الطعــام المصنوعــة  وتــ�ي أو الرب
الصويــا؛  فــول  مــن  المشــتق  الممــزوج  الفاكهــة  ف  بروتــ�ي مــن 
منتجــات الطعــام المشــتقة مــن البنــدق أو البقوليــات أو االعشــاب 
ــم  ــل اللح اوات؛ بدائ ــرف ــوس الخ اوات؛ غم ــرف ــه أو الخ أو الفواك
ات  ؛ مســتحرف ف ي أساســها الصويــا؛ الســجق الســتهالك النباتيــ�ي

الــىت
اوات  ــرف ــها الخ ي أساس

ــىت ــام ال الطع

  

 

Date :17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41088 العالمة التجارية رقم :  41088

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Vitasoy International Holdings 
Limited 

ناشونال هولدينجز ليمتد  بإسم :  فيتاسوي انرت

Applicant Address :1 Kin Wong Street Tuen Mun, 
New Territories, Hong Kong 

يتويز، هونغ كونغ   يت توين مون، نيو تري ف ،ونغ سرت العنوان :  1 ك�ي

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Coffee; tea; cocoa; sugar; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals; 
food products derived from cereals and grains; bread, 
biscuits, cakes, pastry and confectionery; ices; honey; 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; pepper; 
vinegar; sauces (condiments); spices; salad dressings; 
mayonnaise; ice cream; tea and tea drinks; coffee and 
coffee drinks; coffee substitutes; cocoa and chocolate 
drinks; seasonings; custard. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوة  ــاغو؛ القه ــوكا؛ الس ــكر؛ التابي ــكاكاو؛ الس ــاي؛ ال ــوة؛ الش القه
ــوب؛  ــن الحب ــة م ات المصنوع ــتحرف ــق والمس ــة؛ الدقي االصطناعي
ف  الخــرب والبــذور؛  الحبــوب  مــن  المشــتقة  الطعــام  منتجــات 
المثلجــات؛  والحلويــات؛  والمعجنــات  والكعــك  والبســكويت 
ــردل؛  ــح؛ الخ ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب ــس؛ الخمــري ــل؛ الدب العس
توابــل  البهــارات؛  )توابــل)؛  الصلصــات  الخــل؛  الفلفــل؛ 
الشــاي؛  وبــات  ومرش الشــاي  البوظــة؛  ؛  ف المايونــري الســلطة؛ 
ــكاكاو  ــات ال وب ــوة؛ مرش ــل القه ــوة؛ بدائ ــات القه وب ــوة ومرش القه

د  الكاســرت التوابــل؛  والشــوكوالتة؛ 
  

 

Date :17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41089 العالمة التجارية رقم :  41089

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Vitasoy International Holdings 
Limited 

ناشونال هولدينجز ليمتد  بإسم :  فيتاسوي انرت

Applicant Address :1 Kin Wong Street Tuen Mun, 
New Territories, Hong Kong 

يتويز، هونغ كونغ   يت توين مون، نيو تري ف ،ونغ سرت العنوان :  1 ك�ي

Applicant for Correspondence:  Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beer, ale and porter, mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; syrups and other 
preparations for making beverages; plant-based drinks 
and beverages; soya bean-based non-alcoholic drinks 
and beverages; distilled water and mineralized water; 
soya bean-based and non-soya bean-based cereal and 
grain drinks; black bean drinks, oat drinks, sesame 
drinks, rice drinks, coconut drinks, almond drinks, 
fruit drinks, vegetable drinks, herbal drinks, cereal-
based drinks, legume-based drinks, nut-based drinks, 
and grain-based drinks; pure soya bean extracts; soya 
bean-based, fruit-based, vegetable-based, herbal-
based, cereal-based, legume-based, nut-based, and 
grain-based syrups, powders, extracts, concentrates 
and other preparations for making carbonated and 
non-carbonated non-alcoholic drinks and beverages; 
non-alcoholic beverages containing plant-based juices, 
namely, soy bean juices, rice juices, black bean juices, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  ة والجعــة والبورتــر والميــاه المعدنيــة والغازيــة والمرش البــري
ات  ه مــن المســتحرف اب المركــز وغــري غــري الكحوليــة االأخــرى؛ الــرش
أساســها  ي 

الــىت وبــات  والمرش اب  الــرش وبــات؛  المرش لتحضــري 
ي أساســها فــول 

وبــات غــري الكحوليــة الــىت اب والمرش النباتــات؛ الــرش
ــوب  ــات الحب وب ــة؛ مرش ــاه المعدني ــر والمي ــاء المقط ــا؛ الم الصوي
ي ليــس أساســها 

ي أساســها فــول الصويــا أو الــىت
والبــذور الــىت

ــوفان  ــات الش وب ــوداء ومرش ــاء الس ــات الفاصولي وب ــا؛ مرش الصوي
ــد  ــوز الهن ــات ج وب ــات االأرز ومرش وب ــم ومرش ــات السمس وب ومرش
اوات  ــرف ــات الخ وب ــة ومرش ــات الفاكه وب ــوز ومرش ــات الل وب ومرش
الحبــوب  أساســها  ي 

الــىت وبــات  والمرش االأعشــاب  وبــات  ومرش
ي أساســها 

وبــات الــىت ي أساســها البقوليــات والمرش
وبــات الــىت والمرش

ــوب؛ مســتخلصات فــول  ي أساســها الحب
ــىت ــات ال وب ــدق والمرش البن

فــول  أساســها  ي 
الــىت المركــزة  وبــات  المرش الخالصــة؛  الصويــا 

وبــات  ي أساســها الفواكــه والمرش
وبــات المركــزة الــىت الصويــا والمرش

ي 
وبــات المركــزة الــىت اوات والمرش ي أساســها الخــرف

المركــزة الــىت
ــوب ــها الحب ي أساس

ــىت ــزة ال ــات المرك وب ــاب والمرش ــها االأعش أساس
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coconut juices, almond juices, sesame juices, and oat 
juices; non-alcoholic plant-based extracts used in the 
preparation of beverages, namely soy bean extracts, 
rice extracts, black bean extracts, coconut extracts, 
almond extracts, sesame extracts, and oat extracts; non-
alcoholic plant juice beverages, namely soy beverages, 
rice beverages, black bean beverages, coconut 
beverages, almond beverages, sesame beverages, and 
oat beverages; fruit drinks and fruit juices in this class; 
vegetable drinks and vegetable juices in this class; soft 
drinks. 

وبــات  والمرش البقوليــات  أساســها  ي 
الــىت المركــزة  وبــات  والمرش

ي أساســها 
وبــات المركــزة الــىت ي أساســها البنــدق والمرش

المركــزة الــىت
البــذور والمســاحيق والمســتخلصات والمركــزات والمــواد االأخــرى 
وبــات غــري الكحوليــة الغازيــة وغــري  اب والمرش لتحضــري الــرش
عــى عصائــر  المحتويــة  الكحوليــة  غــري  وبــات  المرش الغازيــة؛ 
ــري االأرز  ــا وعص ــول الصوي ــري ف ــدا: عص ــات وتحدي ــها النبات أساس
وعصائــر الفاصوليــاء الســوداء وعصائــر جــوز الهنــد وعصائــر 
البنــدق وعصائــر السمســم وعصائــر الشــوفان؛ المســتخلصات غري 
وبــات  ي صناعــة المرش

ي أساســها النبــات المســتخدمة �ف
الكحوليــة الــىت

االأرز  ومســتخلصات  الصويــا  فــول  مســتخلصات  وتحديــداً 
ــد  ــوز الهن ــتخلصات ج ــوداء ومس ــاء الس ــتخلصات الفاصولي ومس
ومســتخلصات  السمســم  ومســتخلصات  اللــوز  ومســتخلصات 
وبــات عصــري الفاكهــة غــري الكحوليــة وتحديــداً  الشــوفان؛ مرش
الفاصوليــاء  وبــات  ومرش االأرز  وبــات  ومرش الصويــا  وبــات  مرش
ــات  وب ــوز ومرش ــات الل وب ــد ومرش ــوز الهن ــات ج وب ــوداء ومرش الس
الفاكهــة وعصــري  وبــات  الشــوفان؛ مرش وبــات  السمســم ومرش
اوات  وبــات الخــرف الفاكهــة الــواردة ضمــن هــذه الفئــة؛ مرش
ــات  وب ــة؛ المرش ــذه الفئ ــن ه ــواردة ضم اوات ال ــرف ــر الخ وعصائ

ــة  الغازي
  

 

Date :14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41308 العالمة التجارية رقم :  41308

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: VERONA FOR MARBLE & 
GRANITE CO., 

ونا للرخام والجرانيت  كة فري بإسم :  �ش

Applicant Address :Bethlehem / Al-Doha / 
Alestqlal Str. 

العنوان :  بيت لحم / الدوحة  / شارع االستقالل  

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Import Quartz Stone Slabs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سالن  اد الواح رخام صناعية والواح الرب استري
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Date :23/09/2021  التاريخ :23/09/2021

Trademark No.:41379 العالمة التجارية رقم :  41379

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: MURATEBAT ALHATH CO.  كة مرطبات الحظ بإسم :  �ش

Applicant Address :Al Itihad building, khulda 
main street, PO Box: 477, Amman 11180, Jordan 

، ص.ب 477 عمان  العنوان :  مبىف االتحاد، شارع خلدا الرئي�ي
11180 االأردن  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــا م ه ــة وغري ــة والغازي ــاه المعدني ) والمي ــعري اب الش ة )�ش ــري الب
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس وب ــة، مرش ــري الكحولي ــات غ وب المرش
وبــات  ات أخــرى لعمــل المرش اب ومســتحرف وعصائــر الفواكــه، �ش

اطات خاصة:حماية بااللوان االبيض واالسود واالحمر اشرت

  

 

Date :23/09/2021  التاريخ :23/09/2021

Trademark No.:41380 العالمة التجارية رقم :  41380

Class: 33 ي الصنف :   33
�ف

Applicant Name: MURATEBAT ALHATH CO.  كة مرطبات الحظ بإسم :  �ش
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Applicant Address: Al Itihad building, khulda 
main street, PO Box: 477, Amman 11180, Jordan 

، ص.ب 477 عمان  العنوان :  مبىف االتحاد، شارع خلدا الرئي�ي
11180 االأردن  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Alcoholic beverages (except beers) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة)  وبات الكحولية )عدا البري المرش

اطات خاصة:حماية بااللوان االبيض واالسود واالحمر اشرت

  
 

Date :03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41455 العالمة التجارية رقم :  41455

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: MOTIX  liliinara walkahraba 
COMPANY 

نارة والكهربائيات  كة موتكس لالإ بإسم :  �ش

Applicant Address :salfeet - kefil hares   العنوان :  سلفيت - كفل حارس

Applicant for Correspondence:   Adv Rabee 
Hammad Ramallah, Al-Bakry Building, 8th floor, 
Mobile 0568000521 

عنوان التبليغ  : المحامي ربيع حماد رام الله عمارة البكري ط 8 جوال 
0568000521

ف فلسط�ي

Goods/Services:
sanitary apparatus and isntallations , accumulators 
(heat -- ) , ceiling lights , electric lamps , heating plates 
, ice boxes , light diffusers , fanc , light bulbs , electric 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــقف ,  ــواء الس ــة , اض ــات حراري ــة , مركم ــدات صحي ــزة وتمدي اجه
ف , ثالجــات , ادوات نــرش الضــوء ,  مصابيــح كهربائيــة , لــواح تســخ�ي

ــة .  ــح كهربائي مــراوح , بصيــالت مصابي
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Date :10/10/2021  التاريخ :10/10/2021

Trademark No.:41510 العالمة التجارية رقم :  41510

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address :beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence:  Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ــب؛  ــد الكت ــواد تجلي ــات؛ م ــرى؛ المطبوع ــات أخ ي فئ

ــري واردة �ف وغ
ي 

ــتعملة �ف ــق المس ــواد اللص ــية؛ م ــة؛ القرطاس ــور الفوتوغرافي الص
ي الدهــان 

ــرا�ش ؛ ف ف ــ�ي ــة؛ ومــواد الفنان لي ف ــات مرف القرطاســية أو لغاي
أو التلويــن؛ االآالت الكاتبــة واللــوازم المكتبيــة )عــدا االأثــاث)؛ مــواد 
ــتيكية  ــف البالس ــواد التغلي ــزة)؛ م ــدا االأجه ــس )ع ــه والتدري التوجي
الطباعــة؛  حــروف  أخــرى)؛  فئــات  ي 

�ف الــواردة  )غــري  للتغليــف 
ــمات)  ــيهات )الراس الكليش

  

 

Date :10/10/2021  التاريخ :10/10/2021

Trademark No.:41511 العالمة التجارية رقم :  41511

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address :beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

42  
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Date :10/10/2021  التاريخ :10/10/2021

Trademark No.:41512 العالمة التجارية رقم :  41512

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address :beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه، االأنشطة الرياضية والثقافية  التعليم والتهذيب، التدريب، الرت

  

 

Date :25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41583 العالمة التجارية رقم :  41583

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: SAAD BASHEIR HUSEEN JABI _  ي ف جا�ب بإسم :  )محمد سعد) بشري حس�ي

Applicant Address :Nablus  industrial area. 
Jawwal 0599849938 email.s-jabi@hotmail.com 

العنوان :  نابلس المنطقة الصناعية – جوال 0599849938  

Applicant for Correspondence : Nablus  industrial 
area. Jawwal 0599849938 email.s-jabi@hotmail.
com 

عنوان التبليغ  : نابلس المنطقة الصناعية 
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Baths cosmetic preparations for.cosmetic preparations 
for slimming purposes. Depilatoris. make up 
preparations. milk clansing for toilet purposes.
perfumery. shampoos. skin care cosmetic preparations 
for .skin whitening creams .waving preparations for the 
hair 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تجميــل لغايــات  ات تجميليــة لالســتحمام. مســتحرف مســتحرف
ات مكيــاج .حليــب منظــف  التنحيــف. مزيــالت شــعر. مســتحرف
ات العنايــة باالظافــر. عطــور .شــامبو  لغايــات الزينه.مســتحرف
ة  ــرش ــض الب ــات تبي ة .كريم ــرش ــة بالب ــل للعناي ات تجمي ــتحرف .مس

ــعر. ــد الش ات تجعي ــتحرف .مس

ي ذات 
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والمعا�ف اشرت

االستخدام العام

  

 

Date :25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41588 العالمة التجارية رقم :  41588

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: GULF ORCHID PERFUME 
MANUFACTURING L.L.C. 

بإسم :  جلف اوركيد لصناعة العطور ذ م م 

Applicant Address :Umm Al Quwain – United Arab 
Emirates (U.A.E.) 

مارات العربية المتحدة   العنوان :  أم القيوين- االإ

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Perfumery; perfumes; amber [perfume]; bases for flower 
perfumes; extracts of flowers [perfumes]; fumigation 
preparations [perfumes]; air fragrance reed diffusers; 
air fragrance preparations; aromatics [essential oils]; 
cosmetics; eau de Cologne; scented water 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزهــور؛  لعطــور  أساســية  عنــارص  )عطــر)؛  كهرمــان  عطــور؛ 
ات  ات تبخــري )عطــور)؛ نــا�ش خالصــات زهــور )عطــور)؛ مســتحرف
ات عطريــة  تعطــري الهــواء بإســتخدام االأعواد/القصــب؛ مســتحرف
مــاء  ات تجميــل؛  )زيــوت عطريــة)؛ مســتحرف للهــواء؛ عطــور 

ــر  ــاء معط ــا؛ م الكولوني
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Date :26/10/2021  التاريخ :26/10/2021

Trademark No.:41606 العالمة التجارية رقم :  41606

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Pal Smoker Company for 
hookahs, hookahs and souvenirs 

كة بال سموكر للمعسل واالراجيل والتحف التذكارية  بإسم :  �ش

Applicant Address :Al-Quds - Kafr Aqab - Al-Quds 
Street - next to Al-Quds Maternity Hospital / 

العنوان :  القدس - كفر عقب - شارع القدس - بجانب مشفى 
القدس للتوليد  

Applicant for Correspondence : Adv Anas Al-Tahan 
Ramallah - Al-Manara Roundabout - Umayyah 
Building - 4th Floor - Mobile: 0598591633 / 

عنوان التبليغ  : المحامي أنس الطحان رام الله- دوار المنارة- عمارة امية- 
ط4 - جوال : 0598591633 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Anthracite, Charcoal [fuel], Coal, Briquettes 
(Combustible-),Coal briquettes,Coal Coke 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اسايت,فحم الكوك,قوالب فحم,قوالب فحم قابلة  فحم انرش

اق,فحم, فحم وقود  لالحرت

  

 

Date :31/10/2021  التاريخ :31/10/2021

Trademark No.:41615 العالمة التجارية رقم :  41615

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Evenness Global Cosmetics & 
Manufacturing Co. 

ات التجميل  كة ايفينس العالمية لصناعة مستحرف بإسم :  �ش

Applicant Address :Hebron, Beit Ula, Beer Alqaws 
Junction                   

العنوان :  الخليل، بيت أوال، مفرق بري القوس                     

Applicant for Correspondence : Hebron, Beit Ula, 
Beer Alqaws Junction

عنوان التبليغ  : الخليل، بيت أوال، مفرق بري القوس 
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرف

للشــعر، منظفــات أســنان. 

  

 

Date :07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41663 العالمة التجارية رقم :  41663

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Badi Hassan Group and Partners 
Company for Trade and Investment 

كاه للتجارة واالستثمار  كة بديع حسن جروب و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address :Nablus. Rafidia Phone: 09-
2373221 Email: info@goldline.ps 

العنوان :  نابلس .  رفيديا   هاتف :  09 -2373221  
  info@goldline.ps : ايميل 

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bumper (vehicle) _ Bumper assembly  , Bumper 
reinforcement, Sensors Pumps (Air) [Vehicle accessories 
, Pumps,     Radiator, Fender for vehicle Hoods for vehicle 
engines , Hood, Grill, Front lip Mirrors(Rearview)  , 
Mirrors  , Side skirts , Insulation Linings for vehicle  , 
Liner, Air flow meter 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
واقيــات صدمــات للمركبــات ، طمبــون، جــر طمبون ، حساســات، 
د ،  ــرب ــات ، ُم ــات) طرمبات/مضخ ــوازم للمركب ــة )ل ــات هوائي مضخ
ــرك،  ــاء مح ــات، غط ــن المركب ــة لمكائ ــات ، اغطي ــدات للمركب مص
ــات ،  ــة ، مرش ــة الخلفي ــا الرؤي ــري ، مراي ــة ، م ــفة امامي ــل ، ش ِش

ــواء  ــوم ه ــة ، خرط ــات بطانة/حماي ــح المركب ــات مكاب بطان
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41664 العالمة التجارية رقم :  41664

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Badi Hassan Group and Partners 
Company for Trade and Investment 

كاه للتجارة واالستثمار  كة بديع حسن جروب و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address :. Rafidia Phone: 09-2373221 
Email: info@goldline.ps 

العنوان :  نابلس .  رفيديا   هاتف :  09 -2373221   
  info@goldline.ps : ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
_ Pumps (Air) [Vehicle accessories  , Pumps Sensors, 
Radiator, Clutches for land vehicles, Clutch, Coil, 
Grill, Control arm, Connecting rods for land 
vehicles, Stabilizer link, Cylinder head cover,  
other than parts of motors and engines Buching, 
Mounting Inner tubes (Repair outfits for), Pipes, Air flow 
meter 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مضخــات,  طرمبــات/  للمركبــات),  )لــوازم  هوائيــة  مضخــات   _
يــة ، كالتــش،  د، قابضــات )كلتشــات) للمركبــات الرب حساســات، ٌمــرب
ــزاء  ــالف أج ــة بخ ي ــات الرب ــل للمركب ــة، اذرع توصي ــل، كف ــل ش كوي
المحــركات والمكائــن، مســاعد، غطــاء صبــاب، بوكــس كفــة، جلــود، 

ــم هــواء  ــة برابيــش ، خراطي طــارات الداخلي عــدة اصــالح االإ

  

 

Date :08/11/2021  التاريخ :08/11/2021

Trademark No.:41676 العالمة التجارية رقم :  41676

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Amazon Technologies, Inc.  .اينك ، ف بإسم :  أمازون تكنولوجري

Applicant Address410:  Terry Ave North Seattle, 
Washington 98109, USA 

ي افنيو نورث سياتل، واشنطن 98109، الواليات  العنوان :  410 تري
المتحدة االمريكية  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Computer hardware; data processing computer 
software; computer software for cloud computing; 
computer software for virtualization; computer 
software for managing and deploying virtual 
machines to a cloud computing platform; computer 
software for use in cloud infrastructure management 
and automation; computer software for running 
cloud computing based applications; computer 
software platforms for cloud computing networks 
and applications; computer software that provides 
access to cloud-based scalable computing resources 
and data storage; computer software for monitoring 
cloud and application performance; computer software 
for data backup, recovery and archiving; computer 
software for data transfer; database management 
software; computer software for creating, configuring, 
provisioning and scaling databases; computer software 
for video streaming; game software; game engine 
software; computer software to manage, connect, and 
operate internet of things (IOT) electronic devices; 
computer software for enabling electronic devices 
to operate and communicate locally while retaining 
the benefits of analytics and high-level services in 
the cloud; computer software development tools; 
software development kits (SDK); computer software 
for application development, testing, deployment and 
management. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــج  ــات، برام ــة البيان ــر لمعالج ــج الكمبيوت ــر، برام ــزاء الكمبيوت أج
للمحــاكاة  الكمبيوتــر  برامــج  الســحابية،  للحوســبة  الكمبيوتــر 
ــة  اضي ــزة االفرت ــرش االأجه دارة ون ــر الإ ــج الكمبيوت ــة، برام اضي االفرت
إىل منصــة الحوســبة الســحابية، برامــج الكمبيوتــر الســتخدامها 
ي إدارة البنيــة التحتيــة الســحابية واالأتمتــة، برامــج الكمبيوتــر 

�ف
لتشــغيل التطبيقــات القائمــة عــى الحوســبة الســحابية، منصــات 
برامــج الكمبيوتــر لشــبكات وتطبيقــات الحوســبة الســحابية، برامــج 
ي توفــر الوصــول إىل مــوارد الحوســبة الســحابية 

الكمبيوتــر الــىت
القابلــة للتطويــر وتخزيــن البيانــات، برامــج الكمبيوتــر لمراقبــة 
ــي  ــخ االحتياط ــر للنس ــج الكمبيوت ــات، برام ــحابة وأداء التطبيق الس
واســتعادة البيانــات واالأرشــفة، برامــج الكمبيوتــر لنقــل البيانــات، 
ــد  ــاء قواع نش ــر الإ ــج الكمبيوت ــات، برام ــد البيان ــج إدارة قواع برنام
ــر  ــج الكمبيوت ــا، برام ــيع نطاقه ــا وتوس ه ــا وتوفري ــات وتكوينه البيان
ــج  ــة، برام ــرك اللعب ــج مح ــاب، برنام ــج االلع ــو، برنام ــث الفيدي لب
ونيــة الخاصــة  لكرت دارة وتوصيــل وتشــغيل االأجهــزة االإ الكمبيوتــر الإ
االأجهــزة  ف  لتمكــ�ي كمبيوتــر  برنامــج   ،(IOT( االأشــياء  نــت  بإنرت
ــد  ــاظ بفوائ ــا مــع االحتف ــة مــن العمــل والتواصــل محلًي وني لكرت االإ
ي الســحابة، أدوات تطويــر 

التحليــالت والخدمــات عاليــة المســتوى �ف
ــج  ــات )SDK)، برام مجي ــر الرب ــات تطوي ــر، مجموع ــج الكمبيوت برام

دارة.  الكمبيوتــر لتطويــر التطبيقــات واالختبــار والنــرش واالإ

  

 

Date :08/11/2021  التاريخ :08/11/2021

Trademark No.:41677 العالمة التجارية رقم :  41677

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Amazon Technologies, Inc.  .اينك ، ف بإسم :  أمازون تكنولوجري

Applicant Address410:  Terry Ave North Seattle, 
Washington 98109, USA 

ي افنيو نورث سياتل، واشنطن 98109، الواليات  العنوان :  410 تري
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Information technology (IT) consulting services; 
computer services, namely, cloud hosting provider 
services; hosting of digital content on the Internet; 
cloud hosting of electronic databases and virtual 
computing environments; server hosting; computer 
time sharing services; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments through 
cloud computing; computer services, namely, providing 
virtual application, web, file, database and storage 
servers of variable capacity to others; scaling services, 
namely, providing variable computing and electronic 
data storage capacity to others; administering and 
maintaining virtual computing environments for 
others; electronic data storage; Application service 
provider (ASP), namely, hosting computer software 
applications and databases of others; computer 
services, namely, hosting, managing, provisioning, 
scaling, administering, maintaining, monitoring, 
securing, encrypting, decrypting, replicating and 
backing up cloud computing environments for others; 
computer software rental; consulting and providing 
information relating to information technology, 
cloud computing, web services, software, software 
as a service (SaaS), artificial intelligence, software 
development, game development, database design 
and development and analytics, data storage, data 
warehousing, data archiving, data and information 
security, computer networking, mobile computing, 
and the Internet of Things (IoT); planning, design 
and implementation of computer technologies for 
others; software configuration management services; 
data and application migration services; data mining 
services; data backup and data restoration services; 
remote online backup of computer data; data 
encryption and decryption services; data warehousing; 
technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems; computer services, 
namely, monitoring the web sites of others to 
improve their scalability and performance; computer 
services, namely, enforcing, restricting and controlling 
access privileges of users of computing and network 
resources based on assigned credentials; providing 
search engines for obtaining data via communications 
networks; creating indexes of computer network 
based information, sites, and other resources available 
on global computer networks for others; computer 
services, namely, unauthorized user and unauthorized 
software intrusion detection and protection; computer 
services, namely, web traffic filtering; computer 
services, namely, providing virtual data storage and 
caching to others; cross platform conversion of digital 
content into other forms of digital content; digital

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، خدمــات 

خدمــات استشــارية �ف
الكمبيوتــر وهــي خدمــات مــزود االســتضافة الســحابية، اســتضافة 
نــت، االســتضافة الســحابية لقواعــد  نرت المحتــوى الرقمــي عــى االإ
اضيــة، اســتضافة  ونيــة وبيئــات الحوســبة االفرت لكرت البيانــات االإ
أنظمــة  توفــري  الكمبيوتــر،  وقــت  مشــاركة  خدمــات  الخــادم 
ــالل  ــن خ ــة م اضي ــر االفرت ــات الكمبيوت ــة وبيئ اضي ــر االفرت الكمبيوت
الحوســبة الســحابية، خدمــات الكمبيوتــر، وهــي توفــري التطبيقــات 
وخــوادم  البيانــات  وقواعــد  والملفــات  والويــب  اضيــة  االفرت
ة لالآخريــن، خدمــات التوســع ،  التخزيــن ذات الســعة المتغــري
ة  ــري ــبة متغ ــة وحوس وني ــات إلكرت ــن بيان ــعة تخزي ــري س ــي توف وه
ــن،  ــة لالآخري اضي ــبة االفرت ــات الحوس ــة بيئ ــن، إدارة وصيان لالآخري
ونيــة، مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP) ، أي  لكرت تخزيــن البيانــات االإ
اســتضافة تطبيقــات برامــج الكمبيوتــر وقواعــد البيانــات لالآخريــن، 
ويــد والتوســع  ف دارة والرت خدمــات الكمبيوتــر، وهــي االســتضافة واالإ
ــفري  ــك التش ــفري وف ف والتش ــ�ي ــة والتأم ــة والمراقب دارة والصيان واالإ
والنســخ االحتياطــي لبيئــات الحوســبة الســحابية لالآخريــن، تأجــري 
المتعلقــة  المعلومــات  وتوفــري  االستشــارات  الكمبيوتــر  برامــج 
ــب  ــات الوي ــحابية وخدم ــبة الس ــات والحوس ــا المعلوم بتكنولوجي
مجيــات كخدمــة )SaaS) والــذكاء االصطناعــي  مجيــات والرب والرب
ــات  ــم قواعــد البيان ــر االألعــاب وتصمي ــات وتطوي مجي ــر الرب وتطوي
البيانــات  وتخزيــن  البيانــات  وتخزيــن  والتحليــالت  وتطويرهــا 
وشــبكات  والمعلومــات،  البيانــات  أمــن  البيانــات،  وأرشــفة 
ــط  ــياء )IoT)، تخطي ــت االأش ن ــة وإنرت ــبة المتنقل ــر والحوس الكمبيوت
وتصميــم وتنفيــذ تقنيــات الكمبيوتــر لالآخريــن، خدمــات إدارة 
امــج، خدمــات ترحيــل البيانــات والتطبيقــات، خدمــات  تكويــن الرب
ــتعادة  ــي واس ــخ االحتياط ــات النس ــات، خدم ــن البيان ــب ع التنقي
نــت لبيانــات  نرت البيانــات، النســخ االحتياطــي عــن بعــد عــرب االإ
ها، تخزيــن  الكمبيوتــر، خدمــات تشــفري البيانــات وفــك تشــفري
ــج  ــاكل برام ــاف مش ي أي استكش

ــىف ــم الف ــات الدع ــات، خدم البيان
ــع  ــة مواق ــي مراقب ــر، وه ــات الكمبيوت ــا، خدم ــر وإصالحه الكمبيوت
ف قابليتهــا للتوســع واالأداء،  الويــب الخاصــة باالآخريــن لتحســ�ي
امتيــازات  ي 

�ف والتحكــم  وتقييــد  فــرض  أي  الكمبيوتــر  خدمــات 
الوصــول لمســتخدمي الحوســبة ومــوارد الشــبكة بنــاًء عــى بيانــات 
المخصصــة، توفــري محــركات بحــث للحصــول عــى  االعتمــاد 
البيانــات عــرب شــبكات االتصــاالت، إنشــاء فهــارس للمعلومــات 
االأخــرى  والمــوارد  والمواقــع  الكمبيوتــر  شــبكة  إىل  المســتندة 
المتاحــة عــى شــبكات الكمبيوتــر العالميــة لالآخريــن، خدمــات 
اق المســتخدم  الكمبيوتــر، وبالتحديــد اكتشــاف وحمايــة اخــرت
نامــج غــري المــرح بــه، خدمــات الكمبيوتــر  غــري المــرح بــه والرب
ــي  ــر، وه ــات الكمبيوت ــب، خدم ــرور الوي ــة م ــة حرك ــي تصفي وه
اضيــة والتخزيــن المؤقــت لالآخريــن،  توفــري تخزيــن البيانــات االفرت
ــكال  ــي إىل أش ــوى الرقم ــية للمحت ــة االأساس ــرب االأنظم ــل ع التحوي
لبيانــات  الرقمــي  الضغــط  الرقمــي،  المحتــوى  مــن  أخــرى 
نــت  نرت ي للمجتمــع عــرب االإ

و�ف الكمبيوتــر، اســتضافة موقــع إلكــرت
ف  المهتمــ�ي المجتمــع  أعضــاء  ف  بــ�ي كة  مشــرت اتصــاالت  يضــم 
مجيــات  ــا والحوســبة الســحابية وخدمــات الويــب والرب بالتكنولوجي
وتطويــر االصطناعــي  والــذكاء   (SaaS( كخدمــة  امــج  والرب
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compression of computer data; hosting an online 
community website featuring shared communications 
between community members interested in 
technology, cloud computing, web services, software, 
software as a service (SaaS), artificial intelligence, 
software development, game development, databases, 
data processing and analytics, data storage, data 
warehousing, data archiving, data and information 
security, networking, mobile computing, and the 
Internet of Things (IoT); software as a service (SaaS) 
featuring software for data processing; software as a 
service (SaaS) featuring software for virtualization; 
software as a service (SaaS) featuring software for 
managing and deploying virtual machines to a cloud 
computing platform; software as a service (SaaS) 
featuring software for use in cloud infrastructure 
management and automation; software as a service 
(SaaS) featuring software for running cloud computing 
based applications; software as a service (SaaS) featuring 
software that provides access to cloud based scalable 
computing resources and data storage; software as 
a service (SaaS) featuring software for monitoring 
cloud and application performance; software as a 
service (SaaS) featuring software for event logging, 
reporting, analysis and alert generation; software as a 
service (SaaS) featuring software for collecting, editing, 
modifying, organizing, synchronizing, integrating, 
monitoring, transmitting, storage and sharing of data 
and information; software as a service (SaaS) featuring 
software for data, desktop and application streaming; 
software as a service (SaaS) featuring software for 
data backup, recovery and archiving; software as a 
service (SaaS) featuring software for data transfer 
and migration; software as a service (SaaS) featuring 
software for data protection and data security; 
software as a service (SaaS) featuring software for data 
warehousing; software as a service (SaaS) featuring 
database management software; software as a service 
(SaaS) featuring software for creating, configuring, 
provisioning and scaling databases; software as 
a service (SaaS) featuring software for storing, 
retrieving, caching, extracting, formatting, structuring, 
systematizing, organizing, indexing, processing, 
querying, analyzing, replicating and controlling access 
to data; software as a service (SaaS) featuring software 
for logging changes within a database; software as 
a service (SaaS) featuring software for improving 
database performance; software as a service (SaaS) 
featuring software for configuring, provisioning and 
scaling data cache storage for databases; software as a 
service (SaaS) featuring software for computer network 
management and automation; software as a service 
(SaaS) featuring software for monitoring computer

المتنقلــة  والحوســبة  والشــبكات  والمعلومــات  البيانــات  وأمــن 
ــات  ــة البيان ــات ومعالج ــد البيان ــاب وقواع ــر االألع ــج وتطوي ام الرب
والتحليــالت وتخزيــن البيانــات، تخزيــن البيانــات وأرشــفة البيانــات 
ف  ــري ي تتم

ــىت ــة )SaaS) ال ــات كخدم مجي ــياء )IoT)، الرب ــت االأش ن وإنرت
ي 

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت نامــج لمعالجــة البيانــات، الرب برب
ف  اضيــة، برنامــج كخدمــة )SaaS) يتمــري نامــج للمحــاكاة االفرت ف برب تتمــري
ــبة  ــة الحوس ــى منص ــة ع اضي ــزة االفرت ــرش االأجه دارة ون ــج الإ نام برب
نامــج  برب ف  تتمــري ي 

الــىت  (SaaS( كخدمــة  مجيــات  الرب الســحابية، 
مجيات  ي إدارة البنيــة التحتيــة الســحابية واالأتمتــة، الرب

لالســتخدام �ف
نامــج لتشــغيل التطبيقــات القائمــة  ف برب ي تتمــري

كخدمــة )SaaS) الــىت
ي 

الــىت  (SaaS( كخدمــة  مجيــات  الرب الســحابية،  الحوســبة  عــى 
الحوســبة  مــوارد  إىل  الوصــول  توفــر  ي 

الــىت مجيــات  بالرب ف  تتمــري
مجيــات كخدمــة  الســحابية القابلــة للتطويــر وتخزيــن البيانــات، الرب
ــات،  ــحابة وأداء التطبيق ــة الس ــج لمراقب نام ف برب ــري ي تتم

ــىت )SaaS) ال
نامــج لتســجيل االأحــداث  ف برب ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت الرب
مجيــات  الرب التنبيهــات،  وإنشــاء  والتحليــل  التقاريــر  وإعــداد 
نامــج لجمــع البيانــات والمعلومــات  ف برب ي تتمــري

كخدمــة )SaaS) الــىت
وتحريرهــا وتعديلهــا وتنظيمهــا ومزامنتهــا ودمجهــا ومراقبتهــا 
ي 

ــىت ــة )SaaS) ال ــات كخدم مجي ــاركتها، الرب ــا ومش ــا وتخزينه ونقله
امــج لتدفــق البيانــات وســطح المكتــب والتطبيقــات،  ف برب تتمــري
نامــج للنســخ االحتياطــي  ف برب ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت الرب
 (SaaS( كخدمــة  مجيــات  الرب وأرشــفتها،  واســتعادتها  للبيانــات 
مجيــات كخدمــة  نامــج لنقــل البيانــات وترحيلهــا، الرب ف برب ي تتمــري

الــىت
نامــج لحمايــة البيانــات وأمــن البيانــات،  ف برب ي تتمــري

)SaaS) الــىت
نامــج لتخزيــن البيانــات،  ف برب ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت الرب
إدارة قواعــد  نامــج  برب ف  تتمــري ي 

الــىت  (SaaS( مجيــات كخدمــة الرب
نشــاء  نامــج الإ ف برب ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت البيانــات، الرب
مجيــات  هــا وتوســيع نطاقهــا، الرب قواعــد البيانــات وتكوينهــا وتوفري
ــن  جاع وتخزي ــرت ــن واس ــج لتخزي نام ف برب ــري ي تتم

ــىت ــة )SaaS) ال كخدم
ــة  ــم وفهرس ــم وتنظي ــة وتنظي ــيق وهيكل ــتخراج وتنس ــت واس مؤق
الوصــول  ي 

�ف والتحكــم  وتكــرار  وتحليــل  واســتعالم  ومعالجــة 
نامــج لتســجيل  ف برب إىل البيانــات، برنامــج كخدمــة )SaaS) يتمــري
ي 

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت ات داخــل قاعــدة بيانــات، الرب التغيــري
مجيــات كخدمــة  ف أداء قاعــدة البيانــات، الرب نامــج لتحســ�ي ف برب تتمــري
نامــج لتكويــن وتوفــري وتوســيع تخزيــن ذاكــرة  ف برب ي تتمــري

)SaaS) الــىت
مجيــات كخدمــة  التخزيــن المؤقــت للبيانــات لقواعــد البيانــات، الرب
وأتمتــة،  الكمبيوتــر  شــبكة  دارة  الإ نامــج  برب ف  تتمــري ي 

الــىت  (SaaS(
نامــج لمراقبــة الوصــول  ف برب ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت الرب
ي 

ــىت ــة )SaaS) ال ــات كخدم مجي ــاطها، الرب ــر ونش ــبكة الكمبيوت إىل ش
 (SaaS( مجيــات كخدمــة نامــج مصادقــة المســتخدم، الرب ف برب تتمــري
ي 

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت ، الرب امــج التشــفري ف برب ي تتمــري
الــىت

ــق  ــل والتدقي ــجيل والتحلي ــع والتس ــد والتتب ــج للرص نام ف برب ــري تتم
ي مجــال االمتثــال التنظيمــي وأمــن المعلومــات، 

وإعــداد التقاريــر �ف
نامــج لرصــد وتتبــع  ف برب ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت الرب
ــر ونشــاط المســتخدم  وتســجيل وتحليــل أحــداث شــبكة الكمبيوت
مجيــات  ي نشــاط المــوارد وإحصــاءات االأمــن، الرب

ات �ف والتغيــري
مجيــات  امــج أمــان الشــبكة، الرب ف برب ي تتمــري

كخدمــة )SaaS) الــىت
تهديــدات عــن  الكشــف  نامــج  برب ف  تتمــري ي 

الــىت  (SaaS( كخدمــة 
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network access and activity; software as a service 
(SaaS) featuring user authentication software; software 
as a service (SaaS) featuring cryptography software; 
software as a service (SaaS) featuring software for 
monitoring, tracking, logging, analyzing, auditing and 
reporting in the field of regulatory and information 
security compliance; software as a service (SaaS) 
featuring software for monitoring, tracking, logging 
and analyzing computer network events, user activity, 
changes to resource activity and security statistics; 
software as a service (SaaS) featuring network security 
software; software as a service (SaaS) featuring 
network threat detection software; software as a 
service (SaaS) featuring network access management 
and monitoring software; software as a service (SaaS) 
featuring search engine software; software as a service 
(SaaS) featuring software for searching databases; 
software as a service (SaaS) featuring software for 
creating searchable databases of information and data; 
software as a service (SaaS) featuring software that 
provides real time, integrated business management 
intelligence by combining information from various 
databases; software as a service (SaaS) featuring 
business analytics software for collecting and analyzing 
data to facilitate business decision making; software as 
a service (SaaS) featuring software for use in big data 
analysis; software as a service (SaaS) featuring software 
that automates the processing of un structured, semi 
structured and structured information and data stored 
on computer networks and the Internet; software as a 
service (SaaS) featuring e commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via a global computer network; software as a service 
(SaaS) featuring software for operating and managing 
call centers and contact centers; software as a service 
(SaaS) featuring software platforms for providing 
customer service and customer support; software as 
a service (SaaS) featuring software for speech, facial 
and optical character recognition; software as a service 
(SaaS) featuring software for converting text to speech; 
software as a service (SaaS) featuring software for 
image analysis, identification, processing, conversion, 
cropping, resizing and enhancement; software as a 
service (SaaS) featuring software for video streaming 
and for high speed formatting and processing of 
audio and video streams; software as a service (SaaS) 
featuring software for deploying live and on demand 
video content; software as a service (SaaS) featuring 
software for provisioning and dynamically scaling 
video processing, delivery, and storage services; 
software as a service (SaaS) featuring software used to 
process, convert, transcode, encode, decode, encrypt, 
decrypt, distribute and manipulate digital video, image

ف بــإدارة الوصــول  ي تتمــري
مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت الشــبكة، الرب

ــات كخدمــة  مجي ــات، الرب ي قواعــد البيان
ــات للبحــث �ف مجي ف برب تتمــري

ــة للبحــث  ــات قابل نشــاء قواعــد بيان نامــج الإ ف برب ي تتمــري
)SaaS) الــىت

ي 
مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت مــن المعلومــات والبيانــات، الرب

ي 
ي توفــر ذكاء إدارة االأعمــال المتكاملــة �ف

مجيــات الــىت ف بالرب تتمــري
ف المعلومــات مــن قواعــد  الوقــت الحقيقــي مــن خــالل الجمــع بــ�ي
ف  تتمــري ي 

الــىت  (SaaS( كخدمــة  مجيــات  الرب المختلفــة،  البيانــات 
نامــج تحليــالت االأعمــال لجمــع البيانــات وتحليلهــا لتســهيل  برب
ف  ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت اتخــاذ القــرارات التجاريــة، الرب
ــات  مجي ــة، الرب ــات الضخم ــل البيان ي تحلي

ــتخدام �ف ــات لالس مجي برب
ــة  ــى أتمت ــل ع ي تعم

ــىت ــات ال مجي ف بالرب ــري ي تتم
ــىت ــة )SaaS) ال كخدم

ــة  ــة والمنظم ــبه المهيكل ــة وش ــري المنظم ــات غ ــة المعلوم معالج
مجيــات  نــت، الرب نرت والبيانــات المخزنــة عــى شــبكات الكمبيوتــر واالإ
ونيــة للســماح  لكرت نامــج التجــارة االإ ف برب ي تتمــري

كخدمــة )SaaS) الــىت
ونيــة عــرب شــبكة  لكرت ف بإجــراء المعامــالت التجاريــة االإ للمســتخدم�ي
نامــج لتشــغيل  ف برب كمبيوتــر عالميــة، برنامــج كخدمــة )SaaS) يتمــري
مجيــات كخدمــة  وإدارة مراكــز االتصــال ومراكــز االتصــال، الرب
ــالء  ــة العم ــم خدم ــة لتقدي ــات برمجي ف بمنص ــري ي تتم

ــىت )SaaS) ال
نامــج  ف برب ي تتمــري

ــىت ــات كخدمــة )SaaS) ال مجي ودعــم العمــالء، الرب
 (SaaS( للتعــرف عــى الــكالم والوجــه والبريــة، برنامــج كخدمــة
كخدمــة  مجيــات  الرب كالم،  إىل  النــص  لتحويــل  نامــج  برب ف  يتمــري
نامــج لتحليــل الصــور وتحديدهــا ومعالجتهــا  ف برب ي تتمــري

)SaaS) الــىت
مجيــات  وتحويلهــا واقتصاصهــا وتغيــري حجمهــا وتحســينها، الرب
ــيق  ــو وللتنس ــق الفيدي ــج لتدف نام ف برب ــري ي تتم

ــىت ــة )SaaS) ال كخدم
عــاىلي الرعــة ومعالجــة تدفقــات الصــوت والفيديــو، برنامــج 
نامــج لنــرش محتــوى فيديــو مبــا�ش وعنــد  ف برب كخدمــة )SaaS) يتمــري
ــري  ــج لتوف نام ف برب ــري ي تتم

ــىت ــة )SaaS) ال ــات كخدم مجي ــب، الرب الطل
ــا  ــيع نطاقه ــه وتوس ــليمه وتخزين ــو وتس ــة الفيدي ــات معالج خدم
مجيــات  ف بالرب ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت ديناميكًيــا، الرب
ــفري  ــك تش ــفري وف ــل وتش ــل وتحوي ــة وتحوي ــتخدمة لمعالج المس
وتشــفري وفــك تشــفري وتوزيــع ومعالجــة ملفــات الفيديــو والصــور 
نامــج  ف برب ي تتمــري

ــىت ــة )SaaS) ال امــج كخدم ــة، الرب والصــوت الرقمي
ي تدفقــات 

عالنــات والمحتويــات االأخــرى وإزالتهــا �ف دخــال االإ الإ
دارة  ــج الإ نام ف برب ــري ي تتم

ــىت ــة )SaaS) ال ــات كخدم مجي ــو، الرب الفيدي
نامــج  ف برب ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت الحقــوق الرقميــة، الرب
 (SaaS( مجيــات كخدمــة ات زمنيــة، الرب لعــرض التلفزيــون عــى فــرت
نامــج  ف برب مجيــات كخدمــة )SaaS) تتمــري نامــج االألعــاب، الرب ف برب تتمــري
نامــج  ف برب ي تتمــري

امــج كخدمــة )SaaS) الــىت محــرك اللعبــة، الرب
نــت  إنرت عــرب  ونيــة وتوصيلهــا وتشــغيلها  لكرت االإ االأجهــزة  دارة  الإ
ــج  نام ف برب ــري ي تتم

ــىت ــة )SaaS) ال ــات كخدم مجي ــياء )IOT)، الرب االأش
ــع  ــا م ــل محلًي ــل والتواص ــن العم ــة م وني لكرت ــزة االإ ف االأجه ــ�ي لتمك
ي 

�ف المســتوى  عاليــة  والخدمــات  التحليــالت  بفوائــد  االحتفــاظ 
ف بــأدوات تطويــر  ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت الســحابة، الرب
مجيــات  ف برب ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت مجيــات، الرب الرب
مجيــات  الرب هــا وإدارتهــا،  التطبيقــات واختبارهــا ونرش لتطويــر 
دارة مشــاريع وفــرق تطويــر  نامــج الإ ف برب ي تتمــري

كخدمــة )SaaS) الــىت
مجيــات، مراقبــة أنظمــة الكمبيوتــر وقواعــد البيانــات الأغــراض  الرب

ي طبيعــة حمايــة البيانــات والمعلومــات مــن الوصــول غــري
أمنيــة �ف
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and audio files; software as a service (SaaS) featuring 
software for inserting and removing advertising 
and other content into video streams; software as a 
service (SaaS) featuring software for digital rights 
management; software as a service (SaaS) featuring 
software for time shifted television viewing; software 
as a service (SaaS) featuring game software; software 
as a service (SaaS) featuring game engine software; 
software as a service (SaaS) featuring software to 
manage, connect, and operate internet of things (IOT) 
electronic devices; software as a service (SaaS) featuring 
software for enabling electronic devices to operate and 
communicate locally while retaining the benefits of 
analytics and high level services in the cloud; software 
as a service (SaaS) featuring software development 
tools; software as a service (SaaS) featuring software 
for application development, testing, deployment and 
management; software as a service (SaaS) featuring 
software for managing software development 
projects and teams; monitoring of computer systems 
and databases for security purposes in the nature of 
protecting data and information from unauthorized 
access; computerized security services, namely, 
electronically monitoring, detecting and reporting on 
suspicious and abnormal patterns of computer network 
access or activity in the nature of protecting data and 
information from unauthorized access; providing 
user authentication services using single sign on and 
multi factor technology for accessing a secure virtual 
computing environment; providing authentication 
services via online non downloadable software for 
establishing and transmitting security credentials for 
domain name services. Application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing 
and maintaining applications, software, websites and 
databases in the fields of ecommerce, online payments, 
order queuing, website design, data storage and shared 
computing capacity scaling services. 

ونيــة  لكرت المــرح بــه، خدمــات االأمــن المحوســبة أي المراقبــة االإ
الطبيعيــة  وغــري  المشــبوهة  االأنمــاط  عــن  بــالغ  واالإ والكشــف 
حمايــة  طبيعــة  ي 

�ف النشــاط  أو  الكمبيوتــر  شــبكة  إىل  للوصــول 
ــري  ــه، توف ــرح ب ــري الم ــول غ ــن الوص ــات م ــات والمعلوم البيان
خدمــات مصادقــة المســتخدم باســتخدام تقنيــة تســجيل الدخــول 
اضيــة  االأحــادي ومتعــددة العوامــل للوصــول إىل بيئــة حوســبة افرت
يــل  ف امــج غــري القابلــة للترف آمنــة، توفــري خدمــات المصادقــة عــرب الرب
نشــاء بيانــات اعتمــاد االأمــان ونقلهــا لخدمــات  نــت الإ نرت عــرب االإ
اســم المجــال، مــزود خدمــة التطبيقــات وهــو توفــري واســتضافة 
ونيــة  لكرت امــج والمواقــع االإ وإدارة وتطويــر وصيانــة التطبيقــات والرب
ــات  ــة والمدفوع وني لكرت ــارة االإ ــاالت التج ي مج

ــات �ف ــد البيان وقواع
نــت وانتظــار الطلبــات وتصميــم مواقــع الويــب وتخزيــن  نرت عــرب االإ

كة.  ــرت ــبة المش ــعة الحوس ــيع س ــات توس ــات وخدم البيان
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Applicant Name: Amazon Technologies, Inc.  .اينك ، ف بإسم :  أمازون تكنولوجري

Applicant Address410:  Terry Ave North Seattle, 
Washington 98109, USA 

ي افنيو نورث سياتل، واشنطن 98109، الواليات  العنوان :  410 تري
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electronic data transmission; streaming of data; 
streaming of software applications; providing data 
streaming capacity to others; streaming of audio and 
video material on the Internet; video-on-demand 
transmission; providing access to telecommunication 
networks; providing multiple user access to global 
computer information networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information; providing 
user access to computer software in data networks; 
providing access to remotely hosted operating systems 
and computer applications through the internet; 
providing access to cloud based computing resources 
and storage; providing access to databases; providing 
virtual private network (VPN) services; telephone 
communications; voice over Internet protocol (VOIP) 
services; web conferencing services; call routing 
services; providing voice chat services; providing 
internet chat rooms; transmission of messages; 
providing on-line forums for transmission of messages 
among computer users; call recording services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ونيــة، تدفــق البيانــات، تدفــق تطبيقــات  لكرت نقــل البيانــات االإ
دفــق  لالآخريــن،  البيانــات  تدفــق  قــدرة  توفــري  مجيــات،  الرب
ــد  ــو عن ــل الفيدي ــت، نق ن نرت ــى االإ ــة ع ــمعية والبري ــواد الس الم
ــول  ــري وص ــاالت، توف ــبكات االتص ــول إىل ش ــري الوص ــب، توف الطل
ــة  ــر العالمي ــات الكمبيوت ــبكات معلوم ف إىل ش ــتخدم�ي ــدد المس متع
ــول  ــري وص ــات، توف ــن المعلوم ــعة م ــة واس ــرش مجموع ــل ون لنق
البيانــات، توفــري  ي شــبكات 

المســتخدم إىل برامــج الكمبيوتــر �ف
ــر المســتضافة  ــات الكمبيوت الوصــول إىل أنظمــة التشــغيل وتطبيق
نــت، توفــري الوصــول إىل مــوارد الحوســبة  نرت عــن بُعــد عــرب االإ
البيانــات،  قواعــد  إىل  الوصــول  توفــري  والتخزيــن،  الســحابية 
ــاالت  ــة )VPN)، االتص اضي ــة االفرت ــبكة الخاص ــات الش ــري خدم توف
 ،(VOIP( نــت نرت الهاتفيــة، خدمــات نقــل الصــوت عــرب بروتوكــول االإ
ــم  ــات، تقدي ــه المكالم ــات توجي ــب، خدم ــرات الوي ــات مؤتم خدم
نــت،  نرت خدمــات الدردشــة الصوتيــة، توفــري غــرف دردشــة عــى االإ
ف  نــت لنقــل الرســائل بــ�ي نرت نقــل الرســائل، توفــري منتديــات عــى االإ

ــات.  ــجيل المكالم ــر، خدمــات تس ــتخدمي الكمبيوت مس

  

 

Date :14/11/2021  التاريخ :14/11/2021

Trademark No.:41694 العالمة التجارية رقم :  41694

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: SHAREKAT PURPLE LELMAWAD 
ALGHTHAEIH 

بيل للمواد الغذائية  كة بري بإسم :  �ش

Applicant Address: PALESTINE - HEBRON - 
TAFOUH 

ف - الخليل - تفوح   العنوان :  فلسط�ي
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Applicant for Correspondence : PALESTINE - 
HEBRON - TAFOUH 

عنوان التبليغ  :  - الخليل - تفوح 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
ــىي  ــالم جي ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــرف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

ــالأكل.  الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة ل

  

 

Date :16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41703 العالمة التجارية رقم :  41703

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: SEARA ALIMENTOS LTDA.  .ي دي ايه
بإسم :  سيارا اليمينتوس ال �ت

Applicant Address :Avenida Marginal Direita do 
Tiete, 500 - Sao Paulo - Sao Paulo – Brazil 

، 500 - ساو باولو - ساو  ي
العنوان :  افينيدا مارغينال ديريتا دو تييىت

ازيل   باولو - الرب

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
meat burgers; soy burger; sausages; vegetable burger; 
vegetable protein burger; chicken burger; oriental 
meat; breaded; ready-to-eat meat, chicken or vegetable 
dishes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  برغــر اللحــوم؛ برغــر الصويــا؛ ســجق؛ برغــر خضــار؛ برغــر بروتــ�ي
؛ أطبــاق اللحــوم  ف ؛ اللحــم بالخــرب ي

�ت ؛ برغــر الدجــاج؛ لحــم �ش ي
نبــا�ت

أو الدجــاج أو الخضــار الجاهــزة لــالأكل 

  

 

Date :16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41704 العالمة التجارية رقم :  41704

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SEARA ALIMENTOS LTDA.  .ي دي ايه
بإسم :  سيارا اليمينتوس ال �ت

Applicant Address: Avenida Marginal Direita do 
Tiete, 500 - Sao Paulo - Sao Paulo – Brazil 

، 500 - ساو باولو - ساو  ي
العنوان :  افينيدا مارغينال ديريتا دو تييىت

ازيل   باولو - الرب
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Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
fried meat balls; meat pies; shepherd’s pie; ready-to-
eat pasta dishes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كرات اللحم المقلية؛ فطائر لحم؛ فطائر اللحم بالبطاطا؛ أطباق 

المعكرونة الجاهزة لالأكل 
  

 

Date :16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41705 العالمة التجارية رقم :  41705

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SEARA ALIMENTOS LTDA.  .ي دي ايه
بإسم :  سيارا اليمينتوس ال �ت

Applicant Address: Avenida Marginal Direita do 
Tiete, 500 - Sao Paulo - Sao Paulo – Brazil 

، 500 - ساو باولو - ساو  ي
العنوان :  افينيدا مارغينال ديريتا دو تييىت

ازيل   باولو - الرب

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
commerce of meat burger, soy burger, sausages, 
vegetable burger, vegetable protein burger, chicken 
burger, oriental meat, breaded, ready-to-eat dishes 
with meat, chicken or vegetables, fried meat balls, meat 
pies, shepherd’s pie; ready-to-eat pasta dishes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر  ــجق وبرغ ــا والس ــر الصوي ــوم وبرغ ــر اللح غ ــار برب ــات االتج خدم
ي 

�ت ي وبرغــر الدجــاج واللحــم الــرش
ــا�ت ف النب ــ�ي وت الخضــار وبرغــر الرب

ف وأطبــاق اللحــوم أو الدجــاج أو الخضــار الجاهــزة  واللحــم بالخــرب
ــم  ــر اللح ــم وفطائ ــر اللح ــة وفطائ ــم المقلي ــرات اللح ــالأكل وك ل

ــالأكل  ــزة ل ــة الجاه ــاق المعكرون ــا وأطب بالبطاط
  

 

Date :16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41706 العالمة التجارية رقم :  41706

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: ARAB CENTER FOR RESEARCH 
AND POLICY STUDIES-TARSHEED 

ي لالأبحاث ودراسة السياسات - ترشيد  كة المركز العر�ب بإسم :  �ش

Applicant Address :P.O. Box 15810,  Doha – Qatar .   .العنوان :  ص.ب 15810، الدوحة، قطر
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Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ــب؛  ــد الكت ــواد تجلي ــات؛ م ــرى؛ المطبوع ــات أخ ي فئ

ــري واردة �ف وغ
ي 

ــتعملة �ف ــق المس ــواد اللص ــية؛ م ــة؛ القرطاس ــور الفوتوغرافي الص
ي الدهــان 

ــرا�ش ؛ ف ف ــ�ي ــة؛ ومــواد الفنان لي ف ــات مرف القرطاســية أو لغاي
أو التلويــن؛ االآالت الكاتبــة واللــوازم المكتبيــة )عــدا االأثــاث)؛ مــواد 
ــتيكية  ــف البالس ــواد التغلي ــزة)؛ م ــدا االأجه ــس )ع ــه والتدري التوجي
الطباعــة؛  حــروف  أخــرى)؛  فئــات  ي 

�ف الــواردة  )غــري  للتغليــف 
ــمات) ــيهات )الراس الكليش

اطات خاصة:عدم حماية كلمة منهجيات بمعزل عن شكلها اشرت

 

Date :16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41707 العالمة التجارية رقم :  41707

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: ARAB CENTER FOR RESEARCH 
AND POLICY STUDIES-TARSHEED 

ي لالأبحاث ودراسة السياسات - ترشيد  كة المركز العر�ب بإسم :  �ش

Applicant Address :P.O. Box 15810,  Doha – Qatar .   .العنوان :  ص.ب 15810، الدوحة، قطر

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأنشــطة  فيــه؛  الرت التدريــب؛  والتهذيــب؛  التعليــم  خدمــات 

والثقافيــة  الرياضيــة 
اطات خاصة:عدم حماية كلمة منهجيات بمعزل عن شكلها اشرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41708 العالمة التجارية رقم :  41708

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: A.AKSULAR GIDA TICARET VE 
SANAYI ANONIM SIRKETI 

ي 
كىت ي ساناي انونيم شري

بإسم :  ايه.اكسوالر غيدا تيكاريت �ف

Applicant Address :MACUN BATI BUL.234 2/134 
YENIMAHALLE- ANKARA/TURKEY 

- انقرة/تركيا   ي بول.234 2/134 ينيمماهاىلي
العنوان :  ماكون با�ت

Applicant for Correspondence:  Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages.Pasta, stuffed dumplings, 
noodles.Pastries and bakery products based on flour; 
desserts based on flour and chocolate; bread, simit 
[Turkish ring-shaped bagel covered with sesame 
seeds], pogaca [Turkish bagel], pita, sandwiches, 
katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish 
dessert based on dough coated with syrup], kaday?f 
[Turkish dessert based on dough]; desserts based on 
dough coated with syrup; puddings, custard, kazandibi 
[Turkish pudding], rice pudding, keskul [Turkish 
pudding].Honey, bee glue for human consumption, 
propolis for food purposes. Condiments for foodstuff, 
vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), tomato 
sauce. Yeast, baking powder. Flour, semolina, starch 
for food. Sugar, cube sugar, powdered sugar. Tea, 
ice tea. Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers. Chewing gums. Ice-cream, edible ices. Salt. 
Cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn 
chips, breakfast cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human consumption, 
processed oats for human consumption, processed rye 
for human consumption, rice. Molasses for food 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــكاكاو  ــوة أو ال ــها القه ي أساس

ــىت ــات ال وب ــكاكاو؛ المرش ــوة وال القه
ي أساســها الشــوكوالته. المعكرونــة والفطائــر 

وبــات الــىت والمرش
ومنتجــات  الفطائــر  رقيقــة).  )معكرونــة  والنودلــز  المحشــوة 
المخابــز المصنوعــة مــن الدقيــق؛ حلويــات أساســها الدقيــق 
ــة  ــكل حلق ــى ش ــركي ع ــك ت ــميت ]كع ف والس ــرب ــوكوالتة؛ الخ والش
والفطائــر   ] تــركي ف  ]خــرب ودونــات  السمســم[  ببــذور  مغطــى 
والسندويشــات و الكاتمــر ]معجنــات تركيــة[ والفطائــر والكعــك 
اب[  ف المغلــف بالــرش والبقــالوة ]حلــوى تركيــة أساســها العجــ�ي
ــها  ــات أساس [ وحلوي ف ــ�ي ــها العج ــة أساس ــوى تركي ــف ]حل والقطاي
ي  والكازانديــىب د  والكســرت المهلبيــة  اب؛  بالــرش مغطــاة  ف  العجــ�ي
]مهلبيــة تركيــة[ ومهلبيــة االأرز والكيســكول ]مهلبيــة تركيــة[. عســل 
 ( ي وشــمع النحــل )عكــرب النحــل وشــمع النحــل لالســتهالك البــرش
لغايــات غذائيــة. الصلصــات )التوابــل) للمــواد الغذائيــة والفانيــال 
)منكهــة) والبهــارات والصلصــات )التوابــل) وصلصــة البنــدورة. 
ــام.  ــا للطع ــميد ونش ــق والس . الدقي ف ــري ــحوق الخب ة ومس ــري الخم
الســكر ومكعبــات الســكر والســكر المســحوق. الشــاي والشــاي 
ــر  ــكويت الكراك ــكويت وبس ــوكوالتة والبس ــات والش ــج. الحلوي المثل
)ايســكريم)  البوظــة  العلكــة.  )الويفــر).  البســكويت  ورقاقــات 
والمثلجــات الصالحــة لــالأكل. الملــح. وجبــات خفيفــة اساســها 
الحبــوب والبوشــار والشــوفان المطحــون ورقائــق الــذرة وحبــوب 
ي والشــوفان المعالــج  فطــار والقمــح المعالــج لالســتهالك البــرش االإ
ي  البــرش لالســتهالك  المعالــج  والجــاودار  ي  البــرش لالســتهالك 

واالأرز. دبــس للطعــام 
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :17/11/2021  التاريخ :17/11/2021

Trademark No.:41739 العالمة التجارية رقم :  41739

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: sharikat altaibat lltwredat 
walistithmar 

كة الطيبات للتوريدات واالستثمار  بإسم :  �ش

Applicant Address :Hebron Wad Al - Haria Next to 
Al - Rasheed Furn 0599398952 

العنوان :  الخليل واد الهرية بجانب فرن الرشيد  

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, 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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة التابيــوكا والســاغو 
ف والفطائــر  ات المصنوعــة مــن الحبــوب الخــرب الدقيــق والمســتحرف
ــود  ــل االأس ــل والعس ــل النح ــة عس ــات المثلج ــات الحلوي والحلوي
ف الملــح الخــردل الخــل والصلصــات  ة ومســحوق الخبــري الخمــري

ــج.  ــارات الثل ــل البه التواب

  

 

Date :18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41743 العالمة التجارية رقم :  41743

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: RICERFARMA S.R.L.  فارما اس.ار.ال بإسم :  ريسري

Applicant Address :Via Egadi, 7, Milano, Italy   العنوان :  فيا ايغادي، 7، ميالنو، ايطاليا

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

60  

61  



49

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetical 
substances for medical use, foodstuffs for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــة لغاي ات صحي ــتحرف ــة؛ مس ــة وبيطري ات صيدالني ــتحرف مس
ــع؛  ــة للرض ــواد غذائي ي وم ــىب ــتعمال الط ــة لالس ــواد حمي ــة؛ م طبي
االأســنان وشــمع طــب  مــواد حشــو  لصقــات ومــواد ضمــاد؛ 
ــات  ات والحيوان ــرش ــادة الح ب ات الإ ــتحرف ــرات؛ مس ــنان؛ مطه االأس

ــاب  ــدات اعش ــات ومبي ــدات فطري ــارة؛ مبي الض

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41811 العالمة التجارية رقم :  41811

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Dell Inc  بإسم :  ديل إنك

Applicant Address :One Dell Way, RR1-33, Round 
Rock, Texas 78682 , USA 

العنوان :  ون ديل واي، ار ار33-1، راوند روك، تكساس 
78682، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, 
Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Computer hardware, computer gaming machines, 
microprocessors, memory boards, monitors, displays, 
keyboards, cables, modems, videophones, disk drives, 
optical drives, digital video drives, camera, headphones, 
flash drives? digital home entertainment systems 
comprised of media center device, namely, computer 
hardware that is based on PC technology designed and 
optimized to interact with digital TV, video, audio, internet 
and data information, TV tuners, speakers, digital video 
recorders, amplifiers and stereo base systems for digital 
music players. Bags for computer storage , laptop cases, 
laptop sleeves. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة الحاســوب ، أجهــزة ألعــاب الحاســوب، المعالجــات 
المصغــرة، لوحــات الذاكــرة، الشاشــات، والشاشــات ، لوحــات 
ــة،  ــودم، هواتــف تلفزيوني ــح، والكابــالت، أجهــزة الم المفاتي
ــغالت  ــة، مش ــراص الضوئي ــغالت االأق ــراص، مش ــغالت االق مش
الفيديــو الرقميــة، آالت التصويــر، ســماعات الــرأس، مشــغالت 
ــن  ــون م ــة تتك ــة رقمي لي ف ــه مرف ــة ترفي ــة ؛ أنظم ــراص وميضي أق
ي تعتمــد 

جهــاز مركــز وســائط، تحديــدا: ، أجهــزة الكمبيوتــر الــىت
عــى تقنيــة الكمبيوتــر المصممــة والمحّســنة للتفاعــل مــع 
ــة  ــع الصوتي ــة، والمقاط ــع المرئي ــي، والمقاط ــون الرقم التلفزي
ات  نــت والبيانــات، مولفــات التلفــاز، مكــرب نرت ، معلومــات االإ
الصــوت، مســجالت الفيديــو الرقميــة، مضخمــات الصــوت 
الرقميــة.  الموســيقى  لمشــغالت  يو  الســتري قاعــدة  وأنظمــة 
الحقائــب لتخزيــن الكمبيوتــر، حافظــات الحواســيب الشــخصية 

ــة  ــيب المحمول ــات للحواس ــة، الواقي المحمول
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41812 العالمة التجارية رقم :  41812

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: Dell Inc  بإسم :  ديل إنك

Applicant Address: One Dell Way, RR1-33, Round 
Rock, Texas 78682 , USA 

العنوان :  ون ديل واي، ار ار33-1، راوند روك، تكساس 78682، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bags, briefcases and backpacks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحقائب، وحقائب اليد وحقائب الظهر 

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41813 العالمة التجارية رقم :  41813

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Dell Inc  بإسم :  ديل إنك

Applicant Address :One Dell Way, RR1-33, Round 
Rock, Texas 78682 , USA 

العنوان :  ون ديل واي، ار ار33-1، راوند روك، تكساس 78682، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Chairs, bar stools, tissue boxes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، كرا�ي بدون أيدي للبارات، علب المناديل  الكرا�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41814 العالمة التجارية رقم :  41814

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Dell Inc  بإسم :  ديل إنك

Applicant Address :One Dell Way, RR1-33, Round 
Rock, Texas 78682 , USA 

العنوان :  ون ديل واي، ار ار33-1، راوند روك، تكساس 78682، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, namely caps, hats, shirts and jackets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ، القبعات والقمصان والسرت ي

المالبس، تحديدا: الطوا�ت

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41815 العالمة التجارية رقم :  41815

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Dell Inc  بإسم :  ديل إنك

Applicant Address :One Dell Way, RR1-33, Round 
Rock, Texas 78682 , USA 

العنوان :  ون ديل واي، ار ار33-1، راوند روك، تكساس 78682، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Providing an Internet website portal featuring non-
downloadable video and films specifically in the field 
of video gaming? Entertainment services, providing 
non-downloadable webcasts in the fields of computer 
gaming? production of films, movies and video clips? 
Providing an Internet website portal featuring non-
downloadable video and films specifically in the fields 
of electronic computer graphics services, computer 
programming and computer hardware 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نــت تعــرض مقاطــع فيديــو وأفــالم  نرت توفــري بوابــة عــى شــبكة االإ
ــات  ــو ؛ خدم ــاب الفيدي ــال ألع ي مج

ــة �ف ــل خاص ي ف ــة للترف ــري قابل غ
ــاالت  ي مج

ــل �ف ي ف ــل للترف ــري القاب ــب�ي غ ــث الش ــري الب ــه، وتوف في الرت
ــو  ــع الفيدي ــالم ومقاط ــالم، واالأف ــاج االأف ــر وإنت ــاب الكمبيوت ألع
ــو  ــع فيدي ــرض مقاط ــت تع ن نرت ــى االإ ــة ع وني ــة إلكرت ــري بواب ؛ توف
ي مجــاالت 

يــل عــى وجــه التحديــد �ف ف وأفــالم غــري قابلــة للترف
الكمبيوتــر  برمجــة  ونيــة،  لكرت االإ الكمبيوتــر  رســومات  خدمــات 

وأجهــزة الكمبيوتــر 
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41816 العالمة التجارية رقم :  41816

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Dell Inc  بإسم :  ديل إنك

Applicant Address :One Dell Way, RR1-33, Round 
Rock, Texas 78682 , USA 

العنوان :  ون ديل واي، ار ار33-1، راوند روك، تكساس 78682، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Computer hardware, computer gaming machines, 
microprocessors, memory boards, monitors, displays, 
keyboards, cables, modems, videophones, disk 
drives, optical drives, digital video drives, camera, 
headphones, flash drives? digital home entertainment 
systems comprised of media center device, namely, 
computer hardware that is based on PC technology 
designed and optimized to interact with digital TV, 
video, audio, internet and data information, TV tuners, 
speakers, digital video recorders, amplifiers and 
stereo base systems for digital music players. Bags for 
computer storage , laptop cases, laptop sleeves. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المعالجــات  الحاســوب،  ألعــاب  أجهــزة   ، الحاســوب  أجهــزة 
المصغــرة، لوحــات الذاكــرة، الشاشــات، والشاشــات ، لوحــات 
تلفزيونيــة،  هواتــف  المــودم،  أجهــزة  والكابــالت،  المفاتيــح، 
مشــغالت االقــراص، مشــغالت االأقــراص الضوئيــة، مشــغالت 
ــغالت  ــرأس، مش ــماعات ال ــر، س ــة، آالت التصوي ــو الرقمي الفيدي
ليــة رقميــة تتكــون مــن جهــاز  ف أقــراص وميضيــة ؛ أنظمــة ترفيــه مرف
ــى  ــد ع ي تعتم

ــىت ــر ال ــزة الكمبيوت ــدا: ، أجه ــائط، تحدي ــز وس مرك
ــون  ــع التلفزي ــل م ــنة للتفاع ــة والمحّس ــر المصمم ــة الكمبيوت تقني
الرقمــي، والمقاطــع المرئيــة، والمقاطــع الصوتيــة ، معلومــات 
ات الصــوت، مســجالت  نــت والبيانــات، مولفــات التلفــاز، مكــرب نرت االإ
يو  الفيديــو الرقميــة، مضخمــات الصــوت وأنظمــة قاعــدة الســتري

ــوس  ــغالت الم لمش
  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41817 العالمة التجارية رقم :  41817

Class: 18
ي الصنف :   18

�ف

Applicant Name: Dell Inc  بإسم :  ديل إنك
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: One Dell Way, RR1-33, Round 
Rock, Texas 78682 , USA 

العنوان :  ون ديل واي، ار ار33-1، راوند روك، تكساس 78682، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bags, briefcases and backpacks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحقائب، وحقائب اليد وحقائب الظهر 

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41818 العالمة التجارية رقم :  41818

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Dell Inc  بإسم :  ديل إنك

Applicant Address: One Dell Way, RR1-33, Round 
Rock, Texas 78682 , USA 

العنوان :  ون ديل واي، ار ار33-1، راوند روك، تكساس 78682، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Chairs, bar stools, tissue boxes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، كرا�ي بدون أيدي للبارات، علب المناديل  الكرا�ي

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41819 العالمة التجارية رقم :  41819

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Dell Inc  بإسم :  ديل إنك
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: One Dell Way, RR1-33, Round 
Rock, Texas 78682 , USA 

العنوان :  ون ديل واي، ار ار33-1، راوند روك، تكساس 78682، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, namely caps, hats, shirts and jackets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ، القبعات والقمصان والسرت ي

المالبس، تحديدا: الطوا�ت

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41820 العالمة التجارية رقم :  41820

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Dell Inc  بإسم :  ديل إنك

Applicant Address: One Dell Way, RR1-33, Round 
Rock, Texas 78682 , USA 

العنوان :  ون ديل واي، ار ار33-1، راوند روك، تكساس 78682، 
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Providing an Internet website portal featuring non-
downloadable video and films specifically in the field 
of video gaming? Entertainment services, providing 
non-downloadable webcasts in the fields of computer 
gaming? production of films, movies and video clips? 
Providing an Internet website portal featuring non-
downloadable video and films specifically in the fields 
of electronic computer graphics services, computer 
programming and computer hardware 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نــت تعــرض مقاطــع فيديــو وأفــالم  نرت توفــري بوابــة عــى شــبكة االإ
ــات  ــو ؛ خدم ــاب الفيدي ــال ألع ي مج

ــة �ف ــل خاص ي ف ــة للترف ــري قابل غ
ــاالت  ي مج

ــل �ف ي ف ــل للترف ــري القاب ــب�ي غ ــث الش ــري الب ــه، وتوف في الرت
ــو  ــع الفيدي ــالم ومقاط ــالم، واالأف ــاج االأف ــر وإنت ــاب الكمبيوت ألع
ــو  ــع فيدي ــرض مقاط ــت تع ن نرت ــى االإ ــة ع وني ــة إلكرت ــري بواب ؛ توف
ي مجــاالت 

يــل عــى وجــه التحديــد �ف ف وأفــالم غــري قابلــة للترف
الكمبيوتــر  برمجــة  ونيــة،  لكرت االإ الكمبيوتــر  رســومات  خدمــات 

وأجهــزة الكمبيوتــر 

  

71  



55

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41841 العالمة التجارية رقم :  41841

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Saif Ahmad & Partners Co. \
Canadian International Tourism Restaurants 

كاه/الكندية العالمية للمطاعم  كة سيف أحمد و�ش بإسم :  �ش
السياحية 

Applicant Address: Donuts factory building, 
Al Shabsogh street, Marj Al-hamam- Amman, 
Jordan. 

ي، شارع الشابسوغ، مرج الحمام -  العنوان :  بناية دونتس فاكرت
عمان، االردن.  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accomodation; Cafes; Cafeterias; Catering  
(Food and drink –); Restaurants; Restaurants (Self-
service –); Snack-bars; Providing food and drink in 
doughnut shops 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المؤقــت؛  يــواء  االإ وبــات،  والمرش االطعمــة  توفــري  خدمــات 
اب؛ المطاعــم؛  ــد بالطعــام والــرش وي ف ــات؛ الرت ي المقاهــي؛ الكافتري
ــة؛  ــات الخفيف ــم الوجب ــم تقدي ــة؛ مطاع ــة الذاتي ــم الخدم مطاع

ي محــالت الدونــات 
وبــات �ف توفــري االأطعمــة والمرش
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Date :02/12/2021  التاريخ :02/12/2021

Trademark No.:41860 العالمة التجارية رقم :  41860

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Bashar Zuhdi Ratib Arafeh  بإسم :  بشار زهدي راتب عرفه

Applicant Address :Hebron - Singer   العنوان :  الخليل - سنجر

73  



56

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bracelets (Jewelry), Chains (Jewelry), Necklaces 
(Jewelry), Rings (Jewelry) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 أساور )مجوهرات), قالئد سلسلية )مجوهرات), قالئد )مجوهرات),

 خواتم )مجوهرات)

اطات خاصة:عدم الحماية عى رسمة الجوهرة اشرت

  

 

Date :01/12/2021  التاريخ :01/12/2021

Trademark No.:41867 العالمة التجارية رقم :  41867

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا 

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
taps (machine tools); sorting machines for industry; 
dairy machines; motors and engines (except for 
land vehicles); machine coupling and transmission 
components except for land vehicles; aerating pumps 
for aquaria; gas pumps (gas station equipment); 
vending machines; electric door opening and closing 
apparatus; cranes; snow ploughs; metalworking 
machines; civil engineering machinery; chemical 
machines for industrial purposes; printing machines; 
sewing machines; glass-working machines; painting 
machines; packing machines; electronic ignitions for 
vehicles; mechanical engine parts for land vehicles; 
filters for automobile engines; automotive engine 
blocks; ignition coils for automotive engines; pumps 
for land vehicle engines; speed change gears being 
parts of machines; hydraulic accumulators being parts 
of machines; brakes for machines; vehicle washing 
machines; automatic parking installations; plastic 
processing machines; 3D printers; ignition devices 
for motors of land vehicles; current generators for 
automobiles; industrial robots; robots for helping 
with daily chores for household purposes; machines

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تصنيــع  آالت  للصناعــة؛  فــرز  آالت  آليــة)؛  )عــدد  ســدادات 
ــة)؛  ي ــات الرب ــا للمركب ــا كان منه ــن ) عــدا م ــان؛ محــركات ومكائ االألب
ــات  ــة وعنــارص نقــل الحركــة ) عــدا مــا كان منهــا للمركب ــات آلي قارن
المائيــة؛  االأحيــاء  تربيــة  الأحــواض  تهويــة  مضخــات  يــة)؛  الرب
مضخــات الغــاز )معــدات محطــات الغــاز)؛ آالت بيــع؛ أجهــزة 
؛ رافعــات؛ جرافــات ثلــج؛ آالت  ي

فتــح وإغــالق البــاب الكهربــا�أ
آالت  المدنيــة؛  الهندســة  آالت  المعدنيــة؛  االأدوات  تصنيــع 
كيماويــة لالأغــراض الصناعيــة؛ آالت طباعــة؛ ماكينــات خياطــة؛ 
مشــعل  تغليــف؛  آالت  دهــان؛  آالت  الزجــاج؛  تصنيــع  آالت 
يــة؛  ي للمركبــات؛ أجــزاء المحــرك الميكانيكيــة للمركبــات الرب

و�ف الكــرت
مرشــحات لمحــركات الســيارات؛ قوالــب محرك الســيارات؛ شــمعات 
المركبــات  لمحــركات  مضخــات  الســيارات؛  لمحــركات  اق  احــرت
االآالت؛  مــن  أجــزاء  هــي  الرعــة  ة  المتغــري وس  الــرت يــة؛  الرب
المراكــم الهيدروليكيــة هــي جــزء مــن االآالت؛ مكابــح لــالآالت؛ 
آالت غســل للمركبــات؛ معــدات مواقــف الســيارات االأوتوماتيكيــة؛ 
ــزة  ــاد؛ أجه ــة االأبع ــات ثالثي ــتيك؛ طابع ــة البالس ــات معالج ماكين
ــيارات؛  ــار للس ــدات تي ــة؛ مول ي ــات الرب ــركات المركب ــعال لمح ش االإ
ــة ــال اليومي ي االأعم

ــاعدة �ف ــات للمس ــة؛ الروبوت ــات الصناعي الروبوت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

for manufacturing dry cells; robots for machine tools; 
driving devices for robots; control mechanisms for 
robotic machines; electrodes for welding machines 

ليــة؛ آالت لتصنيــع الخاليــا الجافــة؛ الروبوتــات  ف لالأغــراض المرف
لــالأدوات االآليــة؛ أجهــزة القيــادة للروبوتــات؛ آليــات التحكــم 

اللحــام  ودات الآالت  إلكــرت الروبوتيــة؛  لــالآالت 

  

 

Date :01/12/2021  التاريخ :01/12/2021

Trademark No.:41868 العالمة التجارية رقم :  41868

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
humanoid robots with artificial intelligence; software 
for controlling robots; downloadable application 
software for use on smart phones for the provision of 
information relating to vehicle trip information history, 
parking location management, trip information, 
vehicle health management, driving information, and 
third-party promotional data for drivers; downloadable 
and recorded computer software for autonomous 
driving of motor vehicles; Recorded software for 
data processing for autonomous driving control; 
downloadable and recorded computer software for 
autonomous vehicle navigation, steering, calibration, 
and management; downloadable software for parking 
location identification; downloadable and recorded 
computer software for vehicle navigation; recorded 
software for vehicle fleet launching, coordination, 
calibrating, direction, and management; downloadable 
and recorded computer software for controlling 
vehicle communications networks; downloadable and 
recorded computer software platforms for advanced 
safety and driver assistance systems for vehicles; 
downloadable software for the control and remote 
control of vehicles; computer application software 
for vehicles; application software for metaverse; 
metaverse contents operating software; games 
software for metaverse; interfaces for metaverse; 
downloadable multimedia files; downloadable image 
files; downloadable computer graphics; downloadable 
images; computer programs and software for vehicles; 
telecommunication apparatus for use in cars; remote

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برامــج  الــذكاء االصطناعــي؛  بالبــرش ذات  الشــبيهة  الروبوتــات 
يــل  ف للترف قابلــة  برمجيــة  تطبيقــات  الروبوتــات؛  ي 

�ف للتحكــم 
ي الهواتــف الذكيــة لتوفــري المعلومــات المتعلقــة 

لالســتخدام �ف
بتاريــخ معلومــات رحلــة الســيارة، وإدارة موقــع وقــوف الســيارات، 
ــادة،  ــات القي ــيارة، ومعلوم ــة الس ــة، وإدارة حال ــات الرحل ومعلوم
ــر  ــج الكمبيوت ؛ برام ف ــائق�ي ــة للس ــات خارجي ــة لجه ــات ترويجي وبيان
ــج  ــيارات؛ برام ــة للس ــادة الذاتي ــجلة للقي ــل والمس ي ف ــة للترف القابل
ــج  ــادة؛ برام ي القي

ي �ف
ــذا�ت ــم ال ــات للتحك ــة البيان ــجلة لمعالج مس

يــل ومســجلة للســيارات ذات القيــادة الذاتيــة  ف كمبيوتــر قابلــة للترف
برامــج  فيهــا؛  دارة  واالإ )القيــاس)  والمعايــرة  والتوجيــه  للتنقــل 
يــل لتحديــد موقــع وقــوف الســيارات؛ برامــج الكمبيوتــر  ف قابلــة للترف
ي المركبــات؛ برامــج مســجلة 

يــل والمســجلة للمالحــة �ف ف القابلــة للترف
والتوجيــه  والمعايــرة  والتنســيق  المركبــات  أســطول  طــالق  الإ
ــم  ــجلة للتحك ــل والمس ي ف ــة للترف ــر القابل ــج الكمبيوت دارة؛ برام واالإ
ي شــبكات اتصــاالت المركبــات؛ منصــات برامــج الكمبيوتــر القابلــة 

�ف
يــل والمســجلة الأنظمــة الســالمة المتقدمــة وأنظمــة مســاعدة  ف للترف
يــل للتحكــم والتحكــم  ف الســائق للمركبــات؛ برامــج قابلــة للترف
ي المركبــات؛ برامــج تطبيقــات الكمبيوتــر للمركبــات؛ 

عــن بعــد �ف
ــغيل  ــج تش س)؛ برام ــري ي )ميتاف

ا�ف ــرت ــم االف ــة للعال ــج تطبيقي برام
االلعــاب  برامــج  س)؛  )ميتافــري ي 

ا�ف االفــرت للعالــم  المحتويــات 
ي 

ا�ف س)؛ أجهــزة بينيــة للعالــم االفــرت ي )ميتافــري
ا�ف للعالــم االفــرت

يــل؛ ملفــات  ف س)؛ ملفــات الوســائط المتعــددة القابلــة للترف )ميتافــري
يــل؛ صــور  ف يــل؛ رســومات كمبيوتــر قابلــة للترف ف الصــور القابلــة للترف
ــزة ــات؛ أجه ــات للمركب مجي ــر والرب ــج الكمبيوت ــل؛ برام ي ف ــة للترف قابل
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control apparatus for industrial automation 
instruments; remote control apparatus; GPS navigation 
devices; computer hardware; fire extinguishing 
apparatus for automobiles; theft prevention apparatus; 
air sensors for vehicles; black box cameras for cars; 
electronic parking assist apparatus for automobiles 
comprised of rearview cameras, proximity sensors, 
computers, and operating software; Vehicle safety 
equipment, namely, cameras; blind-spot detection 
cameras for exposing and eliminating the blind 
for automobiles; sensors for automobiles, namely, 
forward and backward distance sensors; sensors for 
automobiles, namely, forward and backward safety 
sensors; speed sensors for automobiles; electronic 
sensors for automobiles, namely, sensors for use in 
controlling the actuation and operation of automotive 
safety apparatus and equipment; electronic sensors 
for automobiles, namely, detector units for use in 
controlling the actuation and operation of automotive 
safety apparatus and equipment; parking and 
locational sensors for automobiles; parking sensors for 
automobiles; crash sensors for automobiles; odometers; 
Vehicle safety equipment, namely, back-up sensors; 
lateral safety sensor for cars; electronic sensors for 
vehicles; lateral distance sensor for cars; vehicle speed 
control apparatus; temperature and environmental 
sensors for measuring the presence of objects in the 
environment and the speed, trajectory, and heading of 
objects; electric power distribution machines; robotic 
electrical control apparatus; charging appliances for 
rechargeable equipment; charging stations for electric 
vehicles; batteries for automobiles; batteries for electric 
vehicles; electric batteries; electric cables, wires, 
conductors and connection fittings therefor; wearable 
computers; apparatus for broadcasting, recording, 
transmission or reproduction of sound, data or images; 
electronic keyless entry systems for automobiles; 
raster image processors; laser installations, other 
than for medical use, for sensing distance to objects; 
digital car driving recording apparatus; electronic 
control apparatus for autonomous driving of 
vehicles; computer apparatus for parking location 
identification; computer hardware for vehicle fleet 
launching, coordination, calibrating, direction, and 
management; computer hardware for transmission of 
data within a vehicle and for communications between 
and among vehicles and a cloud-based platform; LED 
information display apparatus for car; laser object 
detectors for use on vehicles; computer apparatus for 
the control and remote control of vehicles; computer 
display monitors; eye glasses; OBD (On-Board spots 
on both sides of the vehicle; electronic parking 
assist apparatus for vehicles comprised of rearview 
cameras, proximity sensors, computers, and operating

ي الســيارات؛ أجهــزة تحكــم 
االتصــال عــن بعــد لالســتخدام �ف

ــد؛  ــن بع ــم ع ــزة تحك ــة؛ أجه ــة الصناعي ــد الأدوات االأتمت ــن بع ع
أجهــزة المالحــة وتحديــد الموضــع العالمــي؛ معــدات الكمبيوتــر؛ 
أجهــزة إطفــاء الحرائــق للســيارات؛ أجهــزة منــع الرقــة؛ مجســات 
ــزة  ــيارات؛ أجه ــود للس ــدوق االأس ات الصن ــري ــات؛ كام ــواء للمركب ه
ات  كامــري مــن  يتكــون  الســيارات  ركــن  ي 

�ف للمســاعدة  ونيــة  إلكرت
الرؤيــة الخلفيــة وأجهــزة استشــعار القــرب وأجهــزة الكمبيوتــر 
ات؛  ــري ــي الكام ــات وه ــالمة المركب ــدات س ــغيل؛ مع ــج التش وبرام
ات الكشــف عــن النقــاط العميــاء لكشــف وإزالــة النقــاط  كامــري
ي ركــن 

ونيــة للمســاعدة �ف ي الســيارة؛ أجهــزة إلكرت العميــاء عــى جانــىب
ات الرؤيــة الخلفيــة وأجهــزة استشــعار  الســيارات تتكــون مــن كامــري
القــرب وأجهــزة الكمبيوتــر وبرامــج التشــغيل؛ الصناديــق الســوداء 
الســيارة؛  �عــة  ي 

�ف التحكــم  أوتوماتيكيــة  أجهــزة  للســيارات؛ 
مجســات كشــف حركــة للنقطــة العميــاء؛ أجهــزة استشــعار للكشــف 
عــن االأجســام العميــاء؛ مجســات حركــة للنقطــة العمياء؛ مجســات 
لتحديــد الموقــع والرعــة والتســارع ودرجــة الحــرارة؛ أجهــزة 
الحركــة  االأوتوماتيكيــة؛ مجســات  المركبــات  ي �عــة 

�ف التحكــم 
للســيارات؛ أجهــزة استشــعار للســيارات، وهــي أجهــزة استشــعار 
للســيارات،  استشــعار  أجهــزة  والخلفيــة؛  االأماميــة  المســافة 
وهــي مستشــعرات االأمــان االأماميــة والخلفيــة ؛ أجهــزة استشــعار 
ونيــة للســيارات،  لكرت الرعــة للســيارات؛ أجهــزة االستشــعار االإ
ي بــدء وتشــغيل 

ي التحكــم �ف
وهــي أجهــزة االستشــعار المســتخدمة �ف

ونيــة  لكرت أجهــزة ومعــدات ســالمة الســيارات؛ أجهــزة االستشــعار االإ
ي بــدء 

ي التحكــم �ف
للســيارات، وهــي وحــدات الكشــف الســتخدامها �ف

وتشــغيل أجهــزة ومعــدات ســالمة الســيارات؛ مجســات للوقــوف 
الســيارات؛  وقــوف  مجســات  للســيارات؛  المواقــع  وتحديــد 
مجســات اصطــدام الســيارات؛ عــدادات المســافات؛ معــدات 
ســالمة المركبــات، وهــي أجهــزة االستشــعار االحتياطيــة؛ حســاس 
ونيــة للســيارات؛ جهــاز  ي للســيارات؛ مجســات الكرت أمــان جانــىب
ي �عــة 

استشــعار المســافة الجانبيــة للســيارات؛ أجهــزة للتحكــم �ف
المركبــات؛ أجهــزة استشــعار حراريــة وبيئيــة لقيــاس وجــود االأشــياء 
ي البيئــة وقيــاس �عــة االأشــياء ومســارها واتجاههــا؛ آالت توزيــع 

�ف
ــزة  ؛ أجه ي

ــو�ت ي الروب
ــا�أ ــم الكهرب ــزة التحك ــة؛ أجه ــة الكهربائي الطاق

عــادة الشــحن؛ محطــات شــحن  الشــحن للمعــدات القابلــة الإ
للمركبــات الكهربائيــة؛ بطاريــات للســيارات؛ بطاريــات للمركبــات 
واالأســالك  كهربائيــة  كبــالت  كهربائيــة؛  بطاريــات  الكهربائيــة؛ 
والموصــالت ولــوازم التوصيــل لذلــك؛ أجهــزة كمبيوتــر قابلــة 
لالرتــداء؛ أجهــزة لبــث الصــوت أو البيانــات أو الصــور أو تســجيلها 
ونيــة بــدون مفتــاح  أو نقلهــا أو إعــادة إنتاجهــا؛ أنظمــة دخــول إلكرت
ر، بخــالف  ف ــري ــات الل ــة؛ تركيب للســيارات؛ معالجــات الصــور النقطي
ــياء؛  ــن االأش ــافة م ــعار المس ــة، الستش ــتخدامات الطبي ي لالس

ــىت ال
ونيــة  أجهــزة تســجيل قيــادة الســيارة الرقميــة؛ أجهــزة تحكــم إلكرت
موقــع  لتحديــد  كمبيوتــر  أجهــزة  للمركبــات؛  الذاتيــة  للقيــادة 
ــات  ــطول المركب ــالق أس ط ــر الإ ــزة الكمبيوت ــيارات؛ أجه ــوف الس وق
ــل  ــر لنق ــزة الكمبيوت دارة؛ أجه ــه واالإ ــرة والتوجي ــيق والمعاي والتنس
ف المركبــات ومنصــة  البيانــات داخــل المركبــة ولالتصــاالت بــ�ي
ــيارة؛  ــات LED للس ــرض معلوم ــزة ع ــة؛ أجه ــات الرقمي ــن البيان م
أجهــزة المركبــات؛  ي 

�ف لالســتخدام  ر  ف باللــري االأجســام  كاشــفات 
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software; black boxes for cars; automatic vehicle speed 
control apparatus; blind spot motion detecting sensors; 
blind spot object detecting sensors; blind spot motion 
sensors; sensors for determining position, velocity, 
acceleration and temperature; automatic vehicle 
speed control apparatus; motion sensors Diagnosis) 
apparatus for automobiles; warning lamps for vehicles; 
electronic terminals for highway toll collection; wireless 
earphones; automobile motor controlling circuits; 
smartphones 

ي المركبــات؛ شاشــات عــرض 
كمبيوتــر للتحكــم والتحكــم عــن بعــد �ف

ف  ــ�ت ــى م ــخيص ع ــزة OBD )التش ــة؛ أجه ــارات طبي ــر؛ نظ للكمبيوت
الســيارة) للســيارات؛ مصابيــح تحذيــر للمركبــات؛ طرفيــات توصيــل 
كهربائيــة لتحصيــل رســوم المــرور عــى الطــرق الريعة؛ ســماعات 
ي محــركات الســيارات؛ الهواتــف الذكيــة 

الســلكية؛ دوائــر التحكــم �ف

  

 

Date :01/12/2021  التاريخ :01/12/2021

Trademark No.:41869 العالمة التجارية رقم :  41869

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
medical apparatus and instruments; medical 
instruments; artificial limbs, eyes and teeth; robotic 
exoskeleton suits for medical purposes; chiropractic 
suspension vests; massaging apparatus for personal 
use; body rehabilitation apparatus for medical 
purposes; medical thermometers; body fat measuring 
devices for medical use; orthopedic articles; blood 
glucose meters; nanorobots for medical purposes; 
surgical robots; dental apparatus and instruments; 
blankets for medical purposes; thread for medical use; 
baby bottles; bedpans; medical clothing; gloves for 
medical purposes; sanitary masks for medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة وأدوات طبيــة؛ أدوات طبيــة؛ أطــراف وعيــون وأســنان 
لالأغــراض  الروبوتيــة  الخارجــي  الهيــكل  بــدالت  اصطناعيــة؛ 
ات تعليــق لتقويــم العمــود الفقــري؛ أجهــزة تدليــك  الطبيــة؛ ســرت
ــة؛  ــات طبي ــم لغاي ــل الجس ــزة تأهي ؛ أجه ــخىي ــتخدام الش لالس
ــات  ــاس دهــون الجســم لغاي ــة؛ أجهــزة قي ــن الحــرارة الطبي موازي
؛ أجهــزة قيــاس غلوكــوز الــدم؛ روبوتــات  طبيــة؛ أدوات تجبــري
ــب  ــزة وأدوات ط ــة؛ أجه ــات جراحي ــة؛ روبوت ــات طبي ة لغاي ــري صغ
لالســتخدام  خيــوط  الطبيــة؛  لالأغــراض  البطانيــات  االأســنان؛ 
؛ رضاعــات االأطفــال؛ حاويــة �يريــة لقضــاء الحاجــة؛  ي الطــىب
ــراض  ــة لالأغ ــة صحي ــة؛ أقنع ــات طبي ــازا لغاي ــة؛ قف ــس طبي مالب

ــة  الطبي
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Date :01/12/2021  التاريخ :01/12/2021

Trademark No.:41870 العالمة التجارية رقم :  41870

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
portable cosmetic cases (sold empty); labels of leather; 
garments for pets worked or semi-worked hides 
and other leather; leather and imitations of leather; 
imitation leather; bags; luggage bags; travelling bags; 
sport bags; book bags; purses; leather key cases; 
business card cases; baggage tags; handbags; boxes 
made of leather; packaging containers of leather; 
bags (envelopes, pouches) of leather for packaging; 
trimmings of leather for furniture; straps for skates; 
parasols (sun umbrellas); umbrellas, parasols and 
walking sticks; feed bags for animals; valves of leather; 
harnesses for horses; reins for guiding children; leather 
straps 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــد؛  ــن الجل ــع م ــة)؛ رق ــاع فارغ ــة ) تب ــل المحمول ــب التجمي حقائ
ــود  ــغولة وجل ــبه مش ــغولة أو ش ــة مش ــات االأليف ــس للحيوان مالب
غــري مدبوغــة وجلــود أخــرى؛ الجلــود المدبوغــة والجلــود المدبوغة 
المقلــدة؛ جلــود تقليــد؛ حقائــب؛ حقائــب أمتعــة؛ حقائب ســفرية؛ 
حقائــب رياضيــة؛ حقائــب كتــب؛ جزاديــن؛ علــب جلديــة للمفاتيــح؛ 
علــب لبطاقــات العمــل؛ بطاقــات االأمتعــة؛ حقائــب يــد؛ صناديــق 
مــن الجلــد؛ حاويــات تغليــف مــن الجلــد؛ أكيــاس )أغلفــة وأجربــة) 
ــات؛  ــة للزالج ــاث؛ أحزم ــة لالأث ــارف جلدي ــة؛ زخ ــد للتعبئ ــن الجل م
؛  والعــىي والشــما�ي  المظــالت  )مظــالت شمســية)؛  مظــالت 
أكيــاس علــف للحيوانــات؛ صمامــات جلديــة؛ �وج للخيــول؛ أعنــة 

ــة  ــه االأطفــال؛ ســيور جلدي لتوجي

  

 

Date :01/12/2021  التاريخ :01/12/2021

Trademark No.:41871 العالمة التجارية رقم :  41871

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  
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Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
anoraks; clothing; uniforms; leotards and tights; 
panties, shorts and briefs; hosiery; money belts 
[clothing]; footwear; sports wear; overcoats (except 
wear for exclusive use for sports and Korean traditional 
dress); hanbok [Korean traditional clothing]; under 
garments; shirts; socks; neckties; gloves for clothing 
having touch technology for electronic products; caps 
being headwear; winter face masks(clothing); leather 
belts [clothing]; waterproof clothing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــواب  ــاب وأث ــدة؛ ثي ــاء موح ــس؛ أزي ــاء؛ مالب ــادة للم ات مض ــرت س
ة و�اويــل داخليــة؛ مالبــس  ضيقــة؛ �اويــل؛ �اويــل قصــري
محبوكــة؛ أحزمــة للنقــود ]مالبــس[؛ لبــاس قــدم؛ مالبــس رياضيــة؛ 
معاطــف خارجيــة )باســتثناء المالبــس المخصصــة لالســتخدام 
الهانبــوك  التقليــدي)؛  الكــوري  واللبــاس  للرياضــة  الحــري 
]المالبــس التقليديــة الكوريــة[؛ مالبــس داخليــة؛ قمصــان؛ جــوارب 
ة؛ ربطــات عنــق؛ قفــازات للمالبــس ذات تقنيــة اللمــس  قصــري
ونيــة؛ قبعــات هــي أغطيــة للــرأس؛ أقنعــة وجــه  لكرت للمنتجــات االإ
شــتوية )مالبــس)؛ أحزمــة جلديــة ]مالبــس[؛ مالبــس مضــادة للمــاء 

  

 

Date :01/12/2021  التاريخ :01/12/2021

Trademark No.:41872 العالمة التجارية رقم :  41872

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
games and playthings; portable games and toys 
incorporating; telecommunication functions; gymnastic 
and sporting articles; decoys for hunting or fishing; 
butterfly nets; toys for pets; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and confectionery; 
fairground ride apparatus; toys (playthings); dolls; 
toys; toy cars; scale model vehicles; games; machines 
for physical exercises; ascenders [mountaineering 
equipment]; golf bags; golf equipment; golf balls; 
fishing tackle 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وألعــاب محمولــة متضمنــة؛  ألعــاب  اللعــب؛  اللعــب وأدوات 
واالدوات  الجمنازيــة  الرياضــة  أدوات  االتصــاالت؛  نشــاطات 
الرياضيــة؛ طعــوم للقنــص أو لصيــد الســمك؛ شــبكات صيــد 
ــالد  ــد المي ــجر عي ــة لش ــة؛ زين ــات االأليف ــاب للحيوان ــراش؛ ألع الف
ي المعــارض؛ 

ــات؛ أجهــزة ركــوب �ف ضــاءة والحلوي ــا عــدا مــواد االإ م
ألعــاب )أدوات لعــب)؛ دمــى؛ لعــب؛ ســيارات لعبــة؛ نمــاذج 
ــدات  ــة؛ مع ــن البدني ــزة للتماري ــاب؛ أجه ــات؛ ألع ــرة لمركب مصغ
الغولــف؛  للعبــة  أكيــاس  الجبــال[؛  تســلق  ]معــدات  التســلق 

معــدات الغولــف؛ كــرات الغولــف؛ عــدة صيــد الســمك 
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Date :01/12/2021  التاريخ :01/12/2021

Trademark No.:41873 العالمة التجارية رقم :  41873

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
banking and insurance services; providing information 
relating to financial and monetary affairs; financing 
relating to automobiles; automobile lease financing; 
mortgage banking, lending and brokerage services; 
financial guarantee services for the reimbursement of 
expenses incurred as a result of vehicle breakdown; 
hire-purchase financing; consultancy and brokerage 
services relating to vehicle insurance; automobile 
insurance information; motor vehicle insurance 
brokerage; automobile insurance services; financial 
affairs; provision of information relating to real 
estate; credit inquiry and consultancy; financial 
customs brokerage services; art appraisal and antique 
evaluation; appraisal of precious metals; providing 
information relating to the appraisal of automobiles; 
automobile appraisal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقديــم  ؛  ف التأمــ�ي وخدمــات  المرفيــة  االأعمــال  خدمــات 
المعلومــات المتعلقــة بالشــؤون التمويليــة والماليــة؛ التمويــل 
االعمــال  الســيارات؛  إيجــار  تمويــل  بالســيارات؛  المتعلــق 
ــمرة؛  ــراض والس ق ــات االإ ــات وخدم ــة بالرهان ــة الخاص المرفي
نتيجــة  المتكبــدة  النفقــات  لســداد  المــاىلي  الضمــان  خدمــات 
ــع بالتقســيط؛ خدمــات االستشــارات  ــل البي ــة؛ تموي تعطــل المركب
ــى  ف ع ــ�ي ــات التأم ــات؛ معلوم ف المركب ــ�ي ــة بتأم ــاطة المتعلق والوس
ف  ف عــى الســيارات؛ خدمــات التأمــ�ي الســيارات؛ وســاطة التأمــ�ي
عــى الســيارات؛ الشــؤون التمويليــة؛ توفــري المعلومــات المتعلقــة 
بالعقــارات؛ االستفســار عــن االئتمــان واالستشــارات؛ خدمــات 
ف الفنــون وتقييــم التحــف؛  الوســاطة الماليــة الجمركيــة؛ تثمــ�ي
ف المعــادن النفيســة؛ تقديــم المعلومــات المتعلقــة بتقييــم  تثمــ�ي

الســيارات؛ تقييــم الســيارات 

  

 

Date :01/12/2021  التاريخ :01/12/2021

Trademark No.:41874 العالمة التجارية رقم :  41874

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن
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Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
data transmission and data broadcasting; 
broadcasting and transmission of radio programs; 
interactive broadcasting and communications 
services; telecommunications services; transmission, 
broadcasting and reception of audio, video, still and 
moving images, text and data; satellite transmission and 
television broadcasting services; providing access to 
navigation via the data network; satellite transmission 
of messages and data for navigation by air; wireless 
telecommunication services for use on smart phones 
for the provision of information relating to vehicle trip 
information history, parking location management, 
trip information, vehicle health management, driving 
information, and third-party promotional data in 
the form of advertising for drivers; transmission of 
automobile information via communication networks; 
car telephone communications services; electronic 
transmission of user location information via satellite 
and communication mechanisms; providing access 
to applications via internet/mobile networks; 
telecommunications services provided via fiber optic, 
wireless and cable networks; communication by 
mobile telephone; telephone communication services; 
communications services; rental of telecommunication 
machines and apparatus; radio broadcasting; television 
broadcasting; internet broadcasting services; rental of 
broadcasting equipment

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ذاعيــة؛  امــج االإ خدمــات نقــل وبــث البيانــات؛ بــث ونقــل الرب
البــث التفاعــىي وخدمــات االتصــاالت؛ خدمــات االتصــاالت؛ نقــل 
ــة  ــة والمتحرك ــور الثابت ــو والص ــوت والفيدي ــتقبال الص ــث واس وب
ــة  ــار الصناعي ــرب االأقم ــال ع رس ــث أو االإ ــات؛ الب ــوص والبيان والنص
؛ توفــري الوصــول إىل المالحــة عــرب  ي

وخدمــات البــث التلفزيــو�ف
شــبكة البيانــات؛ إرســال الرســائل والبيانــات عــرب االأقمــار الصناعيــة 
للمالحــة الجويــة؛ خدمــات االتصــاالت الالســلكية لالســتخدام عــى 
ــة لتوفــري المعلومــات المتعلقــة بتاريــخ معلومــات  الهواتــف الذكي
الســيارات، ومعلومــات  الســيارة، وإدارة موقــع وقــوف  رحلــة 
الرحلــة، وإدارة حالــة الســيارة، ومعلومــات القيــادة، وبيانــات 
؛ نقــل معلومــات  ف ي شــكل إعــالن للســائق�ي

ترويجيــة لطــرف ثالــث �ف
ــة  ــاالت الهاتفي ــات االتص ــال؛ خدم ــبكات االتص ــرب ش ــيارات ع الس
المســتخدم  موقــع  لمعلومــات  ي 

و�ف لكــرت االإ رســال  االإ للســيارة؛ 
عــرب االأقمــار الصناعيــة وآليــات االتصــال؛ توفــري الوصــول إىل 
نــت / المحمــول؛ خدمــات االتصــاالت  نرت التطبيقــات عــرب شــبكات االإ
ــالت؛  ــلكية والكب ــة والالس ــاف الضوئي ــبكات االألي ــرب ش ــة ع المقدم
التواصــل عــن طريــق الهاتــف المحمــول؛ خدمــات االتصــاالت 
ــاالت  ــزة االتص ــري آالت وأجه ــاالت؛ تأج ــات االتص ــة؛ خدم الهاتفي
بالتلفزيــون؛  البــث  بالراديــو؛  ذاعــة  االإ والالســلكية؛  الســلكية 

ــث ــدات الب ــري مع ــت؛ تأج ن نرت ــرب االإ ــث ع ــات الب خدم

  

 

Date :01/12/2021  التاريخ :01/12/2021

Trademark No.:41875 العالمة التجارية رقم :  41875

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  
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Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
logistics services consisting of the storage, 
transportation and delivery of goods; transport, 
delivery, packaging, and storage of goods; packing, 
crating and warehousing services; leasing of rental 
cars; emergency automobile towing; transportation 
information; providing information relating to car 
transport; car rental; car sharing services; charging 
station management for electric vehicles; tracking 
of automobile fleets using electronic navigation and 
locating devices [transport information]; towing and 
transportation of cars as part of vehicle breakdown 
services; providing road and traffic information; 
depot services for the storage of vehicles; rental of 
wheelchairs; services related to travel included in 
this class; conducting of sightseeing travel tours by 
automobiles; physical storage of electronically stored 
data, documents, digital photographs, music, images, 
video, and computer games; packing of freight; rental 
of diving suits; storage, distribution and supply of 
energy and fuel; storage and distribution of electricity 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات لوجســتية تتكــون مــن تخزيــن ونقــل وتســليم البضائــع؛ 
ــة  ــات التعبئ ــا؛ خدم ــا وتخزينه ــليمها وتعبئته ــع وتس ــل البضائ نق
المســتودعات؛  ي 

�ف التخزيــن  الصناديــق وخدمــات  ي 
�ف والتغليــف 

حــاالت  ي 
�ف الســيارات  جــر  أو  قطــر  االيجــار؛  ســيارات  تأجــري 

المتعلقــة  المعلومــات  تقديــم  النقــل؛  معلومــات  الطــوارئ؛ 
بالنقــل بالســيارات؛ تأجــري الســيارات؛ خدمــات مشــاركة الســيارات؛ 
أســاطيل  تتبــع  الكهربائيــة؛  للمركبــات  الشــحن  محطــة  إدارة 
تحديــد  وأجهــزة  ونيــة  لكرت االإ المالحــة  باســتخدام  الســيارات 
الســيارات ونقلهــا  أو جــر  النقــل[؛ قطــر  الموقــع ]معلومــات 
ــرق  ــات الط ــري معلوم ــات؛ توف ــال المركب ــات أعط ــن خدم ــزء م كج
والمــرور؛ خدمــات المســتودعات لتخزيــن المركبــات؛ تأجــري كــرا�ي 
ي هــذه الفئــة؛ 

المقعديــن؛ الخدمــات المتعلقــة بالســفر المدرجــة �ف
إجــراء جــوالت ســفر لمشــاهدة معالــم المدينــة بالســيارات؛ 
التخزيــن المــادي للبيانــات والوثائــق والصــور الرقميــة والموســيقى 
ــة  ــا؛ تعبئ ونًي ــة إلكرت ــر المخزن ــو وألعــاب الكمبيوت والصــور والفيدي
تخزيــن وتوزيــع وتوريــد  الغــوص؛  بــدالت  تأجــري  الشــحنات؛ 

ــاء  ــع الكهرب ــن وتوزي ــود؛ تخزي ــة والوق الطاق

  

 

Date :01/12/2021  التاريخ :01/12/2021

Trademark No.:41876 العالمة التجارية رقم :  41876

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
testing/inspection or research of pharmaceuticals/
cosmetics or foodstuffs; marine, aerial and land 
surveying;  product research and development; 
technological advisory services relating to machine 
engineering analysis; research relating to mechanical

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  خدمــات اختبــار / فحص أو بحــث المواد الصيدالنية / مســتحرف
؛  ي

التجميــل أو المــواد الغذائيــة؛ المســح البحــري والجــوي واالأر�ف
بحــث وتطويــر المنتجــات؛ خدمــات االستشــارات التكنولوجيــة 
ــة  ــق بالهندس ــث المتعل ــة االآالت؛ البح ــل هندس ــة بتحلي المتعلق

ــري ــات؛ تأج ــة بالروبوت ــية المتعلق ــات الهندس ــة؛ الخدم الميكانيكي
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engineering; engineering services relating to robotics; 
rental of laboratory robots; testing of new products; 
engineering services of land vehicle industry; motor 
vehicle design; design of mechanical equipment for 
car manufacturing; design of products; design of 
apparatus and machines for filling purposes; design 
of robots for industrial use; design services for parts of 
motor vehicles; textile design services for motor vehicle 
trim; development of data processing programs; 
programming of multimedia applications; software 
engineering; software design and development; 
design and development of application software for 
metaverse; computer programming services for remote 
data management of medical diagnostic instruments; 
computer software planning for vehicle manufacturing; 
computer programming; computer software design 
and development; computer hardware development; 
testing, inspection and research services in the fields 
of agriculture, livestock breeding and fisheries; 
development of technologies for the fabrication 
of circuits for wireless communication, electronic 
data processing, consumer electronics, automotive 
electronics; development of vehicles; technology 
research for automobiles including self-driving cars, 
electric cars, hybrid cars, hydrogen cars and connected 
cars 

ات؛ اختبــار المنتجــات الجديــدة؛ الخدمــات  روبوتــات المختــرب
الســيارات؛  تصميــم  يــة؛  الرب المركبــات  لصناعــة  الهندســية 
تصميــم  الســيارات؛  لتصنيــع  الميكانيكيــة  المعــدات  تصميــم 
ــة؛ تصميــم  المنتجــات؛ تصميــم االأجهــزة واالآالت الأغــراض التعبئ
الروبوتــات لالســتخدام الصناعــي؛ خدمــات التصميــم الأجــزاء 
الســيارات؛ خدمــات تصميــم المنســوجات لزركشــة الســيارات؛ 
تطويــر برامــج معالجــة البيانــات؛ برمجــة تطبيقــات الوســائط 
ــات؛  مجي ــر الرب ــم وتطوي ــات؛ تصمي مجي ــة الرب ــددة؛ هندس المتع
ي 

ا�ف االفــرت للعالــم  التطبيقيــة  مجيــات  الرب وتطويــر  تصميــم 
دارة البيانــات عــن  س)؛ خدمــات برمجــة الكمبيوتــر الإ )الميتافــري
الكمبيوتــر  برامــج  تخطيــط  الطبيــة؛  التشــخيص  الأدوات  بعــد 
ــج  ــر برام ــم وتطوي ــر؛ تصمي ــة الكمبيوت ــات؛ برمج ــع المركب لتصني
الكمبيوتــر؛ تطويــر أجهــزة الكمبيوتــر؛ خدمــات االختبــار والتفتيــش 
ي ومصايــد االأســماك؛ 

ي مجــاالت الزراعــة وتربيــة المــوا�ش
والبحــث �ف

ــة  ــلكية ومعالج ــاالت الالس ــر االتص ــع دوائ ــات تصني ــر تقني تطوي
ونيــات  وإلكرت االســتهالكية  ونيــات  لكرت واالإ ونيــة  لكرت االإ البيانــات 
الســيارات؛ تطويــر المركبــات؛ البحــث التكنولوجــي للســيارات بمــا 
ي ذلــك الســيارات ذاتيــة القيــادة والســيارات الكهربائيــة والســيارات 

�ف
الهجينــة والســيارات الهيدروجينيــة والســيارات المتصلــة 

  

 

Date :07/12/2021  التاريخ :07/12/2021

Trademark No.:41909 العالمة التجارية رقم :  41909

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: KIGILI GIYIM TICARET ANONIM 
SIRKETI 

ي 
كىت بإسم :  كيغيىي جييم تيكاريت انونيم شري

Applicant Address: Sekerpinar Mahallesi 
Otomotiv Caddesi No:3 Cayirova/Kocaeli, TURKEY 

وفا/ بينار ماهالي�ي اوتوموتيف كادي�ي نو: 3 كايري العنوان :  شيكري
، تركيا   كوساييىي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Demonstration of goods; The bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods, namely, 
unworked or semi-worked leather and animal skins,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات عــرض الســلع؛ والجمــع لصالــح االآخريــن لمجموعــة 

غــري الحيوانــات  وجلــود  الجلــود  وهــي  الســلع  مــن  متنوعــة 
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imitations of leather, stout leather, leather used for 
linings, goods made of leather, imitations of leather or 
other materials, designed for carrying items, included 
in this class, bags, wallets, boxes and trunks made of 
leather or stout leather, keycases, trunks [luggage], 
suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking 
sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps of 
leather (saddlery), woven or non-woven textile fabrics, 
clothing, including underwear and outerclothing, other 
than special purpose protective clothing, socks, mufflers 
[clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], 
footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, 
caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps, 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods, such services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic media 
or through mail order catalogues 

المقلــدة  المدبوغــة  والجلــود  المشــغولة  شــبه  أو  المشــغولة 
ي البطانــات والســلع 

والجلــود الســميكة والجلــود المســتخدمة �ف
ــواد  ــة المقلــدة أو الم ــود المدبوغ ــد والجل ــة مــن الجل المصنوع
ي هــذا الفصــل 

االأخــرى المصممــة لحمــل االأشــياء المدرجــة �ف
والحقائــب والمحافــظ والعلــب والصناديــق المصنوعــة مــن الجلــد 
ــاب  ــق الثي ــح وصنادي ــب المفاتي ــميكة وعل ــود الس ــوغ والجل المدب
]حقائــب ســفرية[ والحقائــب الســفرية والمظــالت والشــما�ي 
والمظــالت الشمســية والعــىي والســياط وأطقــم الحيوانــات 
والــروج وســيور الــركاب والســيور الجلديــة )للــروج) واالأقمشــة 
مــن النســيج المحبوكــة وغــري المحبوكــة والمالبــس بمــا فيهــا 
المالبــس  بخــالف  الخارجيــة  والمالبــس  الداخليــة  المالبــس 
والنقــاب  ة  القصــري والجــوارب  الخاصــة،  لالأغــراض  الواقيــة 
ــس[  ــة ]مالب ــات واالأحزم ــات واللفاع ــاالت والبندان ــس[ والش ]مالب
ــرأس  ــة ال ــادل وأغطي ــة والشباشــب والصن ــاس القــدم واالحذي ولب
ــه )قبعــات  ي ــع أقنعــة وبري ــرأس وقبعــات م ــة ال والقبعــات وأغطي
مســتديرة مســطحة والقبعــات ]أغطيــة الــرأس[ والقبعــات الضيقــة 
ائهــا بســهولة  ف العمــالء مــن عــرض هــذه البضائــع و�ش وتمكــ�ي
وقــد يتــم توفــري هــذه الخدمــات مــن قبــل متاجــر البيــع بالتجزئــة 
ــن  ــة أو م وني لكرت ــائط االإ ــق الوس ــن طري ــة ع ــع بالجمل ــذ البي ومناف

ــة  يدي ــات الرب ــات الطلب ــالل كتالوج خ

  

 

Date :09/12/2021  التاريخ :09/12/2021

Trademark No.:41918 العالمة التجارية رقم :  41918

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: RAFF PUBLISHING COMPANY  كة رف للنرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Makah Almukarama Road, 
Almutamarat district, Riyadh 11583, P.O. Box 
53108 , Saudi Arabia 

العنوان :  طريق مكة المكرمة، حي المؤتمرات، الرياض 11583 , 
ص.ب. 53108 ، المملكة العربية السعودية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
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; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
ي واالجهــزة واالدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

ــاذ  نق اف) واالإ �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي وادوات ال
ــف  ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم؛ أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة؛ اجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم او التحك او تنظي
ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة؛ حامــالت بيانات مغناطيســية؛
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apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus 

أقــراص تســجيل؛ االت حاســبة؛ معــدات معالجــة البيانــات واجهــزة 
الكمبيوتــر؛ أجهــزة إطفــاء الحرائق 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة للنرش اشرت

 

Date :09/12/2021  التاريخ :09/12/2021

Trademark No.:41919 العالمة التجارية رقم :  41919

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: RAFF PUBLISHING COMPANY  كة رف للنرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Makah Almukarama Road, 
Almutamarat district, Riyadh 11583, P.O. Box 
53108 , Saudi Arabia 

العنوان :  طريق مكة المكرمة، حي المؤتمرات، الرياض 11583 , 
ص.ب. 53108 ، المملكة العربية السعودية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ــب؛  ــد الكت ــواد تجلي ــات؛ م ــرى؛ المطبوع ــات أخ ي فئ

ــري واردة �ف وغ
ي 

ــتعملة �ف ــق المس ــواد اللص ــية؛ م ــة؛ القرطاس ــور الفوتوغرافي الص
ي الدهــان 

ــرا�ش ؛ ف ف ــ�ي ــة؛ ومــواد الفنان لي ف ــات مرف القرطاســية أو لغاي
أو التلويــن؛ االآالت الكاتبــة واللــوازم المكتبيــة )عــدا االأثــاث)؛ مــواد 
ــتيكية  ــف البالس ــواد التغلي ــزة)؛ م ــدا االأجه ــس )ع ــه والتدري التوجي
ي فئــات أخــرى)؛ حــروف الطباعــة؛ الكليشــيهات 

)غــري الــواردة �ف
ــمات)  )الراس

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة للنرش اشرت
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Date :09/12/2021  التاريخ :09/12/2021

Trademark No.:41920 العالمة التجارية رقم :  41920

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: RAFF PUBLISHING COMPANY  كة رف للنرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Makah Almukarama Road, 
Almutamarat district, Riyadh 11583, P.O. Box 
53108 , Saudi Arabia 

العنوان :  طريق مكة المكرمة، حي المؤتمرات، الرياض 11583 , 
ص.ب. 53108 ، المملكة العربية السعودية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Telecommunications; television broadcasting, Cable 
television broadcasting, wireless broadcasting, cable 
television broadcasting; providing access to electronic 
publications, mail and news portal comprising news, 
editorials and opinions concerning current events; 
news agency services; transmission of news and current 
affairs information 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات االتصــاالت؛ البــث بالتلفزيــون والبــث بالتلفزيــون الكبــىي 
ــول إىل  ــري الوص ؛ توف ــىي ــون الكب ــث بالتلفزي ــل�ي والب ــث الالس والب
ــتمل  ي تش

ــىت ــار ال ــد واالأخب ي ــة الرب ــة و بواب وني لكرت ــات االإ المطبوع
ــة؛  ــداث الجاري ــة باالأح ــات واالآراء المتعلق ــار واالفتتاحي ــى أخب ع
خدمــات وكاالت االأنبــاء؛ نقــل االأخبــار ومعلومــات الشــؤون الجارية 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة للنرش اشرت

  
 

Date :09/12/2021  التاريخ :09/12/2021

Trademark No.:41921 العالمة التجارية رقم :  41921

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: RAFF PUBLISHING COMPANY  كة رف للنرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Makah Almukarama Road, 
Almutamarat district, Riyadh 11583, P.O. Box 
53108 , Saudi Arabia 

العنوان :  طريق مكة المكرمة، حي المؤتمرات، الرياض 11583 , 
ص.ب. 53108 ، المملكة العربية السعودية  
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Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه، االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الرت

والثقافية 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة للنرش اشرت

  
 

Date :14/12/2021  التاريخ :14/12/2021

Trademark No.:41944 العالمة التجارية رقم :  41944

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Grohe AG  بإسم :  غروهي ايه جي

Applicant Address: Industriepark Edelburg, 
58675 Hemer, Germany  
                  

، ألمانيا   يبارك ايديلبورغ، 58675 هيمري  العنوان :  اندسرت
                   

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electrotechnical, electronic, optoelectronic and 
acoustic equipment, apparatus and installations 
composed thereof for monitoring, controlling and 
regulating water supply, drainage, treatment, storage, 
distribution and tapping as well as heating of drinking 
and service water; equipment and apparatus for 
monitoring, measuring, controlling and regulating 
pressure, temperature and flow rate quantities of water 
in water conduit installations, containers and sanitary 
installations; thermostats; thermostat components and 
kits for cold and hot water mixing valves, thermostat 
fittings and batteries, parts and accessories for the 
aforesaid goods (included in this class) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الضوئيــة  ونيــة  لكرت واالإ ونيــة  لكرت واالإ الكهروتقنيــة  المعــدات 
ــة منهــا لمراقبــة والتحكــم  كيبــات المكون والصوتيــة واالأجهــزة والرت
ي وتنظيــم إمــدادات الميــاه والتريــف والمعالجــة والتخزيــن 

�ف
ب وميــاه الخدمــة؛  ف ميــاه الــرش والتوزيــع والصــب وكذلــك تســخ�ي
ي وتنظيــم الضغــط 

ــة وقيــاس والتحكــم �ف معــدات وأجهــزة لمراقب
ي تمديــدات 

ودرجــة الحــرارة وكميــات معــدل التدفــق مــن الميــاه �ف
ــتات  موس ــة؛ والثري ــدات الصحي ــات والتمدي ــاه والحاوي ــوات المي قن
موســتات لصمامــات  )منظمــات الحــرارة) مكونــات ومجموعــات الثري
ــتات؛  موس ــات الثري ــوازم وبطاري ــاخن ، ل ــارد والس ــاء الب ــط الم خل
ي هــذه الفئــة) 

أجــزاء ولــوازم للســلع المذكــورة أعــاله )المدرجــة �ف

  

 

Date :14/12/2021  التاريخ :14/12/2021

Trademark No.:41945 العالمة التجارية رقم :  41945
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Grohe AG  بإسم :  غروهي ايه جي

Applicant Address: Industriepark Edelburg, 
58675 Hemer, Germany 

، ألمانيا   يبارك ايديلبورغ، 58675 هيمري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, 
including for kitchens; sanitary fittings, fittings for 
water supply, water heating, bath, shower, washing, 
dish-washing, bidet and toilet installations and for the 
water intake and drainage of such installations, the 
aforesaid fittings including digital and touch-controlled; 
mixer taps; water run-off and overflow fittings; taps for 
washstands, tubs, showers and bidets; shower roses, 
hand showers and overhead showers, shower fittings, 
massage showers, showers, spray nozzles and spray 
heads for the aforesaid goods; holders, tubes and 
tube connections for the aforesaid showers; shower 
columns, complete shower and wash cubicles, shower 
trays, shower basins, shower cubicles, shower systems, 
shower apparatus, shower/bath installations, shower 
apparatus, bath tub cabins, electronically controlled 
self-closing shower-taps; including the aforesaid water 
supply and sanitary fittings being thermostat and/
or non-contact controlled fittings; taps for sink units; 
water mixers; mixing valves, shower control valves, 
stop valves for regulating water, water inlets and 
outlets (sanitary fittings); water softeners; sanitary 
furnishings, namely wash basins, sinks, bath tubs, bath 
tubs for sitz baths, bidets; toilets and water closets 
incorporating douches; parts and accessories for all the 
aforesaid goods

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــداد  ــة وإم ــف والتهوي ــد والتجفي ي ــة والترب ــارة والتدفئ ن ــزة لالإ أجه
ات  ف الميــاه واالأغــراض الصحيــة؛ بمــا فيهــا للمطابــخ والتجهــري
ــوازم  ــاه ول ف المي ــاه وتســخ�ي مــدادات المي ات الإ ف ــة والتجهــري الصحي
ات  ف ــري ــاق وتجه ــل االأطب ــيل وغس ــدوش والغس ــام ال ــام وحم الحم
هــذه  وتريــف  الميــاه  ولســحب  والمراحيــض  الشــطافات 
الرقميــة  ذلــك  ي 

�ف بمــا  أعــاله  المذكــورة  كيبــات  والرت كيبــات  الرت
ــات  ــط؛ تركيب ــات الخل ــس؛ حنفي ــا باللم ــم فيه ــم التحك ي يت

ــىت وال
جريــان الميــاه وفيضانهــا؛ صنابــري الأحــواض الغســيل واالأحــواض 
وحمامــات الــدوش والشــطافات؛ فوهــات الــدوش ودوش اليــد 
ودوش االســتحمام فــوق الــراس وتركيبــات الــدوش ودوشــات 
ــرش ورؤوس  ــات ال ــدوش وفوه ــات ال ــك) وحمام ــاج )التدلي المس
ووصــالت  واالنابيــب  الحامــالت  المذكــورة؛  للمنتجــات  الــرش 
ــتحمام ودوش  ــدة االس ــاله؛ أعم ــورة أع ــات المذك ــب للدوش االأنابي
ات )مقصــورات) للغســل وأحــواض لحمــام الــدوش  كامــل وحجــري
ــدوش  ــام ال ــورات) لحم ات )مقص ــري ــتحمام وحج ــواض االس واح
وأنظمــة االســتحمام وأجهــزة لحمــام الــدوش ومعــدات للحمــام/
حمــام الــدوش وأجهــزة لحمــام الــدوش وكبائن حوض االســتحمام 
ي 

ونيــا؛ بمــا �ف غــالق يتــم التحكــم فيهــا إلكرت وحنفيــات دش ذاتيــة االإ
ي 

ات الصحيــة الــىت ف ذلــك إمــدادات الميــاه المذكــورة أعــاله والتجهــري
ــق  ــن طري ــا ع ــم فيه ــم التحك ــات يت ــتات و/أو تركيب موس ــون ثري تك
ــاه؛  ــات المي ــواض؛ خالط ــدات االأح ــري لوح ــال؛ صناب ــدم االتص ع
الصمامــات  الــدش؛  ي 

�ف التحكــم  الخلــط؛ صمامــات  صمامــات 
ــات  كيب ــاه )الرت ــارج المي ــل ومخ ــاه؛ ومداخ ــم المي ــة لتنظي الحابس
الصحيــة)؛ مفلــرت ميــاه والمفروشــات الصحيــة وهــي أحــواض 
الغســيل والمغاســل وأحــواض االســتحمام وأحــواض االســتحمام 
ــات  ــو) لالســتحمام النصفــي والشــطافات؛ المراحيــض وخزان )باني
ي تحتــوي عــى الــدوش؛ أجــزاء ولــوازم لجميــع البضائــع 

الميــاه الــىت
ــاله ــورة أع المذك
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  

 

Date :14/12/2021  التاريخ :14/12/2021

Trademark No.:41946 العالمة التجارية رقم :  41946

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  

بإسم :  تويوتا جيدوشا كابوشي�ي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا 
موتور كوربوريشن)  

Applicant Address1: , Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, Japan 

, اليابان   ف -ك�ي ي
, اي�ش ي

العنوان :  1, تويوتا-تشو, تويوتا-�ش

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electronic remote monitoring for motorists via 
telecommunication satellites, global positioning 
systems (GPS) and cellular telecommunications, namely 
using vehicle diagnostic data to alert emergency 
personnel when signals indicate deployment of airbags 
within vehicles, when signals indicate that vehicles have 
crashed; stolen vehicle tracking; legal services; security 
services for the protection of property and individuals; 
personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرب  ــيارات ع ــائقي الس ــد لس ــن بع ــة ع وني لكرت ــة االإ ــات المراقب خدم
أقمــار االتصــاالت الســلكية والالســلكية وأنظمــة تحديــد الموضــع 
اســتخدام  باالأخــص  الخلويــة،  واالتصــاالت   (GPS( العالمــي 
ــري  ــا تش ــوارئ عندم ــراد الط ــه أف ــات لتنبي ــخيص المركب ــات تش بيان
ــا  ــات، عندم ــل المركب ــة داخ ــائد الهوائي ــروج الوس ــارات إىل خ ش االإ
شــارات إىل تحطــم المركبــات؛ تتبــع المركبــات المروقــة؛  تشــري االإ
ــراد؛  ــكات واالأف ــة الممتل ــن لحماي ــات االأم ــة؛ خدم ــات قانوني خدم
ــة  ــا االآخــرون لتلبي ي يقدمه

ــىت ــة ال الخدمــات الشــخصية واالجتماعي
ــراد  ــات االأف احتياج

  

 

Date :14/12/2021  التاريخ :14/12/2021

Trademark No.:41947 العالمة التجارية رقم :  41947

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  

بإسم :  تويوتا جيدوشا كابوشي�ي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا 
موتور كوربوريشن)  

Applicant Address1: , Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, Japan 

, اليابان   ف -ك�ي ي
, اي�ش ي

العنوان :  1, تويوتا-تشو, تويوتا-�ش

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electronic remote monitoring for motorists via 
telecommunication satellites, global positioning 
systems (GPS) and cellular telecommunications, namely 
using vehicle diagnostic data to alert emergency 
personnel when signals indicate deployment of airbags 
within vehicles, when signals indicate that vehicles have 
crashed; stolen vehicle tracking; legal services; security 
services for the protection of property and individuals; 
personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرب  ــيارات ع ــائقي الس ــد لس ــن بع ــة ع وني لكرت ــة االإ ــات المراقب خدم
أقمــار االتصــاالت الســلكية والالســلكية وأنظمــة تحديــد الموضــع 
اســتخدام  باالأخــص  الخلويــة،  واالتصــاالت   (GPS( العالمــي 
ــري  ــا تش ــوارئ عندم ــراد الط ــه أف ــات لتنبي ــخيص المركب ــات تش بيان
ــا  ــات، عندم ــل المركب ــة داخ ــائد الهوائي ــروج الوس ــارات إىل خ ش االإ
شــارات إىل تحطــم المركبــات؛ تتبــع المركبــات المروقــة؛  تشــري االإ
ــراد؛  ــكات واالأف ــة الممتل ــن لحماي ــات االأم ــة؛ خدم ــات قانوني خدم
ــة  ــا االآخــرون لتلبي ي يقدمه

ــىت ــة ال الخدمــات الشــخصية واالجتماعي
ــراد  ــات االأف احتياج

  

 

Date :14/12/2021  التاريخ :14/12/2021

Trademark No.:41948 العالمة التجارية رقم :  41948

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  

بإسم :  تويوتا جيدوشا كابوشي�ي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا 
موتور كوربوريشن)  

Applicant Address1: , Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, Japan 

, اليابان   ف -ك�ي ي
, اي�ش ي

العنوان :  1, تويوتا-تشو, تويوتا-�ش

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electronic remote monitoring for motorists via 
telecommunication satellites, global positioning 
systems (GPS) and cellular telecommunications, namely 
using vehicle diagnostic data to alert emergency 
personnel when signals indicate deployment of airbags 
within vehicles, when signals indicate that vehicles have 
crashed; stolen vehicle tracking; legal services; security 
services for the protection of property and individuals; 
personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرب  ــيارات ع ــائقي الس ــد لس ــن بع ــة ع وني لكرت ــة االإ ــات المراقب خدم
أقمــار االتصــاالت الســلكية والالســلكية وأنظمــة تحديــد الموضــع 
اســتخدام  باالأخــص  الخلويــة،  واالتصــاالت   (GPS( العالمــي 
ــري  ــا تش ــوارئ عندم ــراد الط ــه أف ــات لتنبي ــخيص المركب ــات تش بيان
ــا  ــات، عندم ــل المركب ــة داخ ــائد الهوائي ــروج الوس ــارات إىل خ ش االإ
شــارات إىل تحطــم المركبــات؛ تتبــع المركبــات المروقــة؛  تشــري االإ
ــة  ــا االآخــرون لتلبي ي يقدمه

ــىت ــة ال الخدمــات الشــخصية واالجتماعي
ــراد ــات االأف احتياج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  

 

Date :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41962 العالمة التجارية رقم :  41962

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name:  Labeeb Yousef Hasan Hamayel  بإسم :  لبيب يوسف حسن حمايل

Applicant Address:    Ramallah, Abu Falah, near 
Al-Taqwa Mosque jawal 0599033531   

العنوان :  رام الله أبو فالح قرب مسجد التقوى جوال 
    0599033531

Applicant for Correspondence :    Ramallah, Abu 
Falah, near Al-Taqwa Mosque jawal 0599033531

عنوان التبليغ  : رام الله أبو فالح قرب مسجد التقوى جوال 
0599033531

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــة م ــات المصنوع ــا والمنتج ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
ي فئــات أخــرى، 

معــادن نفيســة أو مطليــة بهــا، غــري الــواردة �ف
المجوهــرات واالأحجــار الكريمــة، أدوات قيــاس الوقــت وأدوات 

ــة. ــت الدقيق ــاس الوق قي

 

Date :20/12/2021  التاريخ :20/12/2021

Trademark No.:41982 العالمة التجارية رقم :  41982

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Eti Gida Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi 

ي لصناعة المواد الغذائية والتجارة المساهمة 
كة إ�ت بإسم :  �ش

Applicant Address: Organize Sanayi Bolgesi 11. 
Cadde Eskisehir TURKEY 

ف ساناي بولي�ي 11 كادي اس�ي شهري تركيا   العنوان :  اورغانري

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

94  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Biscuits; chocolates; pastries; crackers; wafers; cakes; 
tarts; desserts, namely, bakery desserts, desserts based 
on flour and chocolate; breads; puffed grains; oatmeal; 
breakfast cereals; ice cream; edible ices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بســكويت؛ شــوكوالتة؛ فطائــر )معجنــات)؛ بســكويت رقيــق هــش؛ 
بســكويت رقيــق هــش ومحشــو؛ كيــك؛ تورتــات )كيــك بالفواكــه)؛ 
حلــوى، وخاصــًة، الحلويــات المخبــوزة؛ حلويــات أساســها الدقيــق 
؛ الحبــوب المنتفخــة؛ دقيــق الشــوفان؛ حبــوب  ف والشــوكوالتة؛ خــرب

االفطــار؛ بوظــة )أيســكريم)؛ مثلجــات صالحــة لــالأكل 

  

 

Date :21/12/2021  التاريخ :21/12/2021

Trademark No.:41985 العالمة التجارية رقم :  41985

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Confederacion de la Industria 
Textil, TEXFOR 

يا تيكستيل، تيكسفور  بإسم :  كونفيدريسيون دي ال اندسرت

Applicant Address :Sant Quirze, 30, 08201 
Sabadell (BARCELONA), Espana 

العنوان :  سانت كويرزي، 30، 082010 ساباديل )برشلونة)، 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Brand promotion and positioning 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات وضع وترويج العالمات التجارية 

  

 

Date :22/12/2021  التاريخ :22/12/2021

Trademark No.:41997 العالمة التجارية رقم :  41997

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Al-montaha company ltd  اد و التصدير كة المنتهى لالستري بإسم :  �ش

96  
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Applicant Address: Hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence : Hebron  ف سارة عنوان التبليغ  : الخليل - ع�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
MILK PRODUCTS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجات الحليب 

  

 

Date :22/12/2021  التاريخ :22/12/2021

Trademark No.:41998 العالمة التجارية رقم :  41998

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Al-montaha company ltd  اد و التصدير كة المنتهى لالستري بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence : Hebron  ف سارة عنوان التبليغ  : الخليل - ع�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
rice 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االرز 

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42025 العالمة التجارية رقم :  42025

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Beiersdorf AG  سدورف أي جي بإسم :  بري

Applicant Address: Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, Germany 

اس 48، 20253 هامبورغ، المانيا   العنوان :  اوناشرت

98  
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Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
cosmetic skin cleansing preparations; cosmetic skin care 
preparations; cosmetic bath and shower preparations; 
deodorants and anti-perspirants for personal use 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ات تجميلي ــتحرف ه، مس ــرش ــف الب ــة لتنظي ات تجميلي ــتحرف مس
ــتحمام،  ــام واالس ــة للحم ات تجميلي ــتحرف ه، مس ــرش ــة بالب للعناي

 . ــخىي ــتعمال الش ــرق لالس ــادات التع ــرق ومض ــالت الع مزي

 NATURAL اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :26/12/2021  التاريخ :26/12/2021

Trademark No.:42027 العالمة التجارية رقم :  42027

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: YETI Coolers, LLC  ي كولرز، ال ال �ي
بإسم :  ييىت

Applicant Address7601:  Southwest Pkwy, Austin, 
Texas 78735, USA 

، تكساس 78735،  ف العنوان :  7601 ساوثويست بكوي، اوس�ت
الواليات المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
drinkware; beverageware; drinking glasses, namely, 
tumblers; cups; mugs; coffee mugs; coffee cups; coffee 
cups, tea cups and mugs; cocktail glasses; small jugs; 
beer mugs; beer jugs; drinking bottles for sports; jugs; 
wine glasses; vacuum bottles; cup lids; double wall 
cups; drinking glasses; drinking vessels; tumblers for 
use as drinking glasses; travel mugs; insulated mugs; 
beer glasses; straws for drinking; drinking cups for 
babies and children; bottles, sold empty; sports bottles 
sold empty; reusable water bottles sold empty; reusable 
stainless steel water bottles sold empty; drinking cups 
sold with lids therefor; lids with drinking spouts for 
reusable water bottles; double wall cups with lids and 
straws; double wall cups with lids; water bottles sold 
empty; whisky glasses; heat-insulated vessels; drinking 
straws; portable beverage container holder; sippy cups; 
drinking cups for babies and children and parts and 
fittings therefor, namely, cups for babies and children 
sold as a unit with valves and lids; drinking cups for 
infants and parts and fittings therefor, namely, valves 
and lids sold as a unit; drinking cups for children and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات؛  ي تســتخدم للمرش

ي الــىت
ب؛ االأوا�ف ي تســتخدم للــرش

ي الــىت
االأوا�ف

ب وهــي كــؤوس وأكــواب وأقــداح وأقــداح للقهــوة  كــؤوس �ش
وأكــواب للقهــوة؛ أكــواب للقهــوة وأكــواب وأقــداح للشــاي؛ كــؤوس 
ة؛ زجاجــات  ة؛ أباريــق للبــري ة؛ أقــداح للبــري كوكتيــل؛ أباريــق صغــري
ب للرياضــة؛ أباريــق؛ كــؤوس للنبيــذ؛ قواريــر خوائيــة؛ أغطيــة  الــرش
ب؛  ب؛ أوعيــة �ش كــواب؛ أكــواب بجــدار مــزدوج؛ كــؤوس �ش لالأ
ب؛ أقــداح للســفر؛ أكــواب  كــؤوس لالســتخدام كأكــواب للــرش
أكــواب  ب؛  للــرش )مصاصــة)  ة؛ قصبــة  للبــري أكــواب  معزولــة؛ 
ــة  ــر رياضي ــة؛ قواري ــاع فارغ ــر تب ــع؛ قواري ــال والرض ب لالأطف ــرش ال
عــادة االســتخدام تبــاع فارغــة؛  تبــاع فارغــة؛ زجاجــات ميــاه قابلــة الإ
ــوالذ  ــن الف ــة م ــتخدام مصنوع ــادة االس ع ــة الإ ــاه قابل ــات مي زجاج
ب تبــاع مــع أغطيــة  المقــاوم للصــدأ تبــاع فارغــة؛ أكــواب �ش
ــاد  ي يع

ــىت ــاه ال ــات المي ب لزجاج ــرش ــور لل ــع صنب ــة م ــا؛ أغطي له
اســتخدامها؛ أكــواب بجــدار مــزدوج مــع أغطيــة وقصبــة )مصاصــة 
ب)؛ أكــواب بجــدار مــزدوج مــع اغطيــة؛ زجاجــات ميــاه تبــاع  للــرش
؛ أوعيــة معزولــة حراريــاً؛ قصبــة )مصاصــة)  فارغــة؛ كــؤوس ويســ�ي
ب؛  ــرش ــواب لل ــول؛ أك ــات المحم وب ــة المرش ــل أوعي ب؛ حام ــرش لل
وهــي  ولوازمهــا  وأجزائهــا  والرضــع  لالأطفــال  ب  الــرش أكــواب 
ــة؛  ــات وأغطي ــع صمام ــدة م ــاع كوح ــال تب ــع واالأطف ــواب للرض أك

100  
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parts and fittings therefor, namely, drinking cups for 
children sold as a unit with non-insulated lids; drinking 
straws for babies and children; handles specially 
adapted for beverageware; vacuum container for hot 
or cold food and drink; insulated drinkware; insulated 
beverageware; temperature retaining vessels; 
insulating sleeve holders for bottles; insulating sleeve 
holders for beverage cans; thermal insulated wrap 
for cans to keep the contents cold or hot; insulating 
sleeve holders for jars, bottles or cans; insulating sleeve 
holders made of stainless steel for jars, bottles or cans; 
insulating sleeve holder for beverage cups; stainless 
steel drink holders; stainless steel can and bottle 
holders; bottle openers, non-electric; non-electric 
bottle openers; bottle openers; cold packs for chilling 
food and beverages; cold packs used to keep food and 
drink cold; pet feeding dishes; feeding vessels for pets; 
pet feeding and drinking bowls; pet dishes; pet water 
bowls; pet bowls; pet drinking bowls; plastic buckets; 
rinsing pails; buckets; ice pails; rinsing buckets; pails; 
tool bucket organizer, namely, an organizer specially 
adapted for affixation to a bucket for holding tools 
and other apparatus; fitted covers for buckets or pails; 
non-electric portable coldboxes; non-electric portable 
coolers; non-electric portable cooler bags; non-electric 
portable cooler backpacks; insulated containers for 
food or beverages; heat-insulated containers for 
beverages; insulated containers for food or beverage 
for domestic use; thermal insulated containers for 
food or beverages; insulated lunch boxes; insulated 
lunch bags; ice buckets; thermal insulated bags for 
food or beverages; insulated bags for food or beverage 
for domestic use; portable ice chests for food and 
beverages; heat-insulated containers for household 
use; containers for ice; non-electric portable beverage 
coolers; portable cool boxes, non-electric; thermally 
insulated containers for food; insulated carriers for 
food and beverages; portable non-electric water 
coolers; insulated water dispensers; lunchboxes; lunch 
bags not of paper; general purpose storage bins for 
household use; household containers for foods; lunch 
pails; plastic storage containers for household use; 
containers for kitchen use; kitchen containers; portable 
plastic containers for storing household and kitchen 
goods; all purpose portable household containers; 
containers for household use; non-modular containers 
for use in transportation and storage for household 
use; plastic storage containers for domestic use; non-
electric kitchen containers not made of precious metal; 
lockable non-metal household containers for food; 
drain stoppers for drains; portable beverage dispensers; 
pouring spouts for household use; water dispensers; 
trays for household purposes; metal baskets for

الصمامــات  أي   ، ولوازمهــا  وأجزائهــا  للرضــع  ب  الــرش أكــواب 
ــا  ــال وأجزائه ب لالأطف ــرش ــواب ال ــاع كوحــدة؛ أك ي تب

ــىت ــة ال واالأغطي
ــة  ــدة بأغطي ــاع كوح ــال تب ب لالأطف ــرش ــواب ال ــي أك ــا وه ولوزامه
لالأطفــال والرضــع؛  ب  للــرش غــري معزولــة؛ قصبــة )مصاصــة) 
وبــات؛ حاويــة مفرغــة  مقابــض مهيــأة خصيًصــا لصنــع المرش
معزولــة  ي 

أوا�ف البــاردة؛  أو  الســاخنة  وبــات  والمرش لالأطعمــة 
وبــات؛ أوعيــة تحتفــظ  ي معزولــة للمرش

ب؛ أوا�ف تســتخدم للــرش
ــب  ــة لعل ــة عازل ــات؛ أغلف ــة للزجاج ــة عازل ــرارة؛ أغلف ــة الح بدرج
عــى  للحفــاظ  للعلــب  للحــرارة  عــازل  غــالف  وبــات؛  المرش
ــات  ــة والزجاج ــة لالأوعي ــة عازل ــاخنة أغلف ــاردة أو س ــات ب المحتوي
ــة مصنوعــة مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ  أو العلــب؛ أغلفــة عازل
وبــات؛  كــواب المرش لالأوعيــة والزجاجــات أو العلــب؛ أغلفــة عازلــة الأ
اب مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ؛ حامــالت زجاجــات  حامــالت �ش
ــر  ــب مصنوعــة مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ؛ فتاحــات قواري وعل
ــر؛  ــات قواري ــة؛ فتاح ــري كهربائي ــر غ ــات قواري ــة؛ فتاح ــري كهربائي غ
ــاردة  ــات ب ــات؛ حافظ وب ــة والمرش ــد االأطعم ي ــاردة لترب ــات ب حافظ
اب بــارًدا؛ أطبــاق تغذيــة  تســتخدم للحفــاظ عــى الطعــام والــرش
الحيوانــات االأليفــة؛ أوعيــة تغذيــة للحيوانــات االأليفــة؛ أوعيــة 
ــات  ــاق) للحيوان ــون )أطب ــة؛ صح ــات االأليف اب للحيوان ــة و�ش تغذي
االأليفــة؛ أوعيــة مــاء للحيوانــات االأليفــة؛ أوعيــة للحيوانــات االأليفة؛ 
ب للحيوانــات االأليفــة؛ دالء )ســطول) بالســتيكية؛ دالء  أوعيــة الــرش
ــم  ــطف؛ دالء؛ منظ ــج؛ دالء الش ــطول)؛ دالء الثل ــطف؛ دالء )س ش
ــى  ــت ع ــا للتثبي ــه خصيًص ــم تكييف ــم ت ــو منظ ــو االأدوات وه دل
ــدالء  ــزة لل ــة مجه ــرى؛ أغطي ــزة االأخ ــل االأدوات واالأجه ــو لحم دل
دات  يــد محمولــة غــري كهربائيــة؛ مــرب أو الســطول؛ صناديــق ترب
ــة؛  ــري كهربائي ــة غ ــد محمول ي ــاس ترب ــة؛ أكي ــري كهربائي ــة غ محمول
ــة  ــة لالأغذي ــات معزول ــة؛ حاوي ــة غــري كهربائي حقائــب ظهــر محمول
وبــات؛ حاويــات  وبــات؛ حاويــات عازلــة للحــرارة للمرش أو المرش
ــات  ؛ حاوي ىلي ف ــرف ــتخدام الم ــات لالس وب ــة أو المرش ــة لالأغذي معزول
الغــداء  صناديــق  وبــات؛  المرش أو  لالأغذيــة  للحــرارة  عازلــة 
المعزولــة؛ أكيــاس غــذاء معزولــة؛ دالء ثلــج؛ أكيــاس عازلــة للحرارة 
وبــات  وبــات؛ أكيــاس عازلــة لالأغذيــة أو المرش لالأغذيــة أو المرش
وبــات؛  ؛ ثالجــات محمولــة لالأغذيــة والمرش ىلي ف لالســتخدام المــرف
دات  ؛ أوعيــة للثلــج؛ مــرب ىلي ف أوعيــة معزولــة حراريــا لالســتخدام المــرف
يــد محمولــة غــري  وبــات؛ صناديــق ترب محمولــة غــري كهربائيــة للمرش
كهربائيــة؛ أوعيــة معزولــة حراريــاً لالأطعمــة؛ ناقــالت عازلــة لالأغذيــة 
دات ميــاه محمولــة غــري كهربائيــة؛ موزعــات  وبــات؛ مــرب والمرش
ــام  ــاس طع ــة؛ أكي ــات الخفيف ــق للوجب ــة؛ صنادي ــاه المعزول المي
ليســت مــن الــورق؛ صناديــق تخزيــن لالأغــراض العامــة لالســتخدام 
ــن  ــة تخزي ــام؛ أوعي ــام؛ دالء للطع ــة للطع لي ف ــة مرف ؛ أوعي ىلي ف ــرف الم
ــي؛  ــتخدام المطبخ ــة لالس ؛ أوعي ىلي ف ــرف ــتخدام الم ــتيكية لالس بالس
أوعيــة للمطبــخ؛ أوعيــة بالســتيكية محمولــة لتخزيــن أغــراض 
ليــة محمولــة لجميــع االأغــراض؛  ف ل والمطبــخ؛ أوعيــة مرف ف المــرف
ي 

ــتخدام �ف ــة لالس ــري معياري ــة غ ؛ أوعي ىلي ف ــرف ــتخدام الم ــة لالس أوعي
ــتيكية  ــن بالس ــة تخزي ؛ أوعي ىلي ف ــرف ــتخدام الم ــن لالس ــل والتخزي النق
ــة  ــري مصنوع ــة غ ــري كهربائي ــخ غ ــة مطب ؛ أوعي ىلي ف ــرف ــتخدام الم لالس
ــل  ــة للقف ــة قابل ــري معدني ــة غ لي ف ــة مرف ــة؛ أوعي ــادن نفيس ــن مع م
وبــات لالأغذيــة؛ ســدادات الــرف للمصــارف؛ موزعــات المرش
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household purposes; baskets for household purposes; 
baskets of metal for household purposes; interior trays 
for non-electric portable coolers; interior organizers 
for non-electric portable coolers; interior caddies for 
non-electric portable coolers; interior dividers for non-
electric portable coolers; interior caddies for buckets; 
interior trays for buckets; bucket organizer, namely, an 
organizer specially adapted for affixation to a bucket 
for holding tools and other apparatus; sleeve holder 
for bottles, namely, bottle carriers for domestic use; 
neoprene bottle holders, namely, bottle carriers for 
domestic use; slings specially adapted for holding 
bottles; bag specially adapted for holding bottles; 
sleeve holder for bottles; structural parts and fittings 
for the aforesaid goods; accessories for the aforesaid 
goods 

؛ موزعــات الميــاه؛  ىلي ف المحمولــة؛ صنابــري ســائلة لالســتخدام المــرف
ــة؛  لي ف ــراض المرف ــة لالأغ ــالل معدني ــة؛ س لي ف ــراض المرف ي لالأغ

ــوا�ف ص
ليــة؛  ف ليــة؛ ســالل مــن المعــدن لالأغــراض المرف ف ســالل لالأغــراض المرف
ــات  ــة؛ منظم ــري الكهربائي ــة غ دات المحمول ــرب ــة للم ي داخلي

ــوا�ف ص
ــة  ــب الداخلي ــة؛ العل ــري الكهربائي ــة غ دات المحمول ــرب ــة للم داخلي
الداخليــة  الفواصــل  الكهربائيــة؛  غــري  المحمولــة  دات  للمــرب
ــدالء؛  ــة لل ــب الداخلي ــة؛ العل ــري الكهربائي ــة غ دات المحمول ــرب للم
ي الداخليــة للــدالء؛ منظــم الــدالء وهــو منظــم تــم 

الصــوا�ف
تكييفــه خصيًصــا للتثبيــت عــى دلــو لحمــل االأدوات واالأجهــزة 
االأخــرى؛ أغلفــة للزجاجــات وهــي حامــالت الزجاجــات لالســتخدام 
؛ حامــالت زجاجــات مطاطيــة وهــي حامــالت زجاجــات  ىلي ف المــرف
؛ شــبكات حبــال )أربطــة) مهيــأة خصيصــا  ىلي ف لالســتخدام المــرف
ــات؛  ــل الزجاج ــا لحم ــة خصيًص ــاس مكيف ــات؛ أكي ــل الزجاج لحم
أغلفــة للزجاجــات؛ االأجــزاء الهيكليــة واللــوازم للبضائــع المذكــورة 

ــاله  ــورة أع ــع المذك ــات للبضائ ــاله؛ ملحق أع
  

 

Date :26/12/2021  التاريخ :26/12/2021

Trademark No.:42028 العالمة التجارية رقم :  42028

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Muath Mahmoud Hafiz 
Daraghmeh

بإسم :  معاذ محمود حافظ دراغمة

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Al-Awael 
School Street   

ة شارع مدرسة االأوائل جوال  العنوان :  رام الله البري
    0599714211

Applicant for Correspondence : Ramallah, Al-
Bireh, Al-Awael School Street

ة شارع مدرسة االأوائل جوال 0599714211 عنوان التبليغ  : رام الله البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Academies [education], Amusements, Arranging and 
conducting of Conferences, Atranging and conducting 
of Congresses, Arranging and conducting of  Seminars, 
Arranging and conducting of Symposiums, Arranging 
and conducting of workshops [training], Calligraphy 
services, Camp services (Holiday —) [entertainment], 
Club services [entertainment or education], Coaching 
[training],   Colloquiums (Arranging and conducting

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بيــة والتعليــم )تقديــم خدمــات قاعــات التســلية  كاديميــات) الرت  االأ
، التســلية، تنظيــم وإدارة الحلقــات الدراســية، تنظيــم وادارة 
ــم وادارة الحقــات  ــم وادارة االجتماعــات، تنظي المؤتمــرات ، تنظي
الدراســية، تنظيــم وادارة النــدوات ، تنظيــم وادارة ورشــات العمل 
[ التدريــب ] ، خدمــات التخطيــط ، خدمــات معســكرات العطــالت 
ــن  ــم] ، التمري ــه أو التعلي في ــوادي [ الرت ــات الن ــه] ن خدم في [ للرت
ــات [ التدريــب ] ، تنظيــم وإدارة حلقــات دراســية، تنظيــم المباري
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of—), Competitions (Organization of—) [education 
or entertainment], Conferences (Arranging and 
conducting of—), Congresses (Arranging and 
conducting of —), Correspondence courses, Diving 
equipment (Rental of skin —), Dubbing, Editing 
(Videotape—), Education information, Educational 
examination, Educational services, Electronic 
desktop publishing, Entertainer services, Exhibitions 
(Organization of —) for cultural or educational purposes, 
Film production, other than advertising films, Guidance 
(Vocational —) [education or training advice] Health 
club services [health and fitness training], Information 
(Education—), Information (Entertainment—), 
Information (Recreation—), Instruction services, 
Language interpreter services, Layout services, other 
than for advertising purposes, Lending libraries, 
Libraries (Lending—), Microfilming, Mobile library 
services, Museum facilities (Providing—) [presentation, 
exhibitions], Organization of competitions 
[education or entertainment], Organization of 
exhibitions forcultural or educational Party planning 
[entertainment], Physical education, Practical training 
[demonstration], Production of radio and television 
programmes, Production of shows, Production 
(Videotape film—), Providing amusement arcade 
services, Providing on-line electronic publications, not 
downloadable, Publication of books, Publication of 
electronic books and journals on-line, Publication of 
texts, other than publicity texts, Radio and television 
programmes (Production of—), Recorders (Rental of 
video cassette—), Recording studio services, Rental of 
audio equipment, Rental of show scenery, Rental of skin 
diving equipment, Rental of sound recordings, Rental 
of sports equipment, except vehicles, Rental of video 
cameras, Rental of video cassette recorders, Rental of 
videotapes, Scriptwriting services, Seminars (Arranging 
and conducting of—), Sign language interpretation, 
Sound recordings (Rental of—), Sport camp services, 
Sports equipment (Rental of —), except vehicles, 
Stadium facilities (Rental of—), Symposiums (Arranging 
and conducting of—), Teaching, Texts (Publication 
of —), other than publicity texts, Texts (Writing of 
other than publicity texts, Ticket agency services 
[entertainment], Training (Animal—), Translation, 
Tuition, Videotape editing, Videotape film production, 
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         

فيــه] ، تنظيــم وإدارة المؤتمــرات،  أو المنافســات [ للتعلــم أو الرت
تنظيــم وادارة االجتماعــات، دورات دراســية بالمراســلة، تأجــري 
طــة  معــدات الغطــس ، إعــادة تســجيل الصــوت، أعــداد أ�ش
بيــة والتعليــم، االمتحانــات التعليمية،  الفيديــو، معلومــات عــن الرت
، خدمــات  ي

و�ف ي االلكــرت ــىب ــة والتعليــم، النــرش المكت بي خدمــات الرت
ــة،  ــة أو التعليمي ــراض الثقافي ــارض لالأغ ــم المع ــف، تنظي المضي
ي ، [ 

عــالن، التوجيــه المهــىف إنتــاج افــالم بخــالف أفــالم الدعايــة واالإ
نصائــح تعليميــة أو تدريبيــة ] ، خدمــات النــوادي الصحيــة [ تدريــب 
ــة  بي ــات عــن الرت ــاظ عــى الصحــة] ، معلوم ــة والحف ــة البدني للياق
ــتجمام،  ــن االس ــات ع ــه، معلوم في ــن الرت ــات ع ــم، معلوم والتعلي
خدمــات التدريــس ، خدمــات ترجمــة اللغــات ، خدمــات تصميــم 
عــارة،  عــالن ، مكتبــات االإ بخــالف المســتخدمة لغايــات الدعايــة واالإ
تأجــري  المتجولــة،  المكتبــات  بالميكروفلم،خدمــات  التصويــر 
ي تســهيالت المتاحــف 

ات ) آالت عــرض ) وملحقاتهــا، تــو�ف بروجكــرت
ــم  ــات [ للتعلي ــات أو المنافس ــم المباري ــارض]، تنظي ــرض ومع [ ع
أو التعلــم ]، تنظيــم المعــارض لالأغــراض الثقافيــة أو التعليميــة، 
بيــة  ر[ ترفيــه]، خدمــات المــدرب الشــخىي [ تدريــب للياقــة ] ، الرت
فيــه ] ،التدريــب العلمي[ اســتعراض]  البدنيــة، تنظيــم حفــالت [ الرت
، انتــاج برامــج الراديــو والتلفزيــون، انتــاج أفــالم الفيديــو، توفــري 
ونيــة الفوريــة  خدمــات قاعــات التســلية، توفــري المطبوعــات االألكرت
ــب،  ــرش الكت ــة، ن ــهيالت الرياض ــري تس ــل، توف ي ف ــة للترف ــري القابل غ
ونيــة الفوريــة، نــرش نصــوص بخــالف  نــرش الكتــب والصحــف االلكرت
نصــوص الدعايــة واالعــالن، انتاج برامــج الراديــو التلفزيــون، تأجري 
يطيــة، خدمــات ســتوديوهات  مســجالت الفيديــو بالحافظــات الرش
التســجيل، تأجــري معــدات ارســال واســتقبال الصــوت، تأجــري 
مشــاهد العــرض، تأجــري معــدات الغطــس، تأجــري مســجالت 
ات  الصوت،تأجــري معــدات الرياضــة عــدا المركبــات، تأجــري كامــري
يطيــة، تأجــري  الفيديــو، تأجــري مســجالت الفيديــو بالحافظــات الرش
طــة الفيديــو، تنظيــم وادارة الحلقــات الدراســية، تفســري  أ�ش
ــكرات  ــات المعس ــوت، خدم ــجالت الص ــري مس ــارة، تأج ــة االش لغ
الرياضيــة، تأجــري معــدات الرياضــة عــدا المركبــات، تأجــري مرافــق 
االســتادات، تنظيــم وادارة النــدوات، التدريــس، نــرش نوصــو 
بخــالص نصــوص الدعايــة واالعــالن، كتابــة نصــوص بخــالف 
ــه]،  ــر [ ترفي ــات وكاالت التذاك ــالن، خدم ــة وا الع ــوص الدعاي نص
طــة الفيديــو،  جمــة، التدريــس، اعــداد أ�ش تدريــب الحيوانــات، الرت
طــة  ــو، تســجيل أ�ش طــة الفيدي ــو، تأجــري أ�ش ــاج افــالم الفيدي انت
ي [ نصائــح تعليميــة أو تدريبيــة] ، اعــادة 

الفيديــو، التوجيــه المهــىف
، تنظيــم وإدارة ورشــات العمــل [ تدريــب ] ،كتابــة  ي

التدريــب المهــىف
ــة واالعــالن. نصــوص بخــالف نصــوص الدعاي
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Date :29/12/2021  التاريخ :29/12/2021

Trademark No.:42040 العالمة التجارية رقم :  42040

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: LAMSA LTD  كة لمسة ليميتد بإسم :  �ش

Applicant Address16-111: , 16th floor, Al Khatem 
Tower, Adgm Square, Al Maryah Island, Abu 
Dhabi, United Arab Emirates 

العنوان :  111-16، الطابق رقم 16، برج الختم، مربعة سوق أبو 
، االمارات العربية المتحدة   ي ي العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظىب ظىب

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه، االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الرت

والثقافية 
 

 

Date :29/12/2021  التاريخ :29/12/2021

Trademark No.:42041 العالمة التجارية رقم :  42041

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Automobiles, sports cars, vans[vehicles], trucks, motor 
buses, electric vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السيارات والسيارات الرياضية والشاحنات المغلقة ]مركبات[ 

والشاحنات والحافالت والمركبات الكهربائية 
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Date :29/12/2021  التاريخ :29/12/2021

Trademark No.:42044 العالمة التجارية رقم :  42044

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Gassan Ben AL Taher Ben Jeddo  بإسم :  غسان بن الطاهر بن جدو

Applicant Address: Beirut - Soltan Ibrahim Street, 
Rehab Bld. 1st floor 

وت - السلطان إبراهيم، بناية الرحاب، الطابق االأول   العنوان :  بري

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education and training, entertainment, sports 
and cultural activities, organizing and managing 
conferences, organizing and managing meetings, 
organizing and managing seminars, organizing and 
managing workshops (training), organizing beauty 
contests, publishing books, organizing sports matches, 
re-recording audio, preparing videos, Education 
information, Environmental information research, 
Film production, Career guidance (educational 
or training advice), Physical exercise instruction, 
Microfilm photography, Film studios, Live skits, Photo 
reporting, Radio and television program production, 
Show production Theatrical production, video film 
production, provision of instant electronic publications 
(not downloadable), book publishing, online book 
publishing and online newspapers, radio entertainment, 
news reporter services, screenwriting services and radio 
and television programmes, film translation, organizing 
exhibitions for cultural or educational purposes, rental 
Radio and television equipment, videotape recording, 
career guidance (educational or training advice)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
واالأنشــطة  فيــه  الرت التدريــب،  والتهذيــب،  التعليــم  خدمــات 
تنظيــم  المؤتمــرات،  وإدارة  تنظيــم  والثقافيــة،  الرياضيــة 
وإدارة  تنظيــم  النــدوات،  وإدارة  تنظيــم  جتماعــات،  االإ وإدارة 
ورشــات العمــل )تدريــب)، تنظيــم مســابقات الجمــال، نــرش 
ــوت،  ــجيل الص ــادة تس ــة، إع ــات الرياضي ــم المباري ــب، تنظي الكت
والتعليــم،  بيــة  الرت عــن  معلومــات  الفيديــو،  طــة  أ�ش إعــداد 
ي مجــال معلومــات البيئــة، إنتــاج االأفــالم، التوجيــه 

أبحــاث �ف
الرياضــة  تعليمــات  تدريبيــة)،  أو  تعليميــة  )نصائــح  ي 

المهــىف
ــالم  ــة االأف ــتوديوهات صناع ــم، س ــر بالميكروفل ــة، التصوي البدني
التقاريــر  تقديــم  الحيــة،  التمثيليــات  عــرض  الســينمائية، 
ــروض  ــاج الع ــون، إنت ــو والتليفزي ــج الرادي ــاج برام ــورة، إنت المص
ونيــة  لكرت المرحيــة، إنتــاج أفــالم الفيديــو، توفــري المطبوعــات االإ
الكتــب  نــرش  الكتــب،  نــرش  يــل)،  ف للترف القابلــة  )غــري  الفوريــة 
خدمــات  بالراديــو،  فيــه  الرت الفوريــة،  ونيــة  االألكرت والصحــف 
ذاعيــة  امــج االإ مراســىي االأنبــاء، خدمــات كتابــة الســيناريو والرب
لغايــات  المعــارض  تنظيــم  االأفــالم،  ترجمــة  والتليفزيونيــة، 
ثقافيــة أو تعليميــة، تأجــري أجهــزة الراديــو والتليفزيــون، تســجيل 
ــة) ــة أو تدريبي ــح تعليمي ي )نصائ

ــه المهــىف ــو، التوجي طــة الفيدي أ�ش
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :29/12/2021  التاريخ :29/12/2021

Trademark No.:42045 العالمة التجارية رقم :  42045

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Gassan Ben AL Taher Ben Jeddo  بإسم :  غسان بن الطاهر بن جدو

Applicant Address: Beirut - Soltan Ibrahim Street, 
Rehab Bld. 1st floor 

وت - السلطان إبراهيم، بناية الرحاب، الطابق االأول   العنوان :  بري

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Communication services, cable television broadcasting, 
radio broadcasting, television broadcasting, 
transmission of messages and images via computer, 
electronic bulletin board services (communication 
services), e-mail, news agencies, radio broadcasting, 
rental of communication equipment, broadcasting or 
transmission via satellite, meetings Remote, telephone 
services, provision of communication channels for 
television services, broadcasting via telephone, 
provision of rooms via the Internet, automatic call 
services (via radio, telephone or other electronic means 
of communication) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ذاعــة بالراديــو،  ، االإ خدمــات االتصــاالت، البــث بالتليفزيــون الكبــىي
الحاســوب،  عــرب  الرســائل والصــور  نقــل  بالتليفزيــون،  البــث 
إتصــاالت)،  )خدمــات  ونيــة  لكرت االإ ات  النــرش لوحــات  خدمــات 
، وكاالت االأنبــاء، البــث عــرب الراديــو، تأجــري  ي

و�ف لكــرت يــد االإ الرب
رســال عــرب االأقمــار الصناعيــة،  تصــال، البــث أو االإ معــدات االإ
جتماعــات عــن بعــد، خدمــات التلفونــات، توفــري قنــوات إتصــال  االإ
للخدمــات التليفزيونيــة، البــث عــرب التلفــون، توفــري حجــرات عــرب 
نــت، خدمــات النــداء االأىلي )عــرب الراديــو أو التلفــون أو وســائل  نرت االإ

ــرى)  ــة االأخ وني لكرت ــال االإ تص االإ

  

 

Date :29/12/2021  التاريخ :29/12/2021

Trademark No.:42046 العالمة التجارية رقم :  42046

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Gassan Ben AL Taher Ben Jeddo  بإسم :  غسان بن الطاهر بن جدو
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: Beirut - Soltan Ibrahim Street, 
Rehab Bld. 1st floor 

وت - السلطان إبراهيم، بناية الرحاب، الطابق االأول   العنوان :  بري

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising services, management and direction of 
business and activation of office activity, publishing 
advertising materials and documents, commercial 
news agencies, information and news about business, 
presentation services for the purposes of publicity 
and advertising, direct advertising and publicity on 
computer networks, opinion polls, publicity and external 
advertising, displaying goods on communications 
media. For retail, word processing, advertising text 
publishing, radio advertising, commercial advertising, 
copywriting, performing artist display management, 
performing artist business management, advertising 
modeling or sales promotion services, news clipping 
services or important information in newspapers 
Organizing newspaper subscriptions (for others), direct 
advertising and advertising on computer networks, 
advertising and external advertising, advertising and 
advertising, renting advertising space, renting time for 
advertising and advertising in the media, advertising 
and advertising on television, writing advertising and 
advertising texts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأعمــال وتفعيــل  وإدارة وتوجيــه  عــالن  واالإ الدعايــة  خدمــات 
ــاء  ــق، وكاالت االأنب ــة والوثائ ــواد الدعاي ــرش م ، ن ي ــىب ــاط المكت النش
التجاريــة، المعلومــات واالأخبــار عــن االأعمــال، خدمــات العــروض 
ة عــى  عــالن والدعايــة المبــا�ش عــالن، االإ لغايــات الدعايــة واالإ
عــالن  واالإ الدعايــة  الــرأي،  إســتطالعات  الحاســوب،  شــبكات 
الخارجــي، عــرض الســلع عــى وســائل إتصــاالت لغايــة البيــع 
عــالن،  ــة واالإ بالتجزئــة، معالجــة النصــوص، نــرش نصــوص الدعاي
عالنيــة،  عالنــات التجاريــة، كتابــة النصــوص االإ عــالن بالراديــو، االإ االإ
ــل،  ي التمثي

ــا�ف ــال فن ــل، إدارة أعم ي التمثي
ــا�ف ــال فن ــرض أعم إدارة ع

ــات،  ــج المبيع ــالن أو تروي ع ــة واالإ ــاذج الدعاي ــداد نم ــات إع خدم
ي الصحــف، 

خدمــات اقتطــاع االأخبــار أو المعلومــات المهمــة �ف
والدعايــة  عــالن  االإ )لالأخريــن)،  الصحــف  اكات  إشــرت تنظيــم 
ــي،  ــالن الخارج ع ــة واالإ ــوب، الدعاي ــبكات الحاس ــى ش ة ع ــا�ش المب
عالنيــة، تأجــري وقــت  عــالن، تأجــري المســاحات االإ الدعايــة واالإ
عــالن عــرب  عــالم، الدعايــة واالإ ي وســائل االإ

عــالن �ف للدعايــة واالإ
عــالن التليفزيــون، كتابــة نصــوص الدعايــة واالإ

  

 

Date :30/12/2021  التاريخ :30/12/2021

Trademark No.:42049 العالمة التجارية رقم :  42049

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: BARKER PLASTIK EMLAK 
CONSTRUCTION TOURISM FOOD IMPORT EXPORT 
INDUSTRY AND FOREIGN TRADE LIMITED 
COMPANY 

كة باركر المحدودة للبالستيك والعقارات واالنشاءات  بإسم :  �ش
اد والتصدير والصناعة والتجارة  والسياحة واالأغذية واالستري

الخارجية. 

Applicant Address: Saray Mah. Omer Faik Atakan 
Cad. Fatih Industrial Site C4 Block No:5 C4/15 
Umraniye Istanbul Turkey 

العنوان :  محلة �اي، شارع عمر فائق اتاكان،منطقة فاتح 
- 4 رقم 4/15-5 عمرانية إسطنبول تركيا.   الصناعية، بلوك �ي

Applicant for Correspondence : Nablus Street - 
Al-Bireh 

ة جوال 0599679868 عنوان التبليغ  : شارع نابلس - البري
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Small hardware goods of wood or synthetic materials 
included in this class, furniture fittings of wood or 
synthetic materials, opening and closing mechanisms 
of wood or synthetic materials

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المــواد  أو  الخشــب  مــن  المصنوعــة  ة  الصغــري “المعــدات 
ات االأثــاث مــن  ف ي هــذه الفئــة ، وتجهــري

االصطناعيــة المدرجــة �ف
غــالق  واالإ الفتــح  وآليــات   ، االصطناعيــة  المــواد  أو  الخشــب 

االصطناعيــة”  المــواد  أو  الخشــب  مــن  المصنوعــة 

  

 

Date 30/12/2021:  التاريخ :30/12/2021

Trademark No.42051: العالمة التجارية رقم :  42051

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Yiwu Joyluck Sanitary Ware Co., 
Ltd. 

ي دي 
بإسم :  ييوو جويالك سانيتاري وير كو.، ال �ت

Applicant Address: No. 719 Huimin Road, 
Niansanli Street, Yiwu City, Zhejiang, China 

 ، ي
يت، ييو سيىت العنوان :  نو. 719 هيومن رود، نيانسانىي سرت

ف   زهيجيانغ، الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Lighting apparatus and installations; Cooking utensils, 
electric; Refrigerating container; Air conditioning 
installations; Electric hair dryers; Water supply 
installations; Water heating installations; Faucets for 
pipes; Floor drain; Anti-splash tap nozzles; Bath fittings; 
Wash-hand basins [parts of sanitary installations]; 
Sanitary apparatus and installations; Heaters for 
washing; Solar energy water heater; Water softening 
apparatus and installations; Pocket warmers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــد؛  ي ــة ترب ــة؛ أوعي ــو كهربائي ي طه

ــاءة؛ أوا�ف ــآت لالض ــزة ومنش اجه
ــة؛  ــعر الكهربائي ــات الش ــواء)؛ مجفف ــف اله ــة )تكيي ــآت تهوي منش
حنفيــات  الميــاه؛  ف  تســخ�ي منشــآت  الميــاه؛  إمــداد  منشــآت 
؛ فوهــات مانعــة النتشــار مــاء الحنفيــات؛  ي

؛ مــرف أر�ف للمواســري
لــوازم للحمــام؛ مغاســل لليديــن ]أجــزاء مــن تمديــدات صحيــة[؛ 
أجهــزة وتمديــدات صحيــة؛ ســخانات للغســيل؛ ســخان ميــاه 
زالــة عــر المــاء؛ دفايــات  بالطاقــة الشمســية؛ أجهــزة ومنشــآت الإ

ــب  جي

  

 

Date :04/01/2022  التاريخ :04/01/2022

Trademark No.:42055 العالمة التجارية رقم :  42055

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Global International Company 
for the import and marketing of sanitary ware 
and building materials

اد وتسويق االدوات الصحية  كة جلوبال العالمية الستري بإسم :  �ش
ومواد البناء 
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: jenin- al nasreh street         ف - شارع النارصة العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : jenin - Military 
street -al areej building -sec floor

ف - الشارع العسكري - عمارة االريج -ط2  عنوان التبليغ  : جن�ي
جوال : 0599659580  

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Binding preparations for paints , cobalt oxide ( colorant 
) , copal , mordants , paints

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات مثبته للدهانات ، طالءات ) دهانات ) ، كوبال ، مواد  مستحرف

تثبيت االلوان ، دهانات 
اطات خاصة:عدم الحماية عى  االأدوات الصحية ومواد البناء اشرت

  

 

Date :05/01/2022  التاريخ :05/01/2022

Trademark No.:42056 العالمة التجارية رقم :  42056

Class: 22 ي الصنف :   22
�ف

Applicant Name: AL-Hoat COMPANY FOR tEXTILE 
iNDUSTRIES

كة الحوت للصناعات النسيجية بإسم :  �ش

Applicant Address: aL- qUDS aL zHAHEAM - aL 
sHEEK aNBAR   

العنوان :  القدس - الزعيم- الشيخ عنرب    

Applicant for Correspondence:  0599225228 رية ف عنوان التبليغ  : العري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Awnings of textile, Cocoons . Feathers for bedding, 
Fibers(Textile) Wadding for padding and stuffing 
upholstery.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اغطية واقية ، ريش لفراش النوم، مظالت من النسيج، الياف 

ف وحشو مواد للتنجيد. نسيجية ، حشوات للتبط�ي

  

 

Date :05/01/2022  التاريخ :05/01/2022

Trademark No.:42057 العالمة التجارية رقم :  42057

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

110  

111  



86

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Name: Al Hoat Company for Textile 
Industries

كة الحوت للصناعات النسيجية بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Qudes Al- Zhaheam -Sheek 
Anbar   

العنوان :  القدس - الزعيم- الشيخ عنرب    

Applicant for Correspondence : Al -ezariah رية  0599225228 ف عنوان التبليغ  : العري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Air pillows.not for medical purposes.Bedding(except 
linen) Pillows.Spring mattresses.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخدات هوائية ليست لغايات طبية، فراش نوم)ما عدا البيضات) 

مخدات. فرشات مزودة بنوابض .
  

 

Date :05/01/2022  التاريخ :05/01/2022

Trademark No.:42058 العالمة التجارية رقم :  42058

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: AL-Hoat Company for Textile 
Industries

كة الحوت للصناعات النسيجية بإسم :  �ش

Applicant Address: AL-quds Al Zhaheam-Al Sheek 
Anbar   

العنوان :  القدس - الزعيم - الشيخ عنرب 0599225228    

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bed blankets. Bed covers Bedspreads.Blankets 
(BedCloth.Facetowels of textile.QuiltsRugs(Travelling--)
lap robes.Shams (pillow). Toweles of textile.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اشــف ، اقمشــة، اغطيــة  بطانيــات لــال�ة، اغطيــة لــال�ة، �ش
للمخدات،مناشــف الوجــه مــن النســيج، لحــف ، بطانيــات للســفر 

ــيج ــن النس ــف م ــة)، مناش اكب ــة مرت )اغطي
  

 

Date :03/01/2022  التاريخ :03/01/2022

Trademark No.:42062 العالمة التجارية رقم :  42062

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.   .بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه

Applicant Address :16, Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg 

غ،  بري العنوان :  16، روت دي تريفيس، ال-2633 سينينغري
لوكسيمبورغ  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pastry and confectionery; biscuits; filled wafers; 
chocolate and chocolate-based products; edible ices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفطائر والحلويات؛ البسكويت؛ البسكويت المحشو؛ الشوكوالتة 

ي اساسها الشوكوالتة؛ مثلجات صالحة لالأكل 
والمنتجات الىت

ي 
تقاىلي المحمر واالسود والبىف اطات خاصة:حماية بااللوان الرب اشرت

والبيج واالصفر واالزرق الفاتح واالزرق واالبيض

  

 

Date :16/01/2022  التاريخ :16/01/2022

Trademark No.:42092 العالمة التجارية رقم :  42092

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name:  Al Salwa Company for 
Investment and Food Products

ستثمار والمنتوجات الغذائية كة السلوى لالإ بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Industrial Zone, 
Athena Street, Harfouche Building   

العنوان :  رام الله المنطقة الصناعية شارع أثينا عمارة حرفوش 
جوال 0599731239    

Applicant for Correspondence : Ramallah 
Industrial Zone, Athena Street, Harfouche 
Building

عنوان التبليغ  : رام الله المنطقة الصناعية شارع أثينا عمارة حرفوش 
جوال 0599731239

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cooked meats, tender fish fillets, canned fish, salted 
fish, canned fish, meats, meat extracts, canned meat, 
preserved peas, pickles, soups, tomato paste, tuna, 
canned vegetables

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ائــح ســمك طريــة )فيليــه)، ســمك محفــوظ،  لحــوم مطبوخــة، �ش
ــم  ــم، لح ــات لح ــوم، خالص ــب، لح ــمك معل ــح، س ــمك ممل س
معلــب، بازيــالء محفوظــة، مخلــالت، شــوربات، معجــون بنــدورة، 

اوات معلبــة ــا، خــرف ســمك تون

  

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42093 العالمة التجارية رقم :  42093
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Class: 33 ي الصنف :   33
�ف

Applicant Name: BEVELAND, S.A.    .بإسم :  بيفيالند، اس.ايه

Applicant Address: SANT JOAN LES FONTS 
(SPAIN) 

العنوان :  سانت جوان ليس فونتس )اسبانبا)  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Alcoholic beverages (expect beers) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة)  وبات الكحولية )ما عدا البري المرش

  

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42098 العالمة التجارية رقم :  42098

Class: 33 ي الصنف :   33
�ف

Applicant Name: BEVELAND, S.A.    .بإسم :  بيفيالند، اس.ايه

Applicant Address: SANT JOAN LES FONTS 
(SPAIN) 

العنوان :  سانت جوان ليس فونتس )اسبانبا)  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Alcoholic beverages (expect beers) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة)  وبات الكحولية )ما عدا البري المرش

  

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42100 العالمة التجارية رقم :  42100
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Class: 33 ي الصنف :   33
�ف

Applicant Name: BEVELAND, S.A.    .بإسم :  بيفيالند، اس.ايه

Applicant Address: SANT JOAN LES FONTS 
(SPAIN) 

العنوان :  سانت جوان ليس فونتس )اسبانبا)  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Alcoholic beverages (expect beers) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة)  وبات الكحولية )ما عدا البري المرش

  

 

Date :18/01/2022  التاريخ :18/01/2022

Trademark No.:42117 العالمة التجارية رقم :  42117

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SINOKROT TRADE & 
INVESTMENT CO. 

كة سنقرط للتجارة واالستثمار م. خ. م  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah - Rafat   العنوان :  رام الله - رافات

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al-
Irsal Street - Al-Absi Building - Seventh Floor 

عنوان التبليغ  : رام الله - شارع االرسال - عمارة العب�ي - الطابق السابع 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee  rice, tapioca 
and sago  flour and preparations made from cereals  
bread, pastry and confectionery  ices  honey, treacle  
yeast, baking  powder  salt  mustard  vinegar, sauces    
condiments     spices  ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج. ــل البهــارات الثل والصلصــات التواب

ي العالمة منفرداً 
اطات خاصة:عدم الحماية عى اي عنر �ف اشرت

CANDY & CHOCOLATE بمعزل عن العالمة وعدم الحماية عى
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :19/01/2022  التاريخ :19/01/2022

Trademark No.:42120 العالمة التجارية رقم :  42120

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Alnabali company for olive oil 
and goods

كة النباىلي النتاج زيت الزيتون و المواد الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address :Birziet-almarj street       زيت/ شارع المرج العنوان :  بري

Applicant for Correspondence : Adv Qamar allan 
njoom ramallah altahta, alsaher building,3rd 
floor 
mobile 0595770025

عنوان التبليغ  : المحامية قمر عالن نجوم/ رام الله التحتا- عمارة الساهر 
ط3/0595770025

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Edible oils, olive oil for food, olives preserved

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيوت صالحة لالكل، زيت زيتون للطعام، زيتون محفوظ

  

 

Date :23/01/2022  التاريخ :23/01/2022

Trademark No.:42127 العالمة التجارية رقم :  42127

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: Mohamed Hassouna Company 
for Building Materials and Hardware

كة محمد حسونة لمواد البناء والخردوات بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah - AlBireh - Jerusalem 
Str. P.O.Box 1795                   

ة - شارع القدس - ص. بريد 1795                      العنوان :  رام الله - البري
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hand tools and implements    hand  operated     cutlery  
side arms  razors. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  وك والسكاك�ي عدد وأدوات يدوية تُدار باليد ، أدوات قطع الشُّ

والمالعق ، أسلحة بيضاء، أدوات حالقة. 
  

 

Date :24/01/2022  التاريخ :24/01/2022

Trademark No.:42129 العالمة التجارية رقم :  42129

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Hamad abu alrud and partners 
company for medical

كاه للمستلزمات الطبية كة حمد ابو الرب و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address :JENIN       0595221171 ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - Interior 
Roundabout - Al Saad Building

ف - دوار الداخلية - عمارة السعد  :محمول  عنوان التبليغ  : جن�ي
0599116523

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Optical eyeglass cases , eyeglass chains , eyeglass cords 
, eyeglass frames , eyeglasses , eyepieces , eyepieces 
(instruments containing ) , lens hoods , optical glass, 
optical lenses , spectacle glasses .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االجهــزة واالدوات البريــة ،علــب للنظــارات ، سالســل للنظــارات 
،خيــوط للنظــارات ، اطــر للنظــارات ، عدســات عينيــة ،ادوات 
تحتــوي عــى عدســات عينيــة ، اغطيــة عدســات ، زجــاج بريــات ، 

ــارات ــات للنظ ــة ، عدس ــات بري عدس
eyewear اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date :24/01/2022  التاريخ :24/01/2022

Trademark No.:42130 العالمة التجارية رقم :  42130

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Name: Hamad abu alrud and partners 
company for medical

كاه للمستلزمات الطبية كة حمد ابو الرب و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address: JENIN       0595221171 ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - Interior 
Roundabout - Al Saad Building

ف - دوار الداخلية - عمارة السعد  :محمول  عنوان التبليغ  : جن�ي
0599116523

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Optical eyeglass cases , eyeglass chains , eyeglass cords 
, eyeglass frames , eyeglasses , eyepieces , eyepieces 
(instruments containing ) , lens hoods , optical glass, 
optical lenses , spectacle glasses .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االجهــزة واالدوات البريــة ،علــب للنظــارات ، سالســل للنظــارات 
،خيــوط للنظــارات ، اطــر للنظــارات ، عدســات عينيــة ،ادوات 
تحتــوي عــى عدســات عينيــة ، اغطيــة عدســات ، زجــاج بريــات ، 

ــارات ــات للنظ ــة ، عدس ــات بري عدس

  

 

Date :24/01/2022  التاريخ :24/01/2022

Trademark No.:42131 العالمة التجارية رقم :  42131

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Hamad abu alrud and partners 
company for medical

كاه للمستلزمات الطبية كة حمد ابو الرب و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address: JENIN       0595221171 ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - Interior 
Roundabout - Al Saad Building

ف - دوار الداخلية - عمارة السعد  :محمول  عنوان التبليغ  : جن�ي
0599116523

Goods/Services:
Optical eyeglass cases , eyeglass chains , eyeglass cords 
, eyeglass frames , eyeglasses , eyepieces , eyepieces 
(instruments containing ) , lens hoods , optical glass, 
optical lenses , spectacle glasses .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االجهــزة واالدوات البريــة ،علــب للنظــارات ، سالســل للنظــارات 
،خيــوط للنظــارات ، اطــر للنظــارات ، عدســات عينيــة ،ادوات 
تحتــوي عــى عدســات عينيــة ، اغطيــة عدســات ، زجــاج بريــات ، 

ــارات . ــات للنظ ــة ، عدس ــات بري عدس
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :24/01/2022  التاريخ :24/01/2022

Trademark No.:42132 العالمة التجارية رقم :  42132

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Dar Al-Esra Company for 
printing and packaging 

كة دار اال�اء للطباعة والتغليف  بإسم :  �ش

Applicant Address :Palestine - Hebron - Ain Sara   ف سارة ف - الخليل - ع�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
playing tools 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ادوات اللعب 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :25/01/2022  التاريخ :25/01/2022

Trademark No.:42138 العالمة التجارية رقم :  42138

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: pal star medical company ي كة بال ستار ميديكل لالستثمار الطىب بإسم :  �ش

Applicant Address :hebron                                        العنوان :  الخليل- بجانب فندق االمانه
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence: mohammed 
zammareh / halhul 

عنوان التبليغ  :  المحامي محمد زماعره  / حلحول 

Goods/Services:
Medical services  veterinary services  hygienic 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمات الطبية، ، خدمات العناية الصحية . 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات بشكل منفرد بمعزل  اشرت
عن العالمة

  

 

Date :30/01/2022  التاريخ :30/01/2022

Trademark No.:42139 العالمة التجارية رقم :  42139

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: Tagreed Arafat Hassouneh  بإسم :  تغريد عرفات سعدي حسونة

Applicant Address :Hebron ein sara st                   
ف سارة بالقرب من البلدية ت  العنوان :  الخليل شارع ع�ي

                     0568830800

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Evening dress rental /Clothing rental /weding clothing 
rental 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات تاجري مالبس السهرة , خدمات تاجري المالبس و بدالت 

االفراح 
  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42143 العالمة التجارية رقم :  42143
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Adnan Hikmat Adnan Hanini ي
بإسم :  عدنان حكمت عدنان الحنيىف

Applicant Address :Ramallah Kufr Nima 
downtown Mobile 0595203758   

العنوان :  رام الله كفر نعمة وسط البلد جوال 0595203758    

Applicant for Correspondence : Ramallah Kufr 
Nima downtown Mobile 0595203758

عنوان التبليغ  : رام الله كفر نعمة وسط البلد جوال 0595203758
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Ajvar [preserved peppers] , Almonds, ground , Beans, 
preserved , Butter  , Charcuterie  , Cheese , Chips 
(Fruit)  , Chips (Potato) , Coconut, desiccated  , Corn 
oil , Cranberry sauce [compote]  , Croquettes , Dates  , 
Edible birds’ nests , Edible oils   , Eggs , Fish, preserved  
, Fish, tinned [canned (Am.)] , Frosted fruits  , Frozen 
fruits , Fruit salads  , Fruit, stewed , Garlic (Preserved)  , 
Gherkins , Jams   , Lentils, preserved , Margarine  , Meat  
, Milk ,  Milk products , Mushrooms, preserved  , Olive 
oil for food  , Olives, preserved  , Onions, preserved , 
Peas, preserved  , Piccalilli , Raisins   , Sardines , Seeds 
(Processed sunflower)  , Soups  , Tomato purée , Tuna 
fish  , Whey , Yogurt , Vegetables, cooked  , Vegetables, 
dried , Vegetables, preserved  , Vegetables, tinned 
[canned (Am.)]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــول  ــون ، بق ــوز مطح ــوظ ) ، ل ــل محف ــار )فلف ــل الح ــل الفلف مخل
محفوظــة ، زبــدة ، لحــوم مطبوخــة ، جبنــة ، رقائــق فواكــه 
، رقائــق بطاطــا ، جــوز هنــد مجفــف ، زيــت ذرة ، تــوت بــري 
ــح  ــة ، تمــور ، بيــض صال ــوخ )فواكــه مطبوخــة بالســكر) ، كب مطب
ــمك  ــوظ ، س ــمك محف ــض ، س ــالأكل ، بي ــة ل ــوت صالح ــالأكل ، زي ل
معلــب ، فواكــه مثلجــة ، فواكــه مجمــدة ، ســلطة فواكــه ، فواكــه 
مطبوخــة ، ثــوم محفــوظ ، خيــار مخلــل ، مربيــات ، عــدس 
ي ، لحــوم ، حليــب ، منتجــات حليــب ، فطــر 

محفــوظ ، ســمن نبــا�ت
محفــوظ ، بنــدق محــرف ، زيــت زيتــون للطعــام ، زيتــون محفــوظ 
، بصــل محفــوظ ، بــازالء ، مخلــالت ، زبيــب ، �ديــن ، بــذور عبــاد 
الشــمس المعالجــة ، شــوربات ، معجــون بنــدورة ، ســمك تونــا ، 
وات  وات مطبوخــة ، خــرف ف رائــب زبــادي ، خــرف ف مخيــض ، لــ�ب لــ�ب

ــة  وات معلب ــرف ــة ، خ وات محفوظ ــرف ــة ، خ مجفف

  

 

Date :30/01/2022  التاريخ :30/01/2022

Trademark No.:42175 العالمة التجارية رقم :  42175

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Maram Mamoun Qafisha  بإسم :  مرام مأمون قفيشة

Applicant Address :Hebron-beer almahjar   العنوان :  الخليل برأ المحجر

Applicant for Correspondence : -  - :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
drowing or writing books, drowing pads, books, 
booklets, comic books 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كتب, كتيبات, كتب للرسومات الهزلية, دفاتر رسم, دفاتر كتابة او 

رسم 
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42176 العالمة التجارية رقم :  42176

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name:  Al-Manar Al-Dhahabiya 
Company for Nuts and Sweets 

كة المنار الذهبية للمكرات والحلويات  بإسم :  �ش

Applicant Address : Ramallah, Downtown, Al-
Fahd Commercial Building, Mobile 0599783263    

العنوان :  رام الله وسط البلد عمارة الفهد التجارية جوال 
    0599783263

Applicant for Correspondence :  Ramallah, 
Downtown, Al-Fahd Commercial Building, Mobile 
0599783263 

عنوان التبليغ  : رام الله وسط البلد عمارة الفهد التجارية جوال 
0599783263

Goods/Services:
  Nuts, prepared  ,  Coconut, desiccated , Cranberry sauce 
[compote] , Crystallized fruits  , Dates , Fruit, preserved , 
Raisins , Seeds (Processed) , Seeds (Processed sunflower)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بنــدق محــرف ، جــوز هنــد مجفــف ، تــوت بــري مطبــوخ )فواكــة 
مطبوخــة بالســكر ) ، فواكــة مغطــاة بالســكر ، تمــور ، فواكــة 
الشــمس  عبــاد  بــذور   ، معالجــة  بــذور   ، زبيــب   ، محفوظــة 

المعالجــة 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة محمص اشرت

  
 

Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42177 العالمة التجارية رقم :  42177

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Nour Tardeh  بإسم :  نور طرده

Applicant Address :Hebron-Taffouh                                        العنوان :  الخليل-تفوح

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
coffee

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42178 العالمة التجارية رقم :  42178

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: zaim ammar hamdi basis بإسم :       زين عمار حمدي بسيس

Applicant Address :nablus faisal street . jawal 
:05984139202 - ibsaiszain@gmail.com   

العنوان :  نابلس شارع قيصل جوال :0598413902 
    ibsaiszain@gmail.com

Applicant for Correspondence : nablus faisal street 
. jawal :05984139202 - ibsaiszain@gmail.com

عنوان التبليغ  : نابلس شارع قيصل جوال :0598413902 
ibsaiszain@gmail.com

Goods/Services:
Advertising

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دعايه واعالن 

 DEZAIN اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :01/02/2022  التاريخ :01/02/2022

Trademark No.:42179 العالمة التجارية رقم :  42179

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Etimad Taxi&Travel Co.  كة تك�ي وسفريات االعتماد بإسم :  �ش

Applicant Address: palestine nablus ghernata 
street tel.092371439 jawwal0599205757 

ف نابلس شارع غرناطه تلفون 2371439جوال  العنوان :  فلسط�ي
  0599205757

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
passenger transport reservation travel taxi transport 
reservation transport travelers escorting of 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات نقل المسافرين الحجز للسفر النقل بسيارات االجره الحجز 

للنقل مرافقة المسافرين 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة تك�ي بمعزل عن العالمة اشرت
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Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42180 العالمة التجارية رقم :  42180

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: GALLETAS GULLON, S.A.  .بإسم :  غاليتاس غولون، اس.ايه

Applicant Address: Carretera de Burgos, KM 1,5, 
34800 AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) SPAIN 

ا دي بورغوس، كيه ام 1،5، 34800 اغويالر دي  العنوان :  كاريتري
كامبو )بالينسيا) اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Biscuits 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البسكويت 

اطات خاصة:حماية بااللوان االبيض واالخرف الفاتح والغامق  اشرت
واالصفر

  
 

Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42181 العالمة التجارية رقم :  42181

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: LACOSTE  بإسم :  الكوست

Applicant Address :31-37 Boulevard de 
Montmorency 75016 Paris, France 

العنوان :   37-31 بوليفارد دي مونتمورين�ي 75016 باريس، فرنسا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Wristwatches; Paste jewelry; Clocks; Chronometric 
apparatus and instruments; Chronometric instruments; 
Jewelry; Pendulums [clock- and watchmaking]; Clock 
cases; Statues of precious metal and their alloys; 
Precious stones; Bracelet charms; Watches; Watch 
glasses; Pearl; Watch cases [parts of watches]; Clock 
hands; Cases for clock- and watchmaking; Clocks and 
watches, electric; Dials [clock- and watchmaking]; Key 
rings [split rings with trinket or decorative fob]; Badges 
of precious metal; Ornaments [jewelry, jewelry (Am.)]; 
Chronometers; Alarm clocks; Medals; Medallions; 
Watch bands; Necklaces [jewelry]; Rings [Jewelry]; 
Earrings [Jewelry]; Bracelets [Jewelry]; Watch chains; 
Cases for watches [presentation]; Figurines [statuettes] 
of precious metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســاعات اليــد؛ مجوهــرات مقلــدة؛ ســاعات؛ اجهــزة وادوات قيــاس 
ــة  ــدول ]لصناع ــرات؛ بن ــاس الوقــت؛ المجوه الوقــت؛ ادوات قي
ســاعات؛  علــب  واليــد[؛  الجيــب  وســاعات  الحائــط  ســاعات 
ــاور  ــة؛ اس ــار الكريم ــبائكها؛ االحج ــة وس ــادن الثمين ــل المع تماثي
مزينــة؛ ســاعات اليــد؛ االأغطيــة الزجاجيــة للســاعات؛ لؤلــؤ؛ علــب 
ــاعات  ــب لس ــاعة؛ عل ــارب س ــاعات[؛ عق ــن الس ــزاء م ــاعات ]اج س
ــب  ــاعات جي ــط وس ــاعات حائ ــد؛ س ــاعات الي ــة س ــط وصناع الحائ
ــاعة)]لصناعة  ــرص الس ــدرج )ق ــاعة الم ــه الس ــة؛ وج وني ــد الكرت وي
ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد[؛ حلقــات للمفاتيــح 
ف  ــ�ي ــة[؛ نياش ــب مزخرف ــاعة جي ــة او س ــع حلي ــمة م ــات مقس ]حلق
ات  ــرت ــرات[؛ كرونوم ــىي ]مجوه ــة؛ ح ــادن نفيس ــن مع ــمة م او اوس
ة؛  ــري ــات كب ــات؛ ميدالي ــات دقيقــة)؛ ســاعات منبهــة؛ ميدالي )موقت
ســوار ســاعات؛ قالئــد ]مجوهــرات[؛ خواتــم ]مجوهــرات[؛ اقــراط 
]مجوهــرات[؛ اســاور ]مجوهــرات[؛ سالســل ســاعات؛ علب ســاعات 

ــة  ــادن نفيس ــن مع ة م ــري ــل صغ ــداء[؛ تماثي ه ــد ]لالإ ــب والي الجي

  

 

Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42182 العالمة التجارية رقم :  42182

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: International Foodstuffs Co. LLC   .كة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م بإسم :  الرش

Applicant Address: Al-Wahda Street, Industrial 
Area No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, 
Vinegar, Ketch Up and Sauces(condiments), ready to 
cook dough products, frozen dough, frozen parathas, 
ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice,  tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
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treacle, salt, mustard, flour made from cereals, spices., 
Food beverages (Grain-based and Herbal), Gravies, 
Herbal tea, Honey, Popcorn 

ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42183 العالمة التجارية رقم :  42183

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: International Foodstuffs Co. LLC   .كة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م بإسم :  الرش

Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial 
Area No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
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Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42184 العالمة التجارية رقم :  42184

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: Suzhou Dake Investment 
Consultation Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  سوزهاو دايك انفيستمنت كونسلتيشن كو.، ال �ت

Applicant Address :ROOM 618, BUILDING 
NUMBER 1, LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, 
SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA 

 ، شال سنرت ي كومري
العنوان :  روم 618، بيلدنج نمرب 1، الكي سىت

، جيانغسو بروفينس،  ي
يال بارك، سوزهاو سىت سوزهاو اندسرت

ف   الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
safes [strong boxes]; traps for wild animals; nails; 
bells for animals; steel wire; hooks [metal hardware]; 
reinforcing materials of metal for pipes; elbows of 
metal for pipes; fittings of metal for furniture; fittings 
of metal for building; labels of metal; valves of metal, 
other than parts of machines; weather- or wind-vanes 
of metal; tool chests of metal, empty; padlocks of 
metal, other than electronic; pipes of metal; rods of 
metal for welding; hinges of metal; vice claws of metal; 
pulleys of metal, other than for machines; monuments 
of metal; building materials of metal; angle irons of 
metal; scaffolding of metal; staircases of metal; screws 
of metal; non-electric door bells of metal; wall plugs of 
metal; ropes of metal; locks of metal, other than electric; 
steps [ladders] of metal; sleeves [metal hardware]; keys 
of metal; fences of metal; props of metal; identification 
bracelets of metal; collars of metal for fastening pipes; 
buildings, transportable, of metal; bands of metal for 
tying-up purposes; clips of metal for cables and pipes; 
anchors; buckles of common metal [hardware]; works 
of art of common metal; tree protectors of metal; iron 
ores; railway material of metal; unwrought or semi-
wrought common metals; small hardware of metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛  ــامري ــة؛ مس ي ــات الرب ــد للحيوان ــة[؛ مصائ ــق قوي ــن ]صنادي خزائ
]معــدات  خطافــات  الفــوالذ؛  أســالك  الحيوانــات؛  أجــراس 
ــة  ــواع معدني ــب؛ أك ــدن لالأنابي ــن المع ــة م ــواد تقوي ــة[؛ م معدني
ــاء؛  ــة للبن ــات معدني ــاث؛ تركيب ــة لالأث ات معدني ف ــري ــب؛ تجه لالأنابي
ملصقــات معدنيــة؛ صمامــات مــن المعــدن بخــالف أجــزاء االآالت؛ 
ــة  ــق االأدوات المعدني ــاح؛ صنادي ــس أو الري ــة للطق ــش معدني ري
معدنيــة؛  أنابيــب  ونيــة؛  إلكرت غــري  معدنيــة  أقفــال  الفارغــة؛ 
ــة للحــام؛ مفصــالت مــن المعــدن؛ كماشــات مــن  ــان معدني قضب
المعــدن؛ بكــرات مــن المعــدن بخــالف االآالت؛ االآثــار المعدنيــة ؛ 
مــواد بنــاء معدنيــة؛ زاويــا الحديــد المعدنيــة؛ ســقاالت معدنيــة؛ 
ســاللم معدنيــة؛ براغــي معدنيــة؛ أجــراس االأبــواب المعدنيــة غــري 
ــال  ــة؛ أقف ــال معدني ــة؛ حب ــط المعدني ــس الحائ ــة؛ مقاب الكهربائي
كمــام  معدنيــة غــري كهربائيــة؛ درجــات ]ســاللم[ معدنيــة؛ االأ
]المعــدات المعدنيــة[؛ مفاتيــح معدنيــة؛ ســياج معدنيــة؛ الدعائم 
ــت  ــة لتثبي ــة؛ أطــواق معدني ــف المعدني ــة؛ أســاور التعري المعدني
ائــط معدنيــة  ي قابلــة للنقــل مــن المعــدن؛ �ش

االأنابيــب؛ مبــا�ف
؛  الأغــراض الربــط؛ مقاطــع معدنيــة للكابــالت واالأنابيــب؛ المــرا�ي
ــن  ــة م ــال الفني ــدات[؛ االأعم ــادي ]المع ــدن الع ــن المع ــم م أبازي
المعــادن الشــائعة؛ واقيــات االأشــجار المعدنيــة؛ خامــات الحديــد؛ 
مــواد الســكك الحديديــة المعدنيــة؛ معــادن عاديــة غــري مشــغولة 

ة  ــري ــة صغ ــزة معدني ــغولة؛ أجه ــبه مش أو ش
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Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42186 العالمة التجارية رقم :  42186

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Suzhou Dake Investment 
Consultation Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  سوزهاو دايك انفيستمنت كونسلتيشن كو.، ال �ت

Applicant Address: ROOM 618, BUILDING 
NUMBER 1, LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, 
SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA 

 ، شال سنرت ي كومري
العنوان :  روم 618، بيلدنج نمرب 1، الكي سىت

، جيانغسو بروفينس،  ي
يال بارك، سوزهاو سىت سوزهاو اندسرت

ف   الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
packaging machines; pumps [machines]; glass-working 
machines; mine borers; forage cutters; electric kitchen 
machines; tools [parts of machines]; machines for 
making electric batteries; electric shoe polishers; 
electric hair clipping machines; electric door rollers; 
electric door openers; electric machines and apparatus 
for cleaning; electroplating machines; electric welding 
machines; machines for electronic industry; engraving 
machines; dynamos; valves [parts of machines]; motors, 
other than for land vehicles; propulsion mechanisms, 
other than for land vehicles; hand-held tools, other 
than hand-operated; disintegrators; wind-powered 
installations for generating electricity; stitching 
machines; high pressure washers; lawnmowers 
[machines]; optics cold-processing machines; fertilizers 
making machines; electromechanical machines for 
chemical industry; saws [machines]; belts for machines; 
stands for machines; milking machines; angle 
grinders; mixing machines; metalworking machines; 
compressed air machines; machines for making zippers; 
centrifugal mills; machines for making coal briquettes; 
woodworking machines; igniting devices for internal 
combustion engines; brewing machines; agricultural 
machines; machines and apparatus for polishing 
[electric]; paint spraying machines; cranes [lifting and 
hoisting apparatus]; pneumatic hammers; machines for 
separating gas; pneumatic cylinder (part of machines); 
cutters [machines]; cutting machines; sizing machines; 
oil-well pumps specially for petroleum; aerating pumps 
for aquaria; washing machines [laundry]; filter presses; 
tobacco processing machines; printing machines; glue 
applying machines; vacuum cleaners; steam engines; 
trimming machines; weaving looms; paperboard

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاج  ــع الزج ــات ]آالت[؛ آالت تصني ــف؛ مضخ ــة والتغلي آالت التعبئ
الكهربائيــة؛  المطبــخ  آالت  العلــف  قواطــع  المناجــم؛  ؛حفــار 
أدوات ]أجــزاء مــن االآالت[؛ آالت صنــع البطاريــات الكهربائيــة؛ 
ملمعــات االأحذيــة الكهربائيــة؛ االت قــص الشــعر الكهربائيــة؛ 
ــة؛ االآالت  ــواب الكهربائي ــات االب ــة؛ فتاح ــواب الكهربائي ــرات االأب بك
آالت  ؛  ي

الكهربــا�أ الطــالء  آالت  للتنظيــف؛  الكهربائيــة  واالأجهــزة 
ونيــة؛ آالت النقــش؛  لكرت اللحــام الكهربائيــة؛ آالت للصناعــة االإ
بخــالف  المحــركات  االآالت[؛  مــن  ]أجــزاء  صمامــات  دينامــو؛ 
ــة؛ أدوات  ي ــات الرب ــات الدفــع بخــالف المركب ــة؛ آلي ي ــات الرب المركب
ي تــدار باليــد؛ معــدات التفكيــك؛ معــدات 

يدويــة بخــالف الــىت
ــاالت  ــة؛ غس ــاء؛ آالت الخياط ــد الكهرب ــاح لتولي ــة الري ــل بطاق تعم
المعالجــة  آالت  ]االآالت[؛  العشــب  جــزازات  ؛  العــاىلي الضغــط 
البــاردة للبريــات؛ آالت صنــع االأســمدة؛ االآالت الكهروميكانيكيــة 
للصناعــات الكيماويــة؛ مناشــري ]آالت[؛ أحزمــة لــالآالت؛ رفــوف 
لــالآالت؛ آالت الحلــب؛ مجــارش ذات زاويــة؛ آالت الخلــط؛ آالت 
تشــكيل المعــادن؛ آالت الهــواء المضغــوط؛ آالت صنع الســحابات؛ 
مطاحــن طــرد مركــزي؛ آالت لصنــع قوالــب الفحــم؛ آالت النجــارة؛ 
؛ االآالت  ؛ آالت التخمــري اق الداخــىي أجهــزة إشــعال لمحــركات االحــرت
الزراعيــة؛ آالت وأجهــزة التلميــع ]كهربائيــة[؛ آالت رش الطــالء؛ 
ــة؛ آالت  ــارق الهوائي ــات[؛ المط ــع والرافع ــزة الرف ــات ]أجه الرافع
لفصــل الغــاز؛ اســطوانة هوائيــة )جــزء مــن االآالت)؛ آالت القطــع؛ 
ول؛ مضخــات  آالت التحجيــم؛ مضخــات آبــار النفــط الخاصــة للبــرت
تهويــة لالأحــواض؛ الغســاالت ]الغســيل[؛ مكابــس التصفيــة؛ آالت 
مكانــس  الغــراء؛  وضــع  آالت  الطباعــة؛  آالت  التبــغ؛  معالجــة 
ــيج؛  ــوال النس ــذيب؛ أن ــة؛ آالت التش ــركات البخاري ــة؛ المح كهربائي
آالت صنــع الــورق المقــوى؛ آالت صنــع حفاضــات من الــورق؛ آالت 
ــود؛ ــة الجل ــح؛ آالت صناع ــع المصابي ــاي؛ آالت لصن ــة الش معالج
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making machines; machines for making diaper-
pants of paper; tea processing machines; machines 
for making bulbs; leather-working machines; cord 
making machines; electromechanical food preparation 
machines; enamel making machines; machines for 
making wires and cables; machines for making needles; 
bearings [parts of machines]; foundry machines; 
bicycle assembling machines; drilling heads [parts of 
machines]; brick making machines 

آالت صنــع االأســالك؛ آالت تحضــري الطعــام الكهروميكانيكيــة؛ آالت 
بــر؛  صنــع المينــا؛ آالت لتصنيــع االأســالك والكابــالت؛ آالت صنــع االإ
ف ]أجــزاء آالت[؛ آالت الســبك؛ آالت تجميــع الدراجــات  صوامــ�ي
الهوائيــة؛ رؤوس حفــر ]أجــزاء مــن االآالت[؛ آالت تصنيــع الطــوب

  

 

Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42187 العالمة التجارية رقم :  42187

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: Suzhou Dake Investment 
Consultation Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  سوزهاو دايك انفيستمنت كونسلتيشن كو.، ال �ت

Applicant Address :ROOM 618, BUILDING 
NUMBER 1, LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, 
SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA 

 ، شال سنرت ي كومري
العنوان :  روم 618، بيلدنج نمرب 1، الكي سىت

، جيانغسو بروفينس،  ي
يال بارك، سوزهاو سىت سوزهاو اندسرت

ف   الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
table cutlery [knives, forks and spoons]; perforating 
tools [hand tools]; graving tools [hand tools]; 
instruments and tools for skinning animals; riveters 
[hand tools]; abrading instruments [hand instruments]; 
hand-operated agricultural implements; sabres; 
hand-operated hand tools.; hand-operated guns for 
the extrusion of mastics; hand-operated lifting jacks; 
handles for hand-operated hand tools; secateurs; 
manicure sets; harpoons; hand-operated garden tools; 
trowels for mason; bits [parts of hand tools] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف ، الشــوك والمالعــق[؛ أدوات  أدوات مائــدة الطعــام ]الســكاك�ي
التثقيــب ]أدوات يدويــة[؛ أدوات الحفــر ]أدوات يدويــة[؛ أدوات 
شــمات ]أدوات يدويــة[؛ أدوات الكشــط  لســلخ الحيوانــات؛ مرب
ي يتــم تشــغيلها يدويًــا؛ 

]أدوات يدويــة[؛ االأدوات الزراعيــة الــىت
لبثــق  يدويــة  بنــادق  يدويًــا؛  تعمــل  يدويــة  أدوات  الســيوف؛ 
ي 

الصمــغ؛ رافعــات الرفــع اليدويــة؛ مقابــض لــالأدوات اليدويــة الــىت
؛ الحــراب؛ أدوات  ــري ــم؛ أطقــم المانيك ــد؛ مقــص تقلي تعمــل بالي
ي تعمــل يدويـًـا؛ مجــارف للبنــاء؛ اجــزاء وقطــع ]أجــزاء 

الحدائــق الــىت
ــة[  ــن االأدوات اليدوي م

  

 

Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42188 العالمة التجارية رقم :  42188

Class: 9 ي الصنف :   9
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Applicant Name: Suzhou Dake Investment 
Consultation Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  سوزهاو دايك انفيستمنت كونسلتيشن كو.، ال �ت

Applicant Address :ROOM 618, BUILDING 
NUMBER 1, LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, 
SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA 

ي دي.  
العنوان :  سوزهاو دايك انفيستمنت كونسلتيشن كو.، ال �ت

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
semi-conductors; alarms; lightning rods; surveying 
apparatus and instruments; square rulers for 
measuring; measuring apparatus; pressure measuring 
apparatus; ultrasonic thickness gauges; rulers 
[measuring instruments]; sensor; navigational 
instruments; electric measuring devices; electric plugs; 
electric sockets; electric batteries; chargers for electric 
batteries; electronic video surveillance apparatus; 
electric contacts; electrolysers; electric switches; 
electric door bells; electric couplings; condensers 
[capacitors]; electric locks; materials for electricity 
mains [wires, cables]; covers for electric outlets; 
electric theft prevention installations; electronic notice 
boards; electronic chip cards; electronic slide calipers 
; animated cartoons; interphones; protective masks; 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire; gloves for protection against accidents; lasers, 
not for medical purposes; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; protection devices for personal 
use against accidents; knee-pads for workers; safety 
boots for industrial use; radiological apparatus for 
industrial purposes; industrial endoscope cameras; 
optical apparatus and instruments; optical fibers [light 
conducting filaments]; tachographs; marking gauges for 
joinery purposes; chemistry apparatus and instruments; 
counters; computer programs [downloadable software]; 
computer network switches; computer network 
bridges; tape measures; video phones; air analysis 
apparatus; control panels [electricity]; measures; 
fire extinguishing apparatus; measuring apparatus 
in the nature of dial indicators; micrometer gauges; 
ear plugs for divers; heat regulating apparatus; face 
identification apparatus; biometric fingerprint door 
locks; video monitor; video screens; levels [instruments 
for determining the horizontal]; voting machines; 
internet router; radio receivers and transmitters; radio 
signal tuners; wireless routers; eyeglasses; counterfeit 
coin detectors; cabinets for loudspeakers; remote 
control apparatus; mobile power supplies, namely 
rechargeable batteries; apparatus to check franking; 
slide calipers; printers for use with computers; speed 
checking apparatus for vehicles; rearview cameras for 
vehicles; cameras [photography]; ticket dispensers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نــذار؛ مانعــة صواعــق؛ أجهــزة  أشــباه الموصــالت؛ أجهــزة االإ
ــاز  ــاس؛ جه ــاز قي ــاس؛ جه ــة للقي ــاطر مربع ــح؛ مس وأدوات المس
قيــاس الضغــط؛ مقاييــس ســمك بالموجــات فــوق الصوتيــة؛ 
المالحــة؛  أدوات  المستشــعرات؛  القيــاس[؛  ]أدوات  المســاطر 
ــة؛  ــذ كهربائي ــة؛ مآخ ــس الكهربائي ــة؛ المقاب ــاس كهربائي ــزة قي أجه
أجهــزة  الكهربائيــة؛  البطاريــات  شــواحن  كهربائيــة؛  بطاريــات 
؛ االتصــاالت الكهربائيــة؛ أجهــزة  ي

و�ف لكــرت المراقبــة بالفيديــو االإ
ــة؛  ــواب الكهربائي ــراس االأب ــة؛ أج ــح كهربائي ؛ مفاتي ي

ــا�أ ــل كهرب تحلي
كهربائيــة؛  أقفــال  ]الضاغطــات[؛  مكثفــات  كهربائيــة؛  وصــالت 
مــواد الأنابيــب الكهربــاء ]االأســالك والكابــالت[؛ أغطيــة المنافــذ 
عالنــات  الكهربائيــة؛ معــدات منــع الرقــة الكهربائيــة؛ لوحــات االإ
ائــح  الرش مالقــط  ونيــة؛  إلكرت رقاقــة  بطاقــات  ونيــة؛  لكرت االإ
أقنعــة  الداخليــة؛  الهواتــف  المتحركــة؛  الرســوم  ونيــة؛  لكرت االإ
شــعاع والحريــق؛  واقيــة؛ مالبــس للحمايــة مــن الحــوادث واالإ
ــة؛  ر ليــس لالأغــراض الطبي ف ــري ــة مــن الحــوادث؛ الل قفــازات للحماي
آالت التصويــر ]الفوتوغرافيــة؛ الكهروســتاتيكية؛ الحراريــة[؛ أجهــزة 
الحمايــة لالســتخدام الشــخىي ضــد الحــوادث؛ وســادات الركبــة 
للعمــال؛ أحذيــة الســالمة لالســتخدام الصناعــي؛ جهــاز إشــعاعي 
االأجهــزة  الصناعــي؛  المنظــار  ات  كامــري الصناعيــة؛  لالأغــراض 
واالأدوات البريــة؛ االأليــاف البريــة ]خطــوط موصلــة للضــوء[؛ 
ــزة وأدوات  ــارة؛ أجه ــراض النج ــاس الأغ ــزة القي ــات؛ أجه تاكوغراف
يــل[؛  ف امــج القابلــة للترف الكيميــاء؛ العــدادات؛ برامــج الحاســوب ]الرب
يــط  مفاتيــح شــبكة الحاســوب؛ جســور شــبكة الحاســوب؛ �ش
القيــاس؛ هواتــف فيديــو؛ جهــاز تحليــل الهــواء؛ لوحــات التحكــم 
]الكهربــاء[؛ أجهــزة القيــاس؛ أجهــزة إطفــاء الحريــق؛ أجهــزة قيــاس 
؛ ســدادات االأذن  ات مدرجــة؛ مقاييــس ميكرومــرت ي طبيعــة مــؤ�ش

�ف
؛ جهــاز تنظيــم الحــرارة؛ جهــاز تعريــف الوجــه؛ أقفــال  ف للغواصــ�ي
ــو؛  ــات الفيدي ــو؛ شاش ــة بالفيدي ــع؛ مراقب ــات االأصاب ــواب بصم أب
أجهــزة المســتويات ]أدوات لتحديــد االأفــق[؛ آالت التصويــت؛ جهاز 
نــت؛ أجهــزة اســتقبال وارســال الراديــو؛ موالفــات  نرت توجيــه االإ
الطبيــة؛  النظــارات  توجيــه الســلكية؛  أجهــزة  الراديــو؛  إشــارة 
ــاز  ــوت؛ جه ات الص ــرب ــات لمك ــة؛ كابين ــالت المزيف ــفات العم كاش
التحكــم عــن بعــد؛ إمــدادات الطاقــة المتنقلــة باالخــص البطاريات 
ائــح الفرجــار  عــادة الشــحن؛ جهــاز لفحــص الراحــة؛ �ش القابلــة الإ
لــق؛ طابعــات لالســتخدام مــع أجهــزة الحاســوب؛ جهــاز  ف المرف
ــة للمركبــات؛  ــة الخلفي ات الرؤي فحــص الرعــات للمركبــات؛ كامــري

ــر  ــات التذاك ــر[؛ موزع ات ]التصوي ــري الكام
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42189 العالمة التجارية رقم :  42189

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Suzhou Dake Investment 
Consultation Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  سوزهاو دايك انفيستمنت كونسلتيشن كو.، ال �ت

Applicant Address: ROOM 618, BUILDING 
NUMBER 1, LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, 
SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA 

ي دي.  
العنوان :  سوزهاو دايك انفيستمنت كونسلتيشن كو.، ال �ت

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
pocket warmers; extractor hoods for kitchens; light 
bulbs; hair driers; electric lamps; electric heating 
apparatus; electric radiators; electrically heated 
clothing; electric kettles; fans [air-conditioning]; pipes 
[parts of sanitary installations]; electric water purifier 
for household purposes; humidifiers for household 
purposes; polymerisation installations; air purifier for 
household purposes; germicidal lamps for purifying air; 
air purifying apparatus and machines; air-conditioning 
installations; refrigerating appliances and installations; 
cooling appliances and installations; taps; gas stoves ; 
cooking apparatus and installations; gas lighters; heat 
guns; fluorescent lighting tube; electric torches; water 
purifying apparatus and machines; water purification 
installations; searchlights; curling lamps; sanitary 
apparatus and installations; fog machines; disinfectant 
apparatus; cocks for pipes and pipelines; lava rocks 
for use in barbecue grills; oil lamps; bath installations; 
lights for vehicles; lighting apparatus and installations; 
automatic watering installations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المصابيــح  المطبــخ؛  شــفاطات  أغطيــة  الجيــوب؛  مســخنات 
ف  ــخ�ي ــاز تس ــة؛ جه ــح كهربائي ــعر؛ مصابي ــات ش ــة؛ مجفف الكهربائي
ــات  ــا؛ غالي ــاخنة كهربائي ــس س ــة؛ مالب ــعات كهربائي ؛ مش ي

ــا�أ كهرب
مــن  ]أجــزاء  االأنابيــب  الهــواء[؛  ]مكيفــات  المــراوح  كهربائيــة؛ 
ــراض  ــة لالأغ ــاه الكهربائي ــة المي ــزة تنقي ــة[؛ أجه ــات الصحي كيب الرت
ليــة؛ تركيبــات البلمــرة؛ أجهــزة  ف ليــة؛ اجهــزة ترطيــب الأغــراض مرف ف المرف
ليــة؛ مصابيــح مبيــدة للجراثيــم لتنقيــة  ف تنقيــة الهــواء لالأغــراض المرف
الهــواء؛ أجهــزة وآالت تنقيــة الهــواء؛ معــدات تكييــف الهــواء؛ 
؛  ــري ــد؛ الصناب ي ــدات الترب ــزة ومع ــد؛ أجه ي ــدات الترب ــزة ومع أجه
مواقــد الغــاز؛ أجهــزة ومعــدات الطبــخ؛ مواقــد الغــاز؛ مسدســات 
ضــاءة الفلوريــة؛ المشــاعل الكهربائيــة؛ أجهــزة  حراريــة؛ أنابيــب االإ
وآالت تنقيــة الميــاه؛ معــدات تنقيــة الميــاه؛ الكشــافات؛ مصابيــح 
ــزة  ــاب؛ االأجه ــة؛ آالت الضب ــدات الصحي ــزة و مع ــباك؛ االأجه الش
ــات لالأنابيــب وخطــوط االأنابيــب؛ صخــور الحمــم  ؛ حنفي التطهــري
معــدات  زيتيــة؛  مصابيــح  الشــواء؛  ي 

�ف لالســتخدام  كانيــة  الرب
ضــاءة؛ معــدات  الحمامــات؛ أضــواء للســيارات؛ أجهــزة وتركيبــات االإ

ــة  ــري االأوتوماتيكي ال

  

 

Date :31/01/2022  التاريخ :31/01/2022

Trademark No.:42190 العالمة التجارية رقم :  42190
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Suzhou Dake Investment 
Consultation Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  سوزهاو دايك انفيستمنت كونسلتيشن كو.، ال �ت

Applicant Address: ROOM 618, BUILDING 
NUMBER 1, LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, 
SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA 

 ، شال سنرت ي كومري
العنوان :  روم 618، بيلدنج نمرب 1، الكي سىت

، جيانغسو بروفينس،  ي
يال بارك، سوزهاو سىت سوزهاو اندسرت

ف   الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
office machines and equipment rental; advertising; 
book-keeping; systemization of information into 
computer databases; online advertising on a computer 
network; import-export agency services; personnel 
management consultancy; business management 
assistance; administrative services for the relocation 
of businesses; marketing; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; sales promotion for 
others; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services.; rental of sales stands; 
sponsorship search; employment agency; rental of 
vending machines; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تأجــري االآالت والمعــدات المكتبيــة؛ الدعايــة واالعــالن؛ ضبــط 
ي قواعــد بيانــات الحاســوب؛ 

الحســابات؛ تنظيــم المعلومــات �ف
نــت عــى شــبكة الحاســوب؛ خدمــات وكالــة  نرت عــالن عــرب االإ االإ
؛  ف الموظفــ�ي شــؤون  إدارة  استشــارات  والتصديــر؛  اد  االســتري
ــال؛  ــل االأعم ــة لنق داري ــات االإ ــال؛ الخدم ي إدارة االأعم

ــاعدة �ف المس
ــلع وخدمــات االآخريــن؛  خيــص س ــة لرت دارة التجاري ــويق؛ االإ التس
اء ســلع وخدمــات الأعمــال أخــرى[؛  ــن ]�ش اء لالآخري ــرش خدمــات ال
ي  ــرت ــت لمش ن نرت ــرب االإ ــوق ع ــري س ــن؛ توف ــات لالآخري ــج المبيع تروي
ــن  ــث ع ــع؛ البح ــاك البي ــري أكش ــات؛ تأج ــلع والخدم ــي الس وبائع
ــارض  ــم المع ــع؛ تنظي ــري آالت البي ــف؛ تأج ــة توظي ــة؛ وكال الرعاي

الأغــراض تجاريــة أو دعائيــة 

  

 

Date :01/02/2022  التاريخ :01/02/2022

Trademark No.:42191 العالمة التجارية رقم :  42191

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Abeer Mohammad Anees Sa’ede بإسم :  عبري محمد انيس صعيدي    

Applicant Address: Ramallah- Al Tera-Mokabel Al 
Srya- Emart Red Rose-3Th Floor .   

ة- مقابل الرية -عمارة ريد روز-الطابق  العنوان :  رام الله- الطري
الثالث         

Applicant for Correspondence :    Al Bireh- Emart 
Jneifa- 4th Floor                              

ة-عمارة جنيفا -ط 4    0599813358 عنوان التبليغ  : البري
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
(  /health spa services  /convalescent homes/sauna 
services /baths Turkish /massage

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كية، خدمات الساونا دور  )المساج )التدليك)، الحمامات الرت

النقاهة / خدمات المنتجعات الصحية
spa healthy  اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date :02/02/2022  التاريخ :02/02/2022

Trademark No.:42192 العالمة التجارية رقم :  42192

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: ezz aldeen muhammad sudki 
atrash 

ي اطرش 
بإسم :  عز الدين محمد صد�ت

Applicant Address: hebron near ministry of 
national economy 

 العنوان :  الخليل بالقرب من وزاره االقتصاد  
                   

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
PAPER TISSUE 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محارم مناديل ورقيه 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة HAND بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :02/02/2022  التاريخ :02/02/2022

Trademark No.:42193 العالمة التجارية رقم :  42193

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Shatha Wael Ahmed Shadeed  بإسم :  شذى وائل احمد شديد

Applicant Address: illar -tulkarem                                        العنوان :  عالر -طولكرم

144  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرف

للشــعر، منظفــات أســنان. 
  

 

Date :02/02/2022  التاريخ :02/02/2022

Trademark No.:42194 العالمة التجارية رقم :  42194

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: siral aluminum company ال لاللمنيوم كة سري بإسم :  �ش

Applicant Address :AlZawya-Salfeet                                        العنوان :  الزاوية -سلفيت

Applicant for Correspondence : Sarta- salfeet  عنوان التبليغ  : �طه- سلفيت
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Aluminium,Aluminium wire,Aluminium foil, aluminuim 
profile 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنيوم , رقائق المنيوم, اسالك المنيوم, اعمده المنيوم 

  

 

Date :02/02/2022  التاريخ :02/02/2022

Trademark No.:42195 العالمة التجارية رقم :  42195

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Kiko S.p.A.  .اه. ي بإسم :  كيكو اس.�ب

Applicant Address: Giorgio e Guido Paglia 1/D 
24122 Bergamo BG Italy. 

ي جي  غامو �ب العنوان :  جورجيو أي جوديو باجليا د\1 24122 بري
إيطاليا.  

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

146  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Publicity and sales promotion services; Marketing 
services; Management of customer loyalty, incentive 
or promotional schemes; Retailing, including online, in 
relation to cosmetics, creams, lotions, gels and balms for 
cosmetic use, hair care and hair treatment preparations, 
deodorants for personal use, bath salts, dentifrices, 
soaps, perfume, essential oils; Retailing, including 
online, in relation to scissors, nail files, pincers, manicure 
and pedicure sets, manicure implements, pedicure 
implements, eyelash curlers, eyelash separators, nail 
extractors, nail polish, nail clippers, electric or non-
electric, razors; Retailing, including online, in relation 
to pencil sharpeners for cosmetics, non-moistened 
face towels of paper for removing make-up; Retailing, 
including online, in relation to toiletry cases (empty); 
cosmetic bags sold empty, vanity cases, not fitted, 
cosmetic bags (empty), non-fitted cosmetics bags, 
clutch bags, baggage, wallets, casual bags, rucksacks, 
Retailing, including online, in relation to make-up 
mirrors, cosmetic containers, Retailing, including 
online, in relation to cosmetic utensils, applicators 
for cosmetics, cosmetic spatulas, empty droppers for 
cosmetic purposes, cosmetic brushes, shaving brushes, 
face sponges for applying make-up, toilet sponges, 
powder compacts, applicator sticks for applying 
makeup, nail brushes, eyebrow brushes, eyelash combs, 
toilet brushes, combs, perfume vaporizers, cosmetic 
powder compacts, soap boxes, soap dispensers, fitted 
cosmetic bags, cases adapted for cosmetic utensils, 
storage tins, foam toe separates for use in pedicures; All 
the afore-mentioned services not relating to goods for 
babies or children under the age of 11. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــويق؛ إدارة  ــات التس ــات؛ خدم ــج للمبيع وي ــة والرت ــات الدعاي خدم
ويجيــة؛  الرت المخططــات  أو  الحوافــز  أو  العمــالء  والء  نظــام 
يتعلــق  فيمــا  نــت،  نرت االإ عــرب  ذلــك  ي 

�ف بمــا  بالتجزئــة،  البيــع 
والمــواد  ات  والمســتحرف والكريمــات  التجميــل  ات  بمســتحرف
ات  ومســتحرف التجميليــة  لالســتخدامات  والمرطبــات  الهالميــة 
ــالت العــرق لالســتخدام  ــة بالشــعر ومعالجــة الشــعر ومزي العناي
الشــخىي وأمــالح االســتحمام ومعالجــات االأســنان والصابــون 
ي ذلــك عــرب 

والعطــور والزيــوت االأساســية؛ البيــع بالتجزئــة، بمــا �ف
نــت، فيمــا يتعلــق بالمقصــات، ومبــارد االأظافــر ،والكماشــة،  نرت االإ
 ، ، وأدوات باديكــري ، وأدوات مانيكــري ومجموعــات مانيكــري وباديكــري
جهــاز وبكــر الرمــوش، وفواصــل الرمــوش، أصــالح االأظافــر، وطــالء 
االأظافــر، ومقصــات االأظافــر، وشــفرات الحالقــة الكهربائيــة أو 
نــت، فيمــا  نرت ي ذلــك عــرب االإ

غــري الكهربائيــة؛ البيــع بالتجزئــة، بمــا �ف
ات التجميــل، ومناشــف  يتعلــق بمبــاري أقــالم الرصــاص لمســتحرف
زالــة المكيــاج ؛ البيــع بالتجزئــة،  الوجــه غــري المبللــة مــن الــورق الإ
ــة  ــب أدوات الزين ــق حقائ ــا يتعل ــت، فيم ن نرت ــرب االإ ــك ع ي ذل

ــا �ف بم
ات التجميــل تبــاع فارغــة،  )فارغــة)؛ أكيــاس تغليــف مســتحرف
ات التجميــل )فارغــة)، وأكيــاس  وحقائــب زينــة، وأكيــاس مســتحرف
ات التجميــل غــري المجهــزة ، وأكيــاس القابــض ، واالأمتعة  مســتحرف
، والمحافــظ ، والحقائــب غــري الرســمية ، وحقائــب الظهــر ، والبيــع 
نــت، فيمــا يتعلــق بمرايــا المكيــاج،  نرت ي ذلــك عــرب االإ

بالتجزئــة، بمــا �ف
ــة،  ــع بالتجزئ ــل، البي ات التجمي ــن مــواد لمســتحرف ــق تخزي صنادي
نــت، فيمــا يتعلــق بــأدوات التجميــل، أدوات  نرت ي ذلــك عــرب االإ

بمــا �ف
ات التجميــل،  ات التجميــل، مالعــق مســتحرف تســتخدم لمســتحرف
ــل،  ــرش التجمي ــل، ف ــراض التجمي ــة الأغ ــارات الفارغ ــوات القط عب
فــرش الحالقــة، إســفنج الوجــه لتطبيــق المكيــاج، إســفنج مقعــد 
المرحــاض، بــودرة مضغوطــة، عــىي لوضــع المكيــاج، فــرش 
ــت،  ــرش التوالي ــوش، ف ــاط الرم ــب، أمش ــرش الحواج ــر، ف االأظاف
ات التجميــل، علــب  االأمشــاط، مبخــرات العطــور، بــودرة مســتحرف
ي 

ــة الأوا�ف ــب المالئم ــزة، الحقائ ــل المجه ــاس التجمي ــون، أكي الصاب
ات التجميــل، علــب التخزيــن، فــوم توضــع عــى االأصابع  مســتحرف
ي العنايــة باالأقــدام؛ جميــع الخدمــات المذكــورة 

لالســتخدام �ف
ــا.  ــن 11 عاًم ــال دون س ــع أو االأطف ــلع الرض ــق بس ــاله ال تتعل أع

  

 

Date :02/02/2022  التاريخ :02/02/2022

Trademark No.:42196 العالمة التجارية رقم :  42196

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  إيساي ار اند دي مانجمينت كو.، ال �ت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address6-10:  Koishikawa 4-chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan. 

العنوان :  10-6، كوشيكاوا 4-كهوم، بونيكو-كو، طوكيو -8088
112، اليابان.  

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستحرف

  

 

Date :03/02/2022  التاريخ :03/02/2022

Trademark No.:42197 العالمة التجارية رقم :  42197

Class: 26 ي الصنف :   26
�ف

Applicant Name: RECHT TECH  مجيات م. خ. م كة ريكت تيك للرب بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah   العنوان :  رام الله

Applicant for Correspondence  : Albierh -  
ALmobadien Street - Albader Building _ floor no. 4 

ة - شارع المبعدين - عمارة البدر - ط 4  عنوان التبليغ  : البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Lace and embroidery, ribbons and braid  buttons, hooks 
and eyes, pins and needles  artificial flowers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــل ، االأزرار والكالب ــة والجدائ ط ــرزات واالأ�ش ــات والمط المخرم

ــة.  صطناعي ــور االإ ــر والزه ب ــس واالإ ــراوي والدبابي والع

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة يدوي بمعزل عن العالمة اشرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :03/02/2022  التاريخ :03/02/2022

Trademark No.:42198 العالمة التجارية رقم :  42198

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Tahsen Ismail  ف اسماعيل ف محمد ياس�ي بإسم :  تحس�ي

Applicant Address: Hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence : Hebron  عنوان التبليغ  : الخليل
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Layettes [clothing] Overalls Slips [undergarments 
Babies’ pants [clothing] pajamas Trousers Pants Knitwear 
[clothing] Ready-made clothing Aprons [clothing] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبــس للمواليــد افــر هــو الت قمصــان داخليــة ]مالبــس داخليــة[ 
ــة   ــل داخلي ــل �اوي ــات بناطي ــس[  بيجام ــال ]مالب ــل لالأطف �اوي

ــل ]مالبــس[  ــة مالبــس جاهــزة مرايي مالبــس محبوك
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام

  

 

Date :03/02/2022  التاريخ :03/02/2022

Trademark No.:42199 العالمة التجارية رقم :  42199

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: NABIL COMPANY FOR THE 
MANUFACTURE AND SHOES TRADE 

كة نبيل لصناعة وتجارة االحذية  بإسم :  �ش

Applicant Address: HEBRON / SHAABA   العنوان :  الخليل - الشعابة
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : hebron - ras 
aljorah st - apposite of alsharawi mosque 

عنوان التبليغ  : الخليل / راس البجورة / مقابل مسجد الشعراوي 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

  

 

Date :03/02/2022  التاريخ :03/02/2022

Trademark No.:42200 العالمة التجارية رقم :  42200

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Alotmanee Ltd.  ي دي
ي ال �ت

بإسم :  العثما�ف

Applicant Address: Israel / Tamra   العنوان :  ا�ائيل - طمره

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
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, Preserved legumes, pickled chili, meat broth, 
butter, cooked meat, cheese, fruit chips, corn oil, cream, 
dates, edible oils, eggs, canned fish, frozen fruits, frozen 
fruits, fruit peels, preserved fruits, fruit salad Canned 
fruits, cooked fruits, pickled cucumbers, chickpeas, 
jams, fruit jams, meat, milk, milk products, edible 
olive oil, preserved olives, pickles, preserved peas, 
raisins, fruit salad, vegetable salad, salmon, sardines, 
pickled cabbage. Preparations for preparing soups, 
preparations for vegetable soups, soups, tahini, tomato 
paste, yoghurt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
ــىي  ــالم جي ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــرف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي
ــة  ــول محفوظ ــالأكل ، بق ــة ل ــون الصالح ــوت والده ــب، الزي الحلي
ــة  ــوم مطبوخ ــدة ، لح ــم ، زب ــرق لح ــار ، م ــل الح ــل الفلف ، مخل
ــوت  ــور ، زي ــدة ، تم ــذرة ، قش ــت ال ــه ، زي ــق فواك ــه ، رقائ ، جبن
ــه  ــة ، فواك ــه مثلج ــب ، فواك ــمك معل ــض ، س ــالكل ، بي ــة ل صالح
ــه ،  ــلطة فواك ــة ، س ــه محفوظ ــه ، فواك ــور الفواك ــدة ، قش مجم
فواكــه معلبــة ، فواكــه مطبوخــة ، خيــار مخلــل ، حمــص ، مربيــات 
، مــر�ب فواكــه ، لحــوم ، حليــب ، منتجــات الحليــب ، زيــت زيتــون 
للطعــام ، زيتــون محفــوظ ، مخلــالت ، بازيــالء محفوظــة ، زبيــب 
ــل  ــن ، مخل ــلمون ، �دي وات ، س ــرف ــلطة خ ــه ، س ــلطة فواك ، س
ــوربة  ات ش ــتحرف ــوربة ، مس ــداد الش ات الع ــتحرف ــوف ، مس ملف
ف رائــب.  وات ، شــوربات ، طحينيــه ، معجــون بنــدورة ، لــ�ب الخــرف
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :03/02/2022  التاريخ :03/02/2022

Trademark No.:42201 العالمة التجارية رقم :  42201

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Alotmanee Ltd.  ي دي
ي ال �ت

بإسم :  العثما�ف

Applicant Address: Israel / Tamra   العنوان :  ا�ائيل - طمره

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for the provision of food and drink (catering 
and restaurants) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات )المطاعم وتقديم الطعام )  خدمات توفري االطعمة والمرش

  

 

Date :06/02/2022  التاريخ :06/02/2022

Trademark No.:42203 العالمة التجارية رقم :  42203

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Orkanza company for import 
makening and manufacturing 

اد والتسويق والتصنيع ة لالستري ف كة اوركرف بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin- ya`bad        0599132728 : ف - يعبد جوال العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : jenin- ya`bad 0599132728 : ف - يعبد جوال عنوان التبليغ  : جن�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
tobacco

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تبغ ، معسل
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :06/02/2022  التاريخ :06/02/2022

Trademark No.:42204 العالمة التجارية رقم :  42204

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: AL-hukamaa for trading 
&investment 

كة الحكماء للتجارة واالستمار  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Beitunia Deluxe 
Building 

العنوان :  رام الله بيتونيا عمارة ديلوكس  

Applicant for Correspondence : Adv  Nisreen 
Noubani Ramallah Al-Bireh Dimas Building 
Mobile 0597292224 

 Noubani Nisreen  Adv :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coal Coal briquettes, Coal dust [fuel], Coal naphthaCoal 
tar oil, Coke, firelighters, anthracite, firewood, charcoal 
(fuel), Briquettes (Combudtible), peat (blocksof)(fule), 
Briquettes (Wood), coal, lignite, tinderte,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فحــم ، قوالــب الفحــم ، تــراب الفحــم )وقود)،،،نفثــا الفحــم ، 
ــم  ــات)؛ فح ــات )قداح ــوك؛ ؛ والع ــم الك ــم ، فح ــار الفح ــت ق زي
فحــم  قوالــب  ]وقــود[؛  فحــم  الوقــود؛  حطــب  اســايت؛  إنرش
ــب؛  ــب الخش ــود[؛ قوال ــث ]وق ــن الخ ــب م اق ، قوال ــرت ــة لالح قابل

) مــادة �يعــة االلتهــاب  ي
فحم؛لغنايت)فحــم بــىف

  

 

Date :06/02/2022  التاريخ :06/02/2022

Trademark No.:42205 العالمة التجارية رقم :  42205

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: one package company for 
cleaning services 

كة وان باكج للخدمات والتنظيف  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Beitunia Deluxe 
Building 

العنوان :  رام الله بيتونيا عمارة ديلوكس  

Applicant for Correspondence : Adv  Nisreen 
Noubani Ramallah Al-Bireh Dimas Building 
Mobile 0597292224 

ة عمارة ديماس  ي رام الله البري
عنوان التبليغ  : المحامية نرين نوبا�ف

جوال 0597292224 
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Bottles openers, bottles, bottles (refrigrating), boxes 
of glass, cooking skewers of metal, cups, cups of 
paper or plastic, dishes,drinkingflasks for travellers 
, drinking straws, drinking vessels, glass bowls, class 
bulbs (receptacles), glass flasks (containers), glass 
(receptacles), griddles (cooking utensils, paper plates, 
trays for domestic purposes, trays for domestic 
purposes of paper ,vegetable dishes,waste paper 
baskets,utensils for house hold purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي  ــياخ ش ــق زجاجية،اس ــد، ،صنادي ي ــر ترب ــات قوارير،قواري فتاح
معدنيــة ،أكــواب ،أكــواب مــن الــورق أو البالســتيك ،صحــون 
قصبــة   ، ب  �ش ،كــؤوس  للمســافرين  ب  �ش ،قواريــر   ( )اطبــاق 
ب ، زبديــات زجاجيــة ، اوعيــة  ب ،أوعيــة �ش )مصاصــة ) للــرش
ــة  ي زجاجي

ــة) ، أوا�ف ــة )أوعي ــر زجاجي ) ، قواري ي
ــورة )أوا�ف ــة مك زجاجي

ــورق  ــن ال ــون م ــو ،صح ي طه
ــويات)أوا�ف لية)،ش ف ي مرف

ــا�ش )أوا�ف ،مب
لالغــراض  الــورق  مــن  ي 

صــوا�ف  ، ليــة  ف المرف لالغــراض  ي 
،صــوا�ف

ي 
اوا�ف الورقيــة,  النفايــات  وات،ســالل  للخرف لية،صحــون  ف المرف

ليــة  ف لالغــراض المرف
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة package one بمعزل  اشرت

عن العالمة

  

 

Date :06/02/2022  التاريخ :06/02/2022

Trademark No.:42206 العالمة التجارية رقم :  42206

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: one package company for 
cleaning services 

كة وان باكج للخدمات والتنظيف  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Beitunia Deluxe 
Building 

العنوان :  رام الله بيتونيا عمارة ديلوكس  

Applicant for Correspondence : Adv  Nisreen 
Noubani Ramallah Al-Bireh Dimas Building 
Mobile 0597292224 

ة عمارة ديماس  ي رام الله البري
عنوان التبليغ  : المحامية نرين نوبا�ف

جوال 0597292224 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Absorbent sheetsof paper or plastic for foodstuff 
packaging, coasters of paper, cardboard articles ,copying 
paper(stationery),envelopes (stationery),garbage bags 
of paper or of plastics,handkerchiefs of paper,jackets 
for papers,microwave cooking(bags for),napkins for 
paper (table),palsticflim for wrapping,plastics for 
modling,towels of paper 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أوراق مصنوعــة مــن الــورق او لبالســتيك لتغليــف االطعمــة ، 
صحــون مــن ورق ،مــواد مــن الــورق المقــوى ،ورق نسخ)قرطاســية 
الــورق  مــن  للنفايــات  اكيــاس   ،( )قرطاســية  )،مغلفــات 
ــخ  ــاس للطب ــورق ،أكي ــة لل ــورق ،أغلف ــن ال ــتيك،مناديل م والبالس
باســتخدام فــرن الميكروويف،مناديــل مــن الــورق للموائــد ،رائــق 
بالســتيكية لتغليــف ،مــواد بالســتيكية للتشكيل،مناشــف مــن الــورق 

اطات خاصة:عدم الحماية عى package one بمعزل عن  اشرت
العالمة
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :06/02/2022  التاريخ :06/02/2022

Trademark No.:42207 العالمة التجارية رقم :  42207

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Dragon  coal&supplies 
comapany 

كة دراغون للفحم ومستلزماته  بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah Beitunia Deluxe 
Building 

العنوان :  رام الله بيتونيا عمارة ديلوكس  

Applicant for Correspondence : Adv  Nisreen 
Noubani Ramallah Al-Bireh Dimas Building 
Mobile 0597292224 

ة عمارة ديماس  ي رام الله البري
عنوان التبليغ  : المحامية نرين نوبا�ف

جوال 0597292224 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coal Coal briquettes, Coal dust [fuel], Coal naphthaCoal 
tar oil, Coke, firelighters, anthracite, firewood, charcoal 
(fuel), Briquettes (Combudtible), peat (blocksof) (fule), 
Briquettes (Wood), coal, lignite, tinderte, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فحــم ، قوالــب الفحــم ، تــراب الفحــم )وقود)،،،نفثــا الفحــم ، 
ــم  ــات)؛ فح ــات )قداح ــوك؛ ؛ والع ــم الك ــم ، فح ــار الفح ــت ق زي
فحــم  قوالــب  ]وقــود[؛  فحــم  الوقــود؛  حطــب  اســايت؛  إنرش
ــب؛  ــب الخش ــود[؛ قوال ــث ]وق ــن الخ ــب م اق ، قوال ــرت ــة لالح قابل

) مــادة �يعــة االلتهــاب  ي
فحم؛لغنايت)فحــم بــىف

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة coal بمعزل عن العالمة اشرت

  

 

Date :06/02/2022  التاريخ :06/02/2022

Trademark No.:42208 العالمة التجارية رقم :  42208

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: AL-hukamaa company for 
trading and investment 

كة الحكماء للتجارة واالستثمار  بإسم :  �ش
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: Ramallah Beitunia Deluxe 
Building 

العنوان :  رام الله بيتونيا عمارة ديلوكس  

Applicant for Correspondence : Adv  Nisreen 
Noubani Ramallah Al-Bireh Dimas Building 
Mobile 0597292224 

ة عمارة ديماس  ي رام الله البري
عنوان التبليغ  : المحامية نرين نوبا�ف

جوال 0597292224 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tobacco, Absorbent paper for tobacco pipes, Ashrays 
fo Ashtrays for smokers, books of cigarette papers, 
cases (cigar), cases (cigarette), chewing tobacco, cigar 
cases, cigar cutters, cigar holdersmcigar lighters(gas 
containers for), cigarette cases, cigarette filters. 
cigarette holders, cigarette holders (mouthpieces for ), 
cigarette paper, cigarette papers (books of), cigarette 
tips, cigarettes, cigarettes containing tobacco sustitutes, 
for medical purposes, cigarettes (pocket machines 
for rolling, cigarillos, cigars, cutters (cigar), filters 
(cigarette), gas containers for cigar lighters, herbs for 
smoking ,humidors,lighters for smokers,match boxes, 
match holders, mouthpieces for sigarette holders ,pip 
cleaner for tobacco pipes , pip racks for tobacco pipes 
,pipes (tobacco), pouches (tobacco) ,smokers (lighters 
for) spittoons for tobacco users, tips (cigarette), tips of 
yellow amber for cigar and cigarette holders, tobacco 
jars ,tobacco pipes ,tobacco pouches, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف التبــغ ، ؛ منافــض ســجائر ،رزم مــن  التبــغ، ورق المــاص لغاليــ�ي
اوراق الســجائر ،علــب ســيجار ، علــب ســجائر ، تبــغ المضــغ، 
ــاز  ــة غ ــيجار ، اوعي ــم س ــيجار ،مباس ــات س ــيجار ، قطاع ــب س عل
لوالعــات الســيجار، علــب ســجائر ، فالتــر الســجائر ،مباســم 
الســجائر،فواهات لمباســم الســجائر ، ورق ســجائر ،رزم مــن 
اووراق الســجائر ،اطــراف ســجائر ، ســجائر ، ســجائر تحتــوي عــى 
ــف  ــب لل ي الجي

ــل �ف ــة ، االت تحم ــات طبي ــت لغاي ــغ ليس ــل تب بدائ
الســجائر ، ســيجاريلو )ســجاير رفيــع ) ،ســيجار ، قطاعــات ســيجار ، 
ف  فالتــر الســجائر ، اوعيــة غــاز لوالعــات الســيجار ، أعشــاب للتدخــ�ي
ــات  ــاب ،فوه ــواد ثق ــاب ،اع ــواد ثق ــالت أع ــت ، حام ي ــب كرب ،عل
ف  ــ�ي ــب غالي ــغ ،مناص ف التب ــ�ي ــف غالي ــجائر ،ادوات تنظي ــم س مباس
، مباصــق  ف ف التبــغ ،أكيــاس التبــغ ، والعــات للمدخنــ�ي التبــغ ،غاليــ�ي
ــغ ، أطــراف ســجائر ، اطــراف مــن الكهرمــان االصفــر  لمدخــي التب

ــغ  ــاس تب ــغ ،أكي ــة تب ــجائر ، اوعي لمباســم الســيجار والس

  

 

Date :07/02/2022  التاريخ :07/02/2022

Trademark No.:42209 العالمة التجارية رقم :  42209

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Amani Fouad Selim Mosleh  ي فؤاد سليم مصلح
بإسم :  اما�ف

Applicant Address: baquh alsharqia-tulkarem                                        قية-طولكرم العنوان :  باقة الرش
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : palistine   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرف

للشــعر، منظفــات أســنان. 
CLEANING  اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  

 

Date :07/02/2022  التاريخ :07/02/2022

Trademark No.:42210 العالمة التجارية رقم :  42210

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Rozana lighting and electricity 
company

كة روزانا لالنارة و الكهرباء بإسم :  �ش

Applicant Address :palestine/ tubas       0599701704 : ف / طوباس / المحمول العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Tubas عنوان التبليغ  : طوباس  / الهاتف  :0568666454
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Lamps, Elecric lamps , Gaz lamps, Arc lamps, Street 
Lamps, Torches For lighting, Diffusers (Light) , Standard 
Lamps , Searchlights, Safety Lamps, Projector Lamps 
,Chandeliers ,Pocket searchlights , Vehicles (Lights For 
) , Vehicles (Lighting apparatus for ) , Bath fittings , 
Burners for lamps , Ceiling lights

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــية  ــح قوس ــاز , مصابي ــح غ ــة , مصابي ــح كهربائي ــح , مصابي مصابي
, ادوات نــرش الضــوء ,  , مصابيــح للشــوارع , مشــاعل اضــاءة 
ــح  ــالمة , مصابي ــح الس ــفة , مصابي ــواء كاش ــية , اض ــح قياس مصابي
ــات  ــات , اضــواء جيــب كاشــفة , اضــواء للمركب الالت العــرض , ثري
ــح ,  ــد للمصابي ــام , مواق ــوازم للح ــات , ل ــاءة للمركب ــزة اض , اجه

ــقف ــواء الس اض
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة LIGHT بمعزل عن  اشرت

العالمة
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :07/02/2022  التاريخ :07/02/2022

Trademark No.:42213 العالمة التجارية رقم :  42213

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: abdalla waseef and soons 
trading c.o 

كة عبدالله واصف واوالده التجاريه  بإسم :  �ش

Applicant Address: nablus jabal al tour   العنوان :  نابلس/جبل الطور

Applicant for Correspondence : AdvMahdi Ali 
Jaas Nablus / Rafidia Street / Haroush Building 

عنوان التبليغ  : المحامي مهدي عىي جعص نابلس / شارع رفيديا / عمارة 
هروش جوال 0599101197 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
tahini 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الطحينه 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة جبل جرزيم بمعزل عن  اشرت
 العالمة

حماية باللون االبيض واالحمر

  

 

Date :07/02/2022  التاريخ :07/02/2022

Trademark No.:42214 العالمة التجارية رقم :  42214

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: ameed omar hussien abalziz  ف عبد  العزيز بإسم :  عميد عمر حس�ي

Applicant Address: nablus -elmsaken alshabea  
bsaid badrasawi/tel 0568999937/email 
ameeddajani@hotmail.com 

العنوان :  نابلس/المساكن الشعبية شارع المي بقرب معرض 
البدرساوي /تلفون 0568999937

  ameeddajani@hotmail.comااليميل/

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
silicon 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سلكون 

اطات خاصة:عدم الحماية عى sealants بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :07/02/2022  التاريخ :07/02/2022

Trademark No.:42216 العالمة التجارية رقم :  42216

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: NEOM Company  كة نيوم لالدوية والمسلزمات الطبية بإسم :  �ش

Applicant Address: BETHLEHEM/PALESTINE   ف العنوان :  بيت لحم / فلسط�ي

Applicant for Correspondence : BETHLEHEM/
PALESTINE 

عنوان التبليغ  : بيت لحم /  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations  sanitary 
preparations for medical purposes  dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies  dietary supplements for humans and 
animals  plasters, materials for dressings  material for 
stopping teeth, dental wax  disinfectants  preparations 
for destroying vermin  fungicides, herbicides. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــة لغاي ات صحي ــتحرف ــة، مس ــة وبيطري ات صيدالني ــتحرف مس
أو  ي  الطــىب ســتعمال  لالإ معــدة  حميــة  وأغذيــة  مــواد  طبيــة، 
ــة  ــة الغذائي ــالت للحمي ــال، مكم ــع واالأطف ــة للرض ــري وأغذي البيط
نســان والحيــوان لصقــات ومــواد ضمــاد، مــواد حشــو االأســنان  لالإ
ات  ــادة الحــرش ب ات الإ وشــمع طــب االأســنان، مطهــرات، مســتحرف

ــاب.  ــدات أعش ــات ومبي ــدات فطري ــارة، مبي ــات الض والحيوان

  

 

Date :07/02/2022  التاريخ :07/02/2022

Trademark No.:42217 العالمة التجارية رقم :  42217

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: LEGO Juris A/S  بإسم :  ليغو جوريس اي/اس

164  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address7190:  Billund, Denmark   العنوان :  7190 بيالند، الدنمارك

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paper, cardboard; printed matter; books, 
magazines, newsletters, printed manuals and 
user guides; stickers, trading cards, books for 
collecting stickers and trading cards; pamphlets, 
postcards, greeting cards, posters, calendars, 
book binding material; photographs; stationery, 
writing paper, envelopes, writing and drawing 
pads, notebooks, pens and pencils, pen and pencil 
cases, pencil sharpeners, erasers; 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 building 
instructions; wrapping paper and gift tags. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  الــورق والكرتــون، المــواد المطبوعــة، الكتــب والمجــالت والنــرش
ــات  ــات وبطاق ــتخدم، الملصق ــة المس ــة وأدل ــات المطبوع والكتيب
ــات  ــه، الكتيب ــات التجاري ــب جمــع الملصقــات والبطاق ــه وكت تجاري
ــات  ــات والرزنام ي والملصق

ــا�ف ــات الته ــة وبطاق يدي ــات الرب والبطاق
الكتابــه  وورق  القرطاســيه  الصــور،  الكتــب،  تجليــد  ومــواد 
ــرب  ــالم الح ــات واق ــر المالحظ ــم ودفات ــواح الرس ــات وال والمغلف
ايــات  واقــالم الرصــاص وعلــب اقــالم الحــرب واقــالم الرصــاص والرب
ليــة، لــوازم  ف والمحايــات، مــواد االلصــاق للقرطاســيه او الغــراض مرف
ي الدهــان، الطابعــات واللــوازم المكتبيــه )مــا 

، فــرا�ش ف الفنانــ�ي
عــدا االثــاث)، المــواد التوجيهيــة والتعليميــة )مــا عــدا االجهــزة)، 
ــرى)،  ــاف اخ ي اصن

ــمولة �ف ــري مش ــف )غ ــتيكية للتغلي ــواد البالس الم
الطابعــات، احــرف الطباعــه، تعليمــات البنــاء المطبوعــة، ورق 

ــا.  ــات الهداي ــف وبطاق التغلي

  

 

Date :07/02/2022  التاريخ :07/02/2022

Trademark No.:42218 العالمة التجارية رقم :  42218

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: LEGO Juris A/S  بإسم :  ليغو جوريس اي/اس

Applicant Address7190:  Billund, Denmark   العنوان :  7190 بيالند، الدنمارك

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); 
Lunch boxes; ice cube molds; Piggy banks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي المطبــخ )ليســت مــن 

ليــة او المســتعملة �ف ف ي والحاويــات المرف
االوا�ف

ي 
ــرا�ش ــفنج، ف ــاط واس ــا)، أمش ــة به ــري مطلي ــة وغ ــادن الثمين المع

، لــوازم الغــراض  ي
ي الطــالء)، مــواد صنــع الفــرا�ش

)مــا عــدا فــرا�ش
ــج  ــبه المعال ــام او ش ــاج الخ ــب، الزج ــوف الصل ــف، الص التنظي
ــب  ــذاء، قوال ــب الغ ــاء)، عل ي البن

ــتعمل �ف ــاج المس ــدا الزج ــا ع )م
ــر.  ي ف ــكل خرف ــى ش ــاالت ع ــج، حص ــات الثل مكعب
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :07/02/2022  التاريخ :07/02/2022

Trademark No.:42219 العالمة التجارية رقم :  42219

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: LEGO Juris A/S  بإسم :  ليغو جوريس اي/اس

Applicant Address7190:  Billund, Denmark   العنوان :  7190 بيالند، الدنمارك

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
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; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; software; fireextinguishing 
apparatus; magnets; electrical apparatus 
and instruments (including wireless) for 
use in communications; video tapes, magnetic 
tapes contained in cassettes and gramophone 
records; talking machines; recorded computer 
programs and software; computer software for use 
in computer aided design; computer software for 
use in manipulating drawings and graphics files; 
computer software used to create two and 
three dimensional curves, surfaces and solids; 
computer programs (downloadable software); 
computers and computer hardware (included in 
this class), namely keyboards, terminals, monitors, 
disc stations, interfaces, interface cables, 
discs and floppy disks, computer programmes 
(software); photographic, film and optical 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for education; recorded sound and image 
carriers, especially films, gramophone records,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــاحة والفوتوغرافي ــة والمس ــة والبحري ــزة واالدوات العلمي االجه
والســينمائية والبريــة والــوزن والقيــاس والتأشــري والفحــص 
)المراقبــة) واالنقــاذ والتعليــم، اجهــزة وادوات للبحــث او التبديــل 
، اجهــزة  ي

اكــم او تنظيــم او التحكــم الكهربــا�أ او النقــل او الرت
تســجيل او نقــل او اعــادة انتــاج الصــوت او الصــور، حامــالت 
لالجهــزة  اليــات  التســجيل،  اقــراص  المغناطيســية،  البيانــات 
ي تعمــل بقطــع النقــود المعدنيــة، أجهــزة تســجيل النقــد 

الــىت
ــوب،  ــزة الحاس ــات واجه ــة البيان ــبة، ادوات معالج واالالت الحاس
المغناطيــس،  الحريــق،  اطفــاء  اجهــزة  الحاســوب،  برامــج 
المســتعملة   ( الالســل�ي )وتشــمل  الكهربائيــة  واالدوات  االجهــزة 
ي 

�ف المغناطيســية  طــة  واال�ش الفيديــو  طــة  ا�ش االتصــاالت،  ي 
�ف

ــة  ــج وانظم ــة، برام ــون، االالت الناطق ــجيالت الغراموف ــب وتس عل
ــة  ي انطم

ــتعملة �ف ــوب المس ــة الحاس ــجلة، انظم ــوب المس الحاس
ي معالجــة 

الحاســوب المســاعدة، انظمــة الحاســوب المســتعملة �ف
الرســومات وملفــات الغرافيــك، انظمــة الحاســوب المســتعملة 
ــة االبعــاد،  ــة وثالثي ــة ثنائي ــات واســطح ومــواد صلب النشــاء منحني
يــل)، الحاســوب واجهــزة  ف برامــج الحاســوب )انظمــة قابلــة للترف
ــدا لــوح المفاتيــح  ي هــذا الصنــف) وتحدي

الحاســوب )المشــمولة �ف
ــل  ــات وكواب ــراص والواجه ــات االق ــات ومحط ــات والشاش والطرفي
الواجهــة واالقــراص واالقــراص المرنــة وبرامــج الحاســوب )انظمة)، 
ي واالفــالم والبــر، ادوات 

ادوات واجهــزة التصويــر الفوتوغــرا�ف
واجهــزة التعليــم، حامــالت تســجيل الصــوت والصــورة وخصوصــا 
طــة الصــوت وكاســيتات  االفــالم وتســجيالت الغراموفــون وا�ش
طــة  وا�ش الفيديــو  وتســجيالت  المدمجــة  واالقــراص  الصــوت 
)، افــالم الصــور  ي

الفيديــو، االوراق الشــفافة )التصويــر الفوتوغــرا�ف
ــالم  ــمل اف ــة وتش ــور المتحرك ــالم الص ــجلة)، اف ــه )المس المتحرك
الصــور المتحركــه الســينمائية المعــدة للمعــارض، المنشــورات 
ــل)، ــة للتحمي ــة القابل وني ــة )وتشــمل المنشــورات االلكرت وني االلكرت
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sound tapes, sound cassettes, compact discs, 
video records, video tapes; transparencies 
(photography); motion picture films (recorded); 
animated films, including animated cinematographic 
films prepared for exhibitions; electronic 
publications (including downloadable electronic 
publications); electronic downloadable 
publications; animated cartoons; hand held 
computer games (for use with television receivers 
only); digital audio devices, including portable 
digital audio devices; electronic apparatus and 
devices for use with digital audio players; computer 
game apparatus and equipment; computer 
game programs; computer game software; 
software providing multi-user access to an online 
virtual environment; interactive multimedia multi-
user computer games; USB sticks; educational 
computer programs used for teaching mathematics, 
science and technology and/or use in the 
computer-assisted design of toy models and 
structures; glasses, including sun glasses; 
educational resources for teachers and educators, 
namely downloadable computer software for 
design and construction of construction toys; 
downloadable images for use as computer 
wallpaper and screensavers; downloadable 
computer games; educational resources for teachers 
and educators, namely downloadable computer 
software for uploading images of design and 
construction of construction toys; reflectors 
for wear for the prevention of traffic accidents; 
computer accessories, namely, computer cables, 
interface boxes used to connect model robots, 
model vehicles or other motorized building set 
constructions to a computer, through which the 
computer operator controls them, and slot cards 
used to adapt a computer therefor; radios, CD 
players, MP3 players, digital cameras. 

ــه،  ــوم المتحرك ــل، الرس ــة للتحمي ــة القابل وني ــورات االلكرت المنش
ــتقبالت  ــع مس ــتعملة م ــد )المس ــة بالي ــوب المحمول ــاب الحاس الع
التلفــاز فقــط)، االجهــزة الســمعية الرقميــة وتشــمل االجهــزة 
ونيــة المســتعملة مــع  الرقميــة الســمعية، االجهــزة واالدوات االكلرت
المشــغالت الســمعية الرقميــة، اجهــزة وادوات العــاب الحاســوب، 
برامــج العــاب الحاســوب، انظمــة العــاب الحاســوب، توفــري انظمة 
نــت، العــاب  اضيــة عــرب االنرت االســتخدام المتعــدد لالنظمــة االفرت
، عصــا usb، برامــج حاســوب  ف كمبيوتــر تفاعليــة لعــدة مســتخدم�ي
ــا  ــوم والتكنولوجي ــات والعل ــم الرياضي ي تعلي

ــتعمل �ف ــة تس تعليمي
ي تصميــم نمــاذج االلعــاب وهياكلهــا بمســاعدة 

و/او المســتعملة �ف
الحاســوب، النظــارات وتشــمل النظــارات الشمســية، المــوارد 
يــل  ف ف وتحديــدا برامــج الحاســوب المعــدة للترف التعليميــة للمعلمــ�ي
للتحميــل  القابلــة  الصــور  البنــاء،  العــاب  وانشــاء  لتصميــم 
المســتعملة كــورق حائــط وحافظــات الشاشــة، العــاب الحاســوب 
ــة  ــدا انظم ف وتحدي ــ�ي ــة للمعلم ــوارد التعليمي ــل، الم ي ف ــة للترف القابل
البنــاء  الصــور وتصاميــم  يــل  ف لترف يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوب 
ــوادث  ــن ح ــة م ــداء للوقاي ــدة لالرت ــات مع ــاء، عاكس ــاب البن والع
ــب  ــل الحاســوب والعل ــدا كواب ــر وتحدي ، ملحقــات الكمبيوت الســري
او  النموذجيــة  الروبوتــات  لتوصيــل  المســتعملة  التفاعليــة 
ي المــزودة بمحــركات مــع 

هــا مــن المبــا�ف المركبــات النموذجيــة او غري
ي مــن خاللهــا يتــم التحكــم بهــا وبطاقــات الفتحــات 

الكمبيوتــر والــىت
المســتعملة لتكييــف الكمبيوتــر معهــا واجهــزة الراديــو ومشــغالت 

ــة.  ات الرقمي ــري ــزة MP3 والكام ــغالت اجه ــ�ي دي ومش ال
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Applicant Name: LEGO Juris A/S  بإسم :  ليغو جوريس اي/اس

Applicant Address :7190 Billund, Denmark   العنوان :  7190 بيالند، الدنمارك

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

  

 

Date :07/02/2022  التاريخ :07/02/2022

Trademark No.:42221 العالمة التجارية رقم :  42221

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: LEGO Juris A/S  بإسم :  ليغو جوريس اي/اس

Applicant Address7190:  Billund, Denmark   العنوان :  7190 بيالند، الدنمارك

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Games and playthings; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes;  decorations for Christmas 
trees. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

ــمولة �ف ــري المش ــه غ ــاز والرياض ــوازم الجمب ــب، ل ــاب واللع االلع
ــالد  ــد المي ــة شــجر عي ــاف اخــرى، زين اصن
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Applicant Address7190:  Billund, Denmark   العنوان :  7190 بيالند، الدنمارك

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
providing online fan-club services for users of 
construction toys via the Internet; educational and 
entertainment services, including providing 
online educational and entertainment services, 
namely interactive games, activities, stories, comic 
books, information in the fields of education 
and entertainment, on-line computer games, 
video, audio and images, all featuring toys, 
cartoons, construction toys or robotic toys; 
educational and entertainment resources, including 
articles and demonstrations for parents 
and educators, all available via the Internet; 
entertainment services, including conducting 
parties; online games; providing online multi-user 
computer games; electronic games services, 
including provision of computer games online or by 
means of a global computer; providing a computer 
game that may be accessed by users on a 
global network and/or the Internet network; 
providing interactive multi-user computer games via 
the Internet and electronic communication networks; 
entertainment services; education services; 
organising competitions for entertainment 
purposes, competitions for educational purposes; 
competitions for recreational purposes; camps for 
educational purposes; camps for entertainment 
purposes; camps for recreational purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه، النشــاطات الرياضيــه الثقافيه،  التعليــم، توفــري التدريــب، الرت
نــت لمســتخدمي العــاب  ف عــرب االنرت توفــري خدمــات نــادي المعجبــ�ي
ــة وتشــمل توفــري  ــة وترفيهي ــت، خدمــات تعليمي ن ــاء عــرب االنرت البن
نــت وتحديــدا االلعــاب  خدماتــت تعليميــة وترفيهيــة عــرب االنرت
التفاعليــه والنشــاطات والقصــص والكتــب المصــوره والمعلومــات 
فيــه والعــاب الحاســوب والفيديــو والصــوت  ي مجــال التعليــم والرت

�ف
نــت جميعهــا تشــمل االلعــاب وافــالم الكرتــون  والصــور عــرب االنرت
ــة  فيهي ــة والرت ــوارد التعليمي ــوت، الم ــاب الروب ــاء والع ــاب البن الع
ف  وتشــمل المقــاالت والعــروض التوضيحيــة لالهــل والمعلمــ�ي
ــة  ــمل اقام ــه وتش في ــات الرت ــت، خدم ن ــرب االنرت ــره ع ــا متوف جميعه
ــري العــاب عــى الحاســوب  ــت، توف ن الحفــالت، العــاب عــى االنرت
وتشــمل  ونيــه  االلكرت االلعــاب  خدمــات   ، ف مســتخدم�ي لعــدة 
نــت او مــن خــالل شــبكات  توفــري العــاب الحاســوب عــرب االنرت
الحاســوب، توفــري لعبــة حاســوب ممكــن الوصــول اليهــا مــن قبــل 
نــت، توفــري  ف عــى شــبكة عالميــة و/او عــى شــبكة االنرت المســتخدم�ي
ــت  ن ــرب االنرت ف ع ــتخدم�ي ــددة المس ــة متع ــوب تفاعلي ــاب حاس الع
ــات  ــة، الخدم فيهي ــات الرت ــة، الخدم وني ــال االلكرت ــبكات االتص وش
التعليميــة، تنظيــم المســابقات الغــراض ترفيهيــة والمســابقات 
مخيمــات  ترفيهيــة،  الغــراض  المســابقات  تعليميــة،  الغــراض 
الغــراض تعليميــة، مخيمــات الغــراض ترفيهيــة، مخيمــات الغــراض 

ــة.  ترفيهي
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Applicant Name: Rules Company for Legal 
Services and Consultations 

كة روولز للخدمات واالستشارات القانونية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Hitteen street, Liwan Building, 
First Floor, Albalou, Al_Bireh, Palestine 

، عمارة ليوان، الطابق االأول، البالوع،  ف العنوان :  شارع حط�ي
  . ف ة، فلسط�ي البري

Applicant for Correspondence : Hitteen street, 
Liwan Building, First Floor, Albalou, Al_Bireh, 
Palestine 

ة،   ، عمارة ليوان، الطابق االأول، البالوع، البري ف عنوان التبليغ  : شارع حط�ي
جوال 0568600606 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Legal services, Alternative dispute resolution 
service,Arbitration services,Computer software 
(Licensing of—) legal services, Domain names 
(Registration of—) legal services, Legal research, 
M ediation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــات، خدم اع ف ــة للرف ــول البديل ــات الحل ــة، خدم ــات قانوني خدم
التحكيــم، ترخيــص برامــج الكمبيوتــر {خدمــات قانونيــة}، تســجيل 
أســماء النطــاق {خدمــات قانونيــة}، االأبحــاث القانونيــة، الوســاطة. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى Rules بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :02/02/2022  التاريخ :02/02/2022

Trademark No.:42226 العالمة التجارية رقم :  42226

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Palolea Company  كة بالوليا بإسم :  �ش

Applicant Address: Jericho- 02 Jericho agro 
insustrial park , Jericho, Palestine 

ف   العنوان :  المنطقة الصناعية الزراعية, اريحا, فلسط�ي

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations  sanitary 
preparations for medical purposes  dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies  dietary supplements for humans and 
animals  plasters, materials for dressings  material for 
stopping teeth, dental wax  disinfectants  preparations 
for destroying vermin  fungicides, herbicides. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــة لغاي ات صحي ــتحرف ــة، مس ــة وبيطري ات صيدالني ــتحرف مس
أو  ي  الطــىب ســتعمال  لالإ معــدة  حميــة  وأغذيــة  مــواد  طبيــة، 
ــة  ــة الغذائي ــالت للحمي ــال، مكم ــع واالأطف ــة للرض ــري وأغذي البيط
نســان والحيــوان لصقــات ومــواد ضمــاد، مــواد حشــو االأســنان  لالإ
ات  ــادة الحــرش ب ات الإ وشــمع طــب االأســنان، مطهــرات، مســتحرف

ــاب.  ــدات أعش ــات ومبي ــدات فطري ــارة، مبي ــات الض والحيوان
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Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42230 العالمة التجارية رقم :  42230

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Instagram, LLC  بإسم :  إنستغرام، أل أل �ي

Applicant Address1601:  Willow Rd.  Menlo Park, 
94025 California, U.S.A. 

العنوان :  1601 ويللو أر دي. مينلو بارك، 94025 كاليفورنيا، 
الواليات المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Photo sharing and video sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo files, videos 
and audio visual content among internet users; 
telecommunications; providing access to computer, 
electronic and online databases; telecommunications 
services, namely, electronic transmission of data, 
messages, graphics, photographs, images, audio, 
video, audio-visual content, and information; 
providing online forums for communication, 
namely, transmission on topics of general interest; 
providing online communications links which transfer 
mobile device and internet users to other local and 
global online locations; facilitating access to third 
party websites or to other electronic third party 
content via a universal login; providing online chat 
rooms, instant messaging services, and electronic 
bulletin boards; audio, text and video broadcasting 
services over the internet and other communications 
networks; providing access to computer databases in 
the fields of social networking and social introduction 
and dating; peerto-peer photo and data sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, graphics and audio content among internet 
users; telecommunications and peer-to-peer network 
computer services, namely, electronic transmission of 
images, audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
streaming and live streaming of video, audiovisual, and 
interactive audiovisual content via the internet. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نــت؛ االتصاالت  ف مســتخدمي االنرت والمحتــوى الســمعي البري بــ�ي
ــد  ــوب، قواع ــول إىل الحاس ــة الوص ــات إتاح ــدى؛ خدم ــدة الم بعي
نــت؛  ونيــة عــرب اإلنرت ونيــة وقواعــد البيانــات اإللكرت البيانــات اإللكرت
ي 

و�ف خدمــات االتصاالــت بعيــدة المــدى، تحديــدا: ، النقــل االلكــرت
الفوتوغرافيــة،  والصــور  والرســومات،  الرســائل،  للبيانــات، 
ــات  ــة، المحتوي ــع المرئي ــة ، والمقاط ــع الصوتي ــور، والمقاط والص
المنتديــات  توفــري  خدمــات  والمعلومــات؛  المرئيــة،  الصوتيــة 
نــت اللتصاالــت، تحديــدا: ، اإلرســال عــن مواضيــع  عــى االنرت
نــت  النقالــة المنفعــة العامــة؛ توفــري روابــط االتصاالــت عــى االنرت
ــة  وني ــع الكرت ــت إىل مواق ن ــتخدمي االنرت ــزة ومس ــل األجه ي تنق

ــىت ال
ونية ألطراف  عالميــة ومحليــة أخرى ؛ تســهيل الوصــول لمواقــع الكرت
ونيــة أخــرى ألطــراف أخــرى عــن طريــق  أخــرى أو لمحتويــات الكرت
ــت،  ن ــى االنرت ــة ع ــرف محادث ــري غ ؛ توف ــدوىلي ــول ال ــجيل الدخ تس
ونيــة؛  االلكرت اإلعالنــات  ولوحــات  الفوريــة،  الرســائل  خدمــات 
والمقاطــع الصوتيــة ، خدمــات البــث المبــا�ش للنصــوص والفيديــو 
إتاحــة  األخــرى؛ خدمــات  االتصاالــت  نــت وشــبكات  اإلنرت عــرب 
ي مجاالــت التواصــل 

إمكانيــة الوصــول لقواعــد بيانــات الحاســوب �ف
ــاركة  ــات مش ــدة؛ خدم ــي والمواع ــارف االجتماع ــي والتع االجتماع
ي لملفــات الصــور 

و�ف ف ، اإلرســال االلكــرت الصــور والبيانــات بــ�ي
الرقميــة، محتويــات :األشــخاص، تحديــدا الرســوم والصــوت 
ــدى ــدة الم ــت بعي ــات االتصاال ــت ؛ خدم ن ــتخدمي اإلنرت ف مس ــ�ي  ب
ف األشــخاص ، تحديــدا:  والخدمــات الحاســوبية عــرب الشــبكات بــ�ي
ــة  ــمعية البري ــات الس ــور، والمحتوي ي للص

و�ف ــرت ــال االلك ، اإلرس
ومقاطــع الفيديــو، والصــور الفوتوغرافيــة، ومقاطــع الفيديــو، 
اتصاالــت  واالعالنــات،  الرســائل،  النصــوص،  والبيانــات، 
المبــا�ش  البــث  اإلعالــم؛  وســائط  عــرب  اإلعالــن  ومعلومــات 
ــة،  ــمعية البري ــع الس ــو، والمقاط ــع الفيدي ــي لمقاط ــث الح والب

نــت  والمحتويــات التفاعليــة الســمعية المرئيــة عــرب اإلنرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42231 العالمة التجارية رقم :  42231

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Instagram, LLC  بإسم :  إنستغرام، أل أل �ي

Applicant Address1601:  Willow Rd.  Menlo Park, 
94025 California, U.S.A. 

العنوان :  1601 ويللو أر دي. مينلو بارك، 94025 كاليفورنيا، 
الواليات المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Entertainment services, namely, providing an 
online forum for the dissemination of content, 
data, and information for entertainment and 
social and business networking purposes; 
Entertainment services, namely, providing 
access to interactive electronic and online databases 
of user-defined content, third-party content, photos, 
video, audio, visual, and audio-visual material in the 
field of general interest; Photosharing and video 
sharing services; Electronic publishing services for 
others; online journals, namely, weblogs (blogs) 
featuring user-defined content; Providing computer, 
electronic and online databases in the field of 
entertainment; Publishing services, namely, publishing 
of electronic publications for others; Rental of 
photography and videography kiosks for capturing, 
uploading, editing and sharing of pictures and videos; 
Entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content and live 
streaming video of entertainment events; Organizing 
live exhibitions and conferences in the fields of 
culture, entertainment and social networking for non-
business and non-commercial purposes; providing 
entertainment information from searchable indexes 
and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, photographic 
images and audio visual information, via the internet 
and communication networks; Entertainment 
and educational services, namely, providing 
nondownloadable movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works via the internet, as 
well as information, reviews, and recommendations 
regarding movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia work 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نــت  فيــه ، تحديــدا: ، توفــري المنتديــات عــرب اإلنرت خدمــات الرت
ــات  ــاري؛ خدم ــي والتج ــل االجتماع ــات، والتواص ــع المحتوي لتوزي
فيــه تحديــدا: ، خدمــات  فيــه ، والبيانــات، والمعلومــات للرت الرت
ونيــة  توفــري إمكانيــة الوصــول إىل قواعــد البيانــات التفاعليــة اإللكرت
ي يحددهــا المســتخدم، محتويــات 

نــت للمحتويــات الــىت وعــرب اإلنرت
األطــراف األخــرى، الصــور الفوتوغرافيــة، والمقاطــع المرئيــة، 
الصوتيــة  والمــواد  المرئيــة،  المقاطــع   ، الصوتيــة  والمقاطــع 
ــور  ــاركة الص ــات مش ــة؛ خدم ــة العاّم ــال المصلح ي مج

ــة �ف المرئي
الصحــف  الآلخريــن؛  ي 

و�ف االلكــرت النــرش  خدمــات  والفيديــو؛ 
نــت، تحديــدا: ، مدونــات الشــبكة )المدونات)  ونيــة عــرب اإلنرت اإللكرت
ــري  ــتخدم؛ توف ــل المس ــن قب ــرف م ــوى المع ــرض المحت ي تع

ــىت ال
ــرب  ــات ع ــد البيان ــة وقواع وني ــات اإللكرت ــد البيان ــوب، قواع الحاس
، تحديــدا: ، نــرش  فيــه؛ خدمــات النــرش ي مجــال الرت

نــت �ف اإلنرت
التصويــر  أكشــاك  تأجــري  الآلخريــن؛  ونيــة  اإللكرت المنشــورات 
ي وتصويــر الفيديــو اللتقــاط، وتحميــل، تحريــر ومشــاركة 

الفوتوغــرا�ف
فيــه ، تحديــدا: ، خدمــات  الصــور ومقاطــع الفيديــو؛ خدمــات الرت
والبــث  فيــه  الرت لمحتويــات  المبــا�ش  للبــث  التســهيالت  توفــري 
ــارض  ــم المع ــة؛ تنظي فيهي ــداث الرت ــو الألح ــع الفيدي ــي لمقاط الح
فيــه والتواصــل  الثقافــة، والرت ي مجاالــت 

�ف الحيــة  والمؤتمــرات 
كات؛  االجتماعــي للغايــات غــري التجاريــة وغــري المتعلقــة بالــرش
ــا ، المعلومــات  ي يمكــن البحــث به

ــىت ــات المعلومــات ال توفــري بيان
ــق  ــوص، الوثائ ــك النص ي ذل

ــا �ف ــد بم ــارس وقواع ــن فه ــة م فيهي الرت
ونيــة، قواعــد البيانــات ، والرســومات، الصــور الفوتوغرافيــة  اإللكرت
نــت وشــبكات االتصــال؛  والمعلومــات الصوتيــة المرئيــة، عــرب اإلنرت
فيــه والتعليــم، تحديــدا: ، توفــري األفالــم غــري القابلــة  خدمــات الرت
والمقاطــع   ، الشــب�ي البــث  التلفزيونيــة،  العــروض  للتحميــل، 
نــت،  ــة، واألعمــال متعــددة الوســائط عــرب اإلنرت الســمعية البري
باإلضافــة إىل المعلومــات، مراجعــات، والتوصيــات بخصــوص 
والمقاطــع   ، الشــب�ي البــث  التلفزيونيــة،  العــروض  األفالــم، 

ــائط  ــددة الوس ــال متع ــة، واألعم ــمعية البري الس
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42232 العالمة التجارية رقم :  42232

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Milk; Milk products; Yoghurt; Meat; Poultry, not live; 
Game, not live; Fish, not live; Meat extracts; Fruit, 
stewed; Jellies for food; Jams; Compotes; Frozen 
fruits; Fruit, preserved; Dried fruit; Frozen vegetables; 
Vegetables, preserved; Vegetables, dried; Vegetables, 
cooked; Potato snacks; Raisins; Dried nuts; Roasted 
nuts; Salted nuts; Spiced nuts; Dried fruit products; 
Eggs; Oils for food; Edible fats; Fat-containing mixtures 
for bread slices; Dairy products and dairy substitutes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف ؛ اللحــوم؛ الدواجــن, غــري  الحليــب؛ منتجــات حليــب؛ اللــ�ب
الحيــة؛ واالأســماك, غــري الحيــة ؛ ومســتخلصات اللحــوم؛ الفواكــه 
المطبوخــة  والفواكــه  ؛  والَمــر�ب للطعــام؛  الُهــالم  المطهــوة؛ 
الفواكــه  ؛  المحفوظــة  الفواكــه  المجمــدة؛  الفواكــه  بالســكر؛ 
؛  المحفوظــة  وات  الخــرف المجمــدة؛  وات  الخــرف المجففــة؛ 
وات المطبوخــة؛ الوجبــات الخفيفــة  وات المجففــة؛ الخــرف الخــرف
المكــرات  المجففــة؛  المكــرات  الزبيــب؛  البطاطــس؛  مــن 
ــات  ــرة؛ منتج ــرات المبه ــة؛ المك ــرات المملح ــة؛ المك المحمص
الدهــون  للطعــام؛  الزيــوت  والبيــض؛  المجففــة؛  الفواكــه 
؛  ف ــرب ــح الخ ائ ــون لرش ــى ده ــوي ع ــط تحت ــالأكل؛ مخالي ــة ل الصالح

منتجــات االألبــان وبدائــل االألبــان 
اطات خاصة: الحماية باالألوان االأصفر واالأزرق اشرت

  
 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42233 العالمة التجارية رقم :  42233

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee; Tea; Cocoa; Artificial coffee; Chocolate; 
Chocolates; Aperitif biscuits; Pastries; Flour 
confectionery; Biscuits; Rolled wafers [biscuits]; Cakes; 
Chocolate candies; Candy coated confections; Candy 
bars; Bonbons made of sugar; Popcorn; Marzipan; 
Chocolate confectionery containing pralines; Snack 
foods consisting principally of confectionery; 
Chocolate for confectionery and bread; Non-medicated 
confectionery in jelly form; Prepared desserts 
[confectionery]; Confectionery items coated with 
chocolate; Truffles [confectionery]; Chocolate based 
products; Candy; Waffles; Bread; Sugar; Honey; Golden 
syrup; Extruded food products made of rice; Flour; 
Sago; Extruded food products made of wheat; Extruded 
food products made of maize; Rice; Cereal preparations; 
Yeast; Baking powder; Tapioca; Sauces [condiments]; 
Mustard; Salt; Vinegar; Spices; Edible ices; Ice for 
refreshment. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوال؛  االصطناعيــة؛  القهــوة  الــكاكاو؛  الشــاي؛  القهــوة؛ 
ــات؛  ــهية؛ المعجن ــح الش ــكوت فات ــكوت ؛ البس ــوكوالتة؛ البس الش
الكعــك؛  )بســكويت)؛  الملفــوف  الويفــر  ؛  ف الطحــ�ي حلــوى 
البنبــون  حلــوى  الحلــوى؛  مــن  ألــواح  الســكاكر؛  الشــوكوالته 
ــكر؛  ــاة بالس ــات المغط ــار؛ الحلوي ــكر؛ البوش ــن الس ــة م المصنوع
ــوى  ــن حل ي تتضم

ــىت ــوكوال ال ــات الش ــكر؛ حلوي ــوز والس ــوى الل حل
ي تحتــوي بشــكل أســا�ي عــى 

الــىت اللــوز؛ االأغذيــة الخفيفــة 
ــة  ــري الطبي ــوى غ ؛ الحل ف ــرب ــات والخ ــوكوال للحلوي ــات؛ الش الحلوي
منتجــات  )حلويــات)؛  الجاهــزة  الحلــوى  هــالم؛  شــكل  عــى 
اساســها الشــوكالته؛ الحلــوى؛ كعكــة الوفــل؛ الحلويــات المغطــاة 
قطــر  العســل؛  الســكر؛  ؛  ف الخــرب )حلــوى)؛  الكمــأ  بالشــوكوال؛ 
ــارات؛  ــل؛ البه ــح؛ الخ ــردل؛ المل ــل[؛ الخ ــات ]تواب ــكر؛ صلص الس
الدقيــق؛  االأرز؛  مــن  المصنوعــة  المشــكلة  الطعــام  منتجــات 
الســاغو؛ منتجــات الطعــام المشــكلة المصنوعــة مــن القمــح؛ 
االأرز؛  الــذرة؛  مــن  المصنوعــة  المشــكلة  الطعــام  منتجــات 
؛ التابيــوكا؛  ف ة؛ مســحوق الخبــري ات الحبــوب؛ الخمــري مســتحرف

طيــب واالنتعــاش  للرت المثلجــات  لــالأكل؛  القابلــة  والمثلجــات 
اطات خاصة: الحماية باالألوان االأصفر واالأزرق اشرت

  
 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42234 العالمة التجارية رقم :  42234

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Sporting activities; Entertainment services; Cultural 
activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأنشطة الرياضية؛ االأنشطة الثقافية؛ خدمات ترفيهية 

اطات خاصة:الحماية باالألوان االأصفر واالأزرق  اشرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42235 العالمة التجارية رقم :  42235

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Milk; Milk products; Yoghurt; Meat; Poultry, not live; 
Game, not live; Fish, not live; Meat extracts; Fruit, 
stewed; Jellies for food; Jams; Compotes; Frozen 
fruits; Fruit, preserved; Dried fruit; Frozen vegetables; 
Vegetables, preserved; Vegetables, dried; Vegetables, 
cooked; Potato snacks; Raisins; Dried nuts; Roasted 
nuts; Salted nuts; Spiced nuts; Dried fruit products; 
Eggs; Oils for food; Edible fats; Fat-containing mixtures 
for bread slices; Dairy products and dairy substitutes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف ؛ اللحــوم؛ الدواجــن, غــري  الحليــب؛ منتجــات حليــب؛ اللــ�ب
الحيــة؛ واالأســماك, غــري الحيــة ؛ ومســتخلصات اللحــوم؛ الفواكــه 
المطبوخــة  والفواكــه  ؛  والَمــر�ب للطعــام؛  الُهــالم  المطهــوة؛ 
الفواكــه  ؛  المحفوظــة  الفواكــه  المجمــدة؛  الفواكــه  بالســكر؛ 
؛  المحفوظــة  وات  الخــرف المجمــدة؛  وات  الخــرف المجففــة؛ 
وات المطبوخــة؛ الوجبــات الخفيفــة  وات المجففــة؛ الخــرف الخــرف
المكــرات  المجففــة؛  المكــرات  الزبيــب؛  البطاطــس؛  مــن 
ــات  ــرة؛ منتج ــرات المبه ــة؛ المك ــرات المملح ــة؛ المك المحمص
الدهــون  للطعــام؛  الزيــوت  والبيــض؛  المجففــة؛  الفواكــه 
؛  ف ــرب ــح الخ ائ ــون لرش ــى ده ــوي ع ــط تحت ــالأكل؛ مخالي ــة ل الصالح

منتجــات االألبــان وبدائــل االألبــان 
ي واالأزرق

اطات خاصة: الحماية باالألوان البىف اشرت

  

 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42236 العالمة التجارية رقم :  42236

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

178  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee; Tea; Cocoa; Artificial coffee; Chocolate; 
Chocolates; Aperitif biscuits; Pastries; Flour 
confectionery; Biscuits; Rolled wafers [biscuits]; Cakes; 
Chocolate candies; Candy coated confections; Candy 
bars; Bonbons made of sugar; Popcorn; Marzipan; 
Chocolate confectionery containing pralines; Snack 
foods consisting principally of confectionery; 
Chocolate for confectionery and bread; Non-medicated 
confectionery in jelly form; Prepared desserts 
[confectionery]; Confectionery items coated with 
chocolate; Truffles [confectionery]; Chocolate based 
products; Candy; Waffles; Bread; Sugar; Honey; Golden 
syrup; Extruded food products made of rice; Flour; 
Sago; Extruded food products made of wheat; Extruded 
food products made of maize; Rice; Cereal preparations; 
Yeast; Baking powder; Tapioca; Sauces [condiments]; 
Mustard; Salt; Vinegar; Spices; Edible ices; Ice for 
refreshment. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوال؛  االصطناعيــة؛  القهــوة  الــكاكاو؛  الشــاي؛  القهــوة؛ 
ــات؛  ــهية؛ المعجن ــح الش ــكوت فات ــكوت ؛ البس ــوكوالتة؛ البس الش
الكعــك؛  )بســكويت)؛  الملفــوف  الويفــر  ؛  ف الطحــ�ي حلــوى 
البنبــون  حلــوى  الحلــوى؛  مــن  ألــواح  الســكاكر؛  الشــوكوالته 
ــكر؛  ــاة بالس ــات المغط ــار؛ الحلوي ــكر؛ البوش ــن الس ــة م المصنوع
ــوى  ــن حل ي تتضم

ــىت ــوكوال ال ــات الش ــكر؛ حلوي ــوز والس ــوى الل حل
ي تحتــوي بشــكل أســا�ي عــى 

الــىت اللــوز؛ االأغذيــة الخفيفــة 
ــة  ــري الطبي ــوى غ ؛ الحل ف ــرب ــات والخ ــوكوال للحلوي ــات؛ الش الحلوي
منتجــات  )حلويــات)؛  الجاهــزة  الحلــوى  هــالم؛  شــكل  عــى 
اساســها الشــوكالته؛ الحلــوى؛ كعكــة الوفــل؛ الحلويــات المغطــاة 
قطــر  العســل؛  الســكر؛  ؛  ف الخــرب )حلــوى)؛  الكمــأ  بالشــوكوال؛ 
ــارات؛  ــل؛ البه ــح؛ الخ ــردل؛ المل ــل[؛ الخ ــات ]تواب ــكر؛ صلص الس
الدقيــق؛  االأرز؛  مــن  المصنوعــة  المشــكلة  الطعــام  منتجــات 
الســاغو؛ منتجــات الطعــام المشــكلة المصنوعــة مــن القمــح؛ 
االأرز؛  الــذرة؛  مــن  المصنوعــة  المشــكلة  الطعــام  منتجــات 
؛ التابيــوكا؛  ف ة؛ مســحوق الخبــري ات الحبــوب؛ الخمــري مســتحرف

طيــب واالنتعــاش  للرت المثلجــات  لــالأكل؛  القابلــة  والمثلجــات 

ي واالأزرق
اطات خاصة: الحماية باالألوان البىف اشرت

  

 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42237 العالمة التجارية رقم :  42237

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Sporting activities; Entertainment services; Cultural 
activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأنشطة الرياضية؛ االأنشطة الثقافية؛ خدمات ترفيهية 

ي واالأزرق
اطات خاصة:الحماية باالألوان البىف اشرت

180  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42238 العالمة التجارية رقم :  42238

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Milk; Milk products; Yoghurt; Meat; Poultry, not live; 
Game, not live; Fish, not live; Meat extracts; Fruit, 
stewed; Jellies for food; Jams; Compotes; Frozen 
fruits; Fruit, preserved; Dried fruit; Frozen vegetables; 
Vegetables, preserved; Vegetables, dried; Vegetables, 
cooked; Potato snacks; Raisins; Dried nuts; Roasted 
nuts; Salted nuts; Spiced nuts; Dried fruit products; 
Eggs; Oils for food; Edible fats; Fat-containing mixtures 
for bread slices; Dairy products and dairy substitutes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف ؛ اللحــوم؛ الدواجــن, غــري  الحليــب؛ منتجــات حليــب؛ اللــ�ب
الحيــة؛ واالأســماك, غــري الحيــة ؛ ومســتخلصات اللحــوم؛ الفواكــه 
المطبوخــة  والفواكــه  ؛  والَمــر�ب للطعــام؛  الُهــالم  المطهــوة؛ 
الفواكــه  ؛  المحفوظــة  الفواكــه  المجمــدة؛  الفواكــه  بالســكر؛ 
؛  المحفوظــة  وات  الخــرف المجمــدة؛  وات  الخــرف المجففــة؛ 
وات المطبوخــة؛ الوجبــات الخفيفــة  وات المجففــة؛ الخــرف الخــرف
المكــرات  المجففــة؛  المكــرات  الزبيــب؛  البطاطــس؛  مــن 
ــات  ــرة؛ منتج ــرات المبه ــة؛ المك ــرات المملح ــة؛ المك المحمص
الدهــون  للطعــام؛  الزيــوت  والبيــض؛  المجففــة؛  الفواكــه 
؛  ف ــرب ــح الخ ائ ــون لرش ــى ده ــوي ع ــط تحت ــالأكل؛ مخالي ــة ل الصالح

منتجــات االألبــان وبدائــل االألبــان 

اطات خاصة:الحماية باالألوان االأصفر واالأحمر اشرت

  

 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42239 العالمة التجارية رقم :  42239

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

181  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee; Tea; Cocoa; Artificial coffee; Chocolate; 
Chocolates; Aperitif biscuits; Pastries; Flour 
confectionery; Biscuits; Rolled wafers [biscuits]; Cakes; 
Chocolate candies; Candy coated confections; Candy 
bars; Bonbons made of sugar; Popcorn; Marzipan; 
Chocolate confectionery containing pralines; Snack 
foods consisting principally of confectionery; 
Chocolate for confectionery and bread; Non-medicated 
confectionery in jelly form; Prepared desserts 
[confectionery]; Confectionery items coated with 
chocolate; Truffles [confectionery]; Chocolate based 
products; Candy; Waffles; Bread; Sugar; Honey; Golden 
syrup; Extruded food products made of rice; Flour; 
Sago; Extruded food products made of wheat; Extruded 
food products made of maize; Rice; Cereal preparations; 
Yeast; Baking powder; Tapioca; Sauces [condiments]; 
Mustard; Salt; Vinegar; Spices; Edible ices; Ice for 
refreshment. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوال؛  االصطناعيــة؛  القهــوة  الــكاكاو؛  الشــاي؛  القهــوة؛ 
ــات؛  ــهية؛ المعجن ــح الش ــكوت فات ــكوت ؛ البس ــوكوالتة؛ البس الش
الكعــك؛  )بســكويت)؛  الملفــوف  الويفــر  ؛  ف الطحــ�ي حلــوى 
البنبــون  حلــوى  الحلــوى؛  مــن  ألــواح  الســكاكر؛  الشــوكوالته 
ــكر؛  ــاة بالس ــات المغط ــار؛ الحلوي ــكر؛ البوش ــن الس ــة م المصنوع
ــوى  ــن حل ي تتضم

ــىت ــوكوال ال ــات الش ــكر؛ حلوي ــوز والس ــوى الل حل
ي تحتــوي بشــكل أســا�ي عــى 

الــىت اللــوز؛ االأغذيــة الخفيفــة 
ــة  ــري الطبي ــوى غ ؛ الحل ف ــرب ــات والخ ــوكوال للحلوي ــات؛ الش الحلوي
منتجــات  )حلويــات)؛  الجاهــزة  الحلــوى  هــالم؛  شــكل  عــى 
اساســها الشــوكالته؛ الحلــوى؛ كعكــة الوفــل؛ الحلويــات المغطــاة 
قطــر  العســل؛  الســكر؛  ؛  ف الخــرب )حلــوى)؛  الكمــأ  بالشــوكوال؛ 
ــارات؛  ــل؛ البه ــح؛ الخ ــردل؛ المل ــل[؛ الخ ــات ]تواب ــكر؛ صلص الس
الدقيــق؛  االأرز؛  مــن  المصنوعــة  المشــكلة  الطعــام  منتجــات 
الســاغو؛ منتجــات الطعــام المشــكلة المصنوعــة مــن القمــح؛ 
االأرز؛  الــذرة؛  مــن  المصنوعــة  المشــكلة  الطعــام  منتجــات 
؛ التابيــوكا؛  ف ة؛ مســحوق الخبــري ات الحبــوب؛ الخمــري مســتحرف

طيــب واالنتعــاش  للرت المثلجــات  لــالأكل؛  القابلــة  والمثلجــات 

اطات خاصة: الحماية باالألوان االأصفر واالأحمر اشرت

  
 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42240 العالمة التجارية رقم :  42240

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address :Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Sporting activities; Entertainment services; Cultural 
activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأنشطة الرياضية؛ االأنشطة الثقافية؛ خدمات ترفيهية 

اطات خاصة: الحماية باالألوان االأصفر واالأحمر اشرت

183  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42241 العالمة التجارية رقم :  42241

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Milk; Milk products; Yoghurt; Meat; Poultry, not live; 
Game, not live; Fish, not live; Meat extracts; Fruit, 
stewed; Jellies for food; Jams; Compotes; Frozen 
fruits; Fruit, preserved; Dried fruit; Frozen vegetables; 
Vegetables, preserved; Vegetables, dried; Vegetables, 
cooked; Potato snacks; Raisins; Dried nuts; Roasted 
nuts; Salted nuts; Spiced nuts; Dried fruit products; 
Eggs; Oils for food; Edible fats; Fat-containing mixtures 
for bread slices; Dairy products and dairy substitutes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف ؛ اللحــوم؛ الدواجــن, غــري  الحليــب؛ منتجــات حليــب؛ اللــ�ب
الحيــة؛ واالأســماك, غــري الحيــة ؛ ومســتخلصات اللحــوم؛ الفواكــه 
المطبوخــة  والفواكــه  ؛  والَمــر�ب للطعــام؛  الُهــالم  المطهــوة؛ 
الفواكــه  ؛  المحفوظــة  الفواكــه  المجمــدة؛  الفواكــه  بالســكر؛ 
؛  المحفوظــة  وات  الخــرف المجمــدة؛  وات  الخــرف المجففــة؛ 
وات المطبوخــة؛ الوجبــات الخفيفــة  وات المجففــة؛ الخــرف الخــرف
المكــرات  المجففــة؛  المكــرات  الزبيــب؛  البطاطــس؛  مــن 
ــات  ــرة؛ منتج ــرات المبه ــة؛ المك ــرات المملح ــة؛ المك المحمص
الدهــون  للطعــام؛  الزيــوت  والبيــض؛  المجففــة؛  الفواكــه 
؛  ف ــرب ــح الخ ائ ــون لرش ــى ده ــوي ع ــط تحت ــالأكل؛ مخالي ــة ل الصالح

منتجــات االألبــان وبدائــل االألبــان 
ي واالأحمر

اطات خاصة: الحماية باالألوان البىف اشرت

  

 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42242 العالمة التجارية رقم :  42242

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي
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136

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee; Tea; Cocoa; Artificial coffee; Chocolate; 
Chocolates; Aperitif biscuits; Pastries; Flour 
confectionery; Biscuits; Rolled wafers [biscuits]; Cakes; 
Chocolate candies; Candy coated confections; Candy 
bars; Bonbons made of sugar; Popcorn; Marzipan; 
Chocolate confectionery containing pralines; Snack 
foods consisting principally of confectionery; 
Chocolate for confectionery and bread; Non-medicated 
confectionery in jelly form; Prepared desserts 
[confectionery]; Confectionery items coated with 
chocolate; Truffles [confectionery]; Chocolate based 
products; Candy; Waffles; Bread; Sugar; Honey; Golden 
syrup; Extruded food products made of rice; Flour; 
Sago; Extruded food products made of wheat; Extruded 
food products made of maize; Rice; Cereal preparations; 
Yeast; Baking powder; Tapioca; Sauces [condiments]; 
Mustard; Salt; Vinegar; Spices; Edible ices; Ice for 
refreshment 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوال؛  االصطناعيــة؛  القهــوة  الــكاكاو؛  الشــاي؛  القهــوة؛ 
ــات؛  ــهية؛ المعجن ــح الش ــكوت فات ــكوت ؛ البس ــوكوالتة؛ البس الش
الكعــك؛  )بســكويت)؛  الملفــوف  الويفــر  ؛  ف الطحــ�ي حلــوى 
البنبــون  حلــوى  الحلــوى؛  مــن  ألــواح  الســكاكر؛  الشــوكوالته 
ــكر؛  ــاة بالس ــات المغط ــار؛ الحلوي ــكر؛ البوش ــن الس ــة م المصنوع
ــوى  ــن حل ي تتضم

ــىت ــوكوال ال ــات الش ــكر؛ حلوي ــوز والس ــوى الل حل
ي تحتــوي بشــكل أســا�ي عــى 

الــىت اللــوز؛ االأغذيــة الخفيفــة 
ــة  ــري الطبي ــوى غ ؛ الحل ف ــرب ــات والخ ــوكوال للحلوي ــات؛ الش الحلوي
منتجــات  )حلويــات)؛  الجاهــزة  الحلــوى  هــالم؛  شــكل  عــى 
اساســها الشــوكالته؛ الحلــوى؛ كعكــة الوفــل؛ الحلويــات المغطــاة 
قطــر  العســل؛  الســكر؛  ؛  ف الخــرب )حلــوى)؛  الكمــأ  بالشــوكوال؛ 
ــارات؛  ــل؛ البه ــح؛ الخ ــردل؛ المل ــل[؛ الخ ــات ]تواب ــكر؛ صلص الس
الدقيــق؛  االأرز؛  مــن  المصنوعــة  المشــكلة  الطعــام  منتجــات 
الســاغو؛ منتجــات الطعــام المشــكلة المصنوعــة مــن القمــح؛ 
االأرز؛  الــذرة؛  مــن  المصنوعــة  المشــكلة  الطعــام  منتجــات 
؛ التابيــوكا؛  ف ة؛ مســحوق الخبــري ات الحبــوب؛ الخمــري مســتحرف

طيــب واالنتعــاش  للرت المثلجــات  لــالأكل؛  القابلــة  والمثلجــات 

ي واالأحمر
اطات خاصة:الحماية باالألوان البىف اشرت

  

 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42243 العالمة التجارية رقم :  42243

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي
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137

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Sporting activities; Entertainment services; Cultural 
activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأنشطة الرياضية؛ االأنشطة الثقافية؛ خدمات ترفيهية 

ي واالأحمر
اطات خاصة: الحماية باالألوان البىف اشرت

  

 

Date :10/02/2022  التاريخ :10/02/2022

Trademark No.:42244 العالمة التجارية رقم :  42244

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: PASTA BERRUTO S.P.A.  وتو إس.بيه.أيه بإسم :  باستا بري

Applicant Address: VIA SOMMARIVA 139/141   
10022 CARMAGNOLA,TORINO ITALY 

العنوان :  فيا سوماريفا 139/141  10022 كارماغنوال، تورينو  
إيطاليا  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Farinaceous food; cookies; malt biscuits; cheeseburgers 
[sandwiches]; crackers; flour; pies; macaroni; bread; 
rusks; unleavened bread; breadcrumbs; bread rolls; 
pasta; noodle-based prepared meals; pizzas; cereal 
preparations; quiches; ravioli; semolina; hominy grits; 
cereal-based snack food; spaghetti; noodles; tortillas; 
vermicelli [noodles] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــت  ــعري المنب ــن الش ــكويت م ــى؛ بس ــك مح ــوية؛ كع ــة نش أطعم
ــش؛  ــق ه ــكويت رقي ــات[؛ بس ف ]سندويش ــ�ب ــر بالج ــت[؛ برغ ]المل
ــماط)؛  ــلة )بقس ؛ قرش ف ــرب ــة؛ خ ــر؛ معكرون ــام؛ فطائ ــق للطع دقي
ف إفرنجــي؛ معكرونــة )باســتا)؛  ؛ خــرب ف ة؛ لــب الخــرب ف بــدون خمــري خــرب
وجبــات �يعــة التحضــري مــن المعكرونــة الرفيعــة )النودلــز)؛ 
د)؛ رافيــوىلي  ة كســرت ات الحبــوب؛ كيــش )فطــري ا؛ مســتحرف ف بيــرت
)فطائــر بالجبنــة والصلصــة الحمــراء)؛ ســميد؛ عصيــدة الــذرة 
ي ]معكرونة 

المطحونــة؛ وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب؛ ســباغيىت
)التورتيلــال)؛  ذرة  كعكــة  )نودلــز)؛  رفيعــة  معكرونــة  رفيعــة[؛ 

ــز[  ية ]نودل ــعري ش
  

 

Date :13/02/2022  التاريخ :13/02/2022

Trademark No.:42245 العالمة التجارية رقم :  42245

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف
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138

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Name: Dongguan Williams Technology 
Co., Ltd. 

بإسم :  دونغوان ويليمز تكنولوجي كو.، ليمتد. 

Applicant Address: Room 202, 2nd Floor, Building 
B, No. 13, Yinhe North Road, Baidi Community, 
Zhangmutou Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

. 13، يينهي  ، نمرب ي العنوان :  روم 202، 2إن دي فلور، بيلدينغ �ب
 ، ي

، زهانغموتو تاون، دونغوان سيىت ي
نورث رود، بايدي كميونيىت

ف   غوانغدونغ بروفينس، الص�ي

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون - دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
electronic cigarettes; flavorings, other than essential 
oils, for use in electronic cigarettes; electronic hookahs; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; cigarette 
filters; electronic smoking pipes; oral vaporizers for 
smokers; cigarettes containing tobacco substitutes, 
not for medical purposes; cigarettes; cigarette cases; 
lighters for smokers; tobacco; matches; match holders; 
matchboxes; electronic cigarettes for use as an 
alternative to traditional cigarettes; electronic cigars; 
electronic cigarette cases; liquid nicotine solutions 
for use in electronic cigarettes; smokeless cigarette 
vaporizer pipes; devices for heating tobacco for the 
purpose of inhalation; liquid solutions for use as an 
alternative to nicotine for electronic cigarettes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأساســية،  الزيــوت  غــري  مــن  منكهــات،  ونيــة؛  الكرت ســجائر 
ونيــة؛ منكهــات،  ونيــة؛ شيشــة إلكرت لكرت ي الســجائر االإ

لالســتخدام �ف
ي 

مــن غــري الزيــوت االأساســية،للتبغ؛ محاليــل ســائلة لالســتخدام �ف
ونيــة؛  ف الكرت ونيــة؛ فالتــر للســجائر؛ مواســري تدخــ�ي لكرت الســجائر االإ
ــغ  ــل تب ــى بدائ ــوي ع ــجائر تحت ؛ س ف ــ�ي ــة للمدخن ــارات فموي مبخ
؛  ف ليســت لغايــات طبيــة؛ ســجائر؛ علــب ســجائر؛ والعــات للمدخنــ�ي
يــت؛  الثقــاب؛ علــب كرب تبــغ؛ أعــواد ثقــاب؛ حامــالت أعــواد 
ونيــة الســتخدامها كبديــل للســجائر التقليديــة؛  لكرت الســجائر االإ
ف  ونيــة؛ محاليــل النيكوتــ�ي ؛ علــب ســجائر إلكرت ي

و�ف ســيجار الكــرت
مبخــر  أنابيــب  ونيــة؛  لكرت االإ الســجائر  ي 

�ف لالســتخدام  الســائلة 
ف التبــغ لغــرض االستنشــاق؛  الســجائر بــدون دخــان؛ أجهــزة تســخ�ي
الســجائر  ي 

�ف ف  للنيكوتــ�ي كبديــل  الســتخدامها  ســائلة  محاليــل 
ونيــة.  لكرت االإ

  

 

Date :13/02/2022  التاريخ :13/02/2022

Trademark No.:42246 العالمة التجارية رقم :  42246

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: AMR TAHSEEN HASAN BARAHMEH  ف حسن براهمة بإسم :  عمرو تحس�ي

Applicant Address: Nablus  WAD ALFAR’A , 
jawwal:0569898964: 
emil.amrabusaleh96@gmail.com 

العنوان :  نابلس   واد الفارعه  ، جوال: 0569898964  ايميل 
  amrabusaleh96@gmail.com

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
TISSUES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المحارم 

189  



139

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :13/02/2022  التاريخ :13/02/2022

Trademark No.:42247 العالمة التجارية رقم :  42247

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Zhejiang Tengen Electric Co., Ltd.  .يك كو.، ليمتد ف إليكرت بإسم :  زهيجيانغ تينغ�ي

Applicant Address: Sulv Industrial Area, Liushi 
Town, Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.China 

 ، ي
ي تاون، يويكينغ سيىت

يال إيريا، ليو�ش العنوان :  سولف إندسرت
ف الشعبية   زهيجيانغ بروفينس، جمهورية الص�ي

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
transformers [electricity]; circuit breakers; relays, 
electric; sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; mutual inductors; self-starter; starting 
apparatus; starter cables for motors; lightning 
conductors; coils, electric; voltage surge protectors; 
fuse wire; frequency converters; capacitors; distribution 
boxes [electricity]; electricity meters; high and low 
voltage switch plates; cut-out switches; change-over 
switches for telecommunication apparatus; switches, 
electric; time switches; current switches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ت  محــوالت ]كهربائيــة[؛ مفاتيــح قطــع الــدارات الكهربائيــة؛  ُمرحــالِّ
]وصــالت  أخــرى  توصيــل  وأدوات  ومآخــذ  قوابــس  كهربائيــة؛ 
ــدء  ؛ جهــاز ب ي

ــذا�ت ــدئ ال ــادل؛ المب ــة[؛ ملفــات الحــث المتب كهربائي
التشــغيل؛  كبــالت تشــغيل للمحــركات؛  مانعــات صواعــق؛ لفائــف، 
ي الفلطيــة؛  أســالك 

كهربائيــة؛  أدوات واقيــة مــن التغــري المفاجــئ �ف
دد؛  مكثفات؛ صناديــق التوزيــع ]الكهرباء[؛  إنصهــار؛  محــوالت الــرت
ــض؛  ــاىلي والمنخف ــد الع ــل الجه ــات تبدي ــاء؛ لوح ــدادات الكهرب ع
ــلكية  ــاالت الس ــزة االتص ــل الأجه ــح التبدي ــل؛ مفاتي ــح الفص مفاتي

ــار.  ــح التي ــة؛ مفاتي ــح زمني ــة؛ مفاتي ــح كهربائي والالســلكية؛ مفاتي

  

 

Date :13/02/2022  التاريخ :13/02/2022

Trademark No.:42248 العالمة التجارية رقم :  42248

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Weetabix Limited  بإسم :  ويتابيكس ليمتد

Applicant Address: Weetabix Mills, Burton 
Latimer, Kettering, Northants, NN15 5JR, United 
Kingdom 

ينغ، نورثانتس ان ان  ، كيتري العنوان :  ويتابيكس ميلز، برتون التمري
15  5 جية ار المملكة المتحدة  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

190  
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140

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Cereals; cereal preparations; cereal powders; processed 
cereals; cereal snacks; breakfast cereal preparations; 
breakfast cereals; breakfast cereal crisps; muesli; cereal-
based snack foods, cereal bars, snack bars, foodstuffs 
made from cereals; snack foods made from cereals; 
snack bars made from cereals; cereal-based snack bars; 
ready to eat cereal derived food bars; cereal or oat bars 
with fruit; grain based fruit snack bars; granola-based 
snack bars, granola based cereals; granola; porridge; 
crackers, bread, pastry, biscuits, cakes, shortbread, 
cookies; puffed corn snacks, cheese flavoured puffed 
corn snacks, cheese puffs; grain-based snack foods; 
wheat-based biscuits; corn-based snack food; granola-
based snack food; rice-based snack food; wheat-based 
snack food; beverages based on chocolate; beverages 
containing chocolate; chocolate flavoured beverages; 
flavourings for beverages; preparations for food for 
human consumption consisting of cereals, dried fruits 
and nuts, the cereals predominating; baked goods, 
muffins 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حبــوب  الحبــوب؛  مســاحيق  الحبــوب؛  ات  مســتحرف حبــوب؛ 
ات حبــوب  ُمعاَلجــة؛ وجبــات خفيفــة مــن الحبــوب؛ مســتحرف
؛  فطــار؛ ميوســىي فطــار؛ رقائــق حبــوب االإ فطــار؛ حبــوب االإ االإ
ألــواح  الحبــوب،  ألــواح  الحبــوب،  أساســها  خفيفــة  وجبــات 
ــوب؛  ــن الحب ــة م ــة المصنوع ــواد الغذائي ــة، الم ــات الخفيف الوجب
وجبــات خفيفــة مصنوعــة مــن الحبــوب؛ ألــواح الوجبــات الخفيفــة 
المصنوعــة مــن الحبــوب؛ ألــواح وجبــات خفيفــة أساســها الحبوب؛ 
ــواح  ــالأكل؛ أل ــزة ل ــوب الجاه ــن الحب ــتقة م ــة المش ــواح االأغذي أل
الحبــوب أو الشــوفان بالفواكــه؛ ألــواح وجبــات خفيفــة مــن الفاكهة 
ــوال  ــها الجران ــة أساس ــات الخفيف ــواح الوجب ــوب؛ أل ــها الحب أساس
ــات،  ــدة؛ المقرمش ــوال؛ عصي ــوال؛ الجران ــها الجران ــوب أساس وحب
، المعجنــات، البســكويت، الكعــك، كعكــة الغريبــة، الكعــك  ف الخــرب
المحــى؛ وجبــات خفيفــة مــن الــذرة المنفوخــة، وجبــات خفيفة من 
؛ وجبــات خفيفــة أساســها  ف ، كــرات الجــ�ب ف الــذرة المنفوخــة بالجــ�ب
الحبــوب؛ بســكويت أساســه القمــح؛ وجبــة خفيفــة أساســها الــذرة؛ 
أطعمــة خفيفــة أساســها الجرانــوال؛ وجبــات خفيفــة أساســها االأرز؛ 
وبــات أساســها الشــوكوالتة؛  وجبــات خفيفــة أساســها القمــح؛ مرش
وبــات بنكهــة الشــوكوالتة؛  وبــات تحتــوي عــى شــوكوالتة؛ مرش مرش
ــي  ــتهالك االآدم ــة لالس ات غذائي ــتحرف ــات؛ مس وب ــات للمرش منكه
ــوب  ــرات والحب ــة والمك ــه المجفف ــوب والفواك ــن الحب ــون م تتك

ــن.  ــك الماف ــوزات وكع ــائدة؛ المخب ــي الس ه

  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42251 العالمة التجارية رقم :  42251

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Tuscany For Touristic Restaurants  كة توسكانا للمطاعم السياحية بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan-Amman-Abdoun-
Selwad Street 

العنوان :  االردن-عمان-عبدون-شارع سلواد  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafés; Cafeterias; Catering (Food and drink –); 
Restaurants; Restaurants (Self-service –); Snack bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب؛ المطاعم؛  ويد بالطعام والرش ف يات؛ الرت المقاهي؛ الكافيتري

مطاعم الخدمة الذاتية؛ مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 
smoking meat اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42252 العالمة التجارية رقم :  42252

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Riot Games, Inc.  بإسم :  ريوت جيمز، إنك

Applicant Address12333:  W. Olympic Blvd., 
Los Angeles, California 90064, United States of 
America 

العنوان :  12333 دبليو. أوليمبك بوليفارد، لوس إنجيلوس، 
كاليفورنيا 90064، الواليات المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
bandanas; belts [clothing]; baseball caps; beanies; 
boots; clothing; coats; costumes for use in role-playing 
games; dresses; footwear; gloves [clothing]; Halloween 
costumes; hats; headwear; hooded sweatshirts; 
infantwear; jackets [clothing]; loungewear; pants; 
pullovers; rainwear; sandals; scarves; shirts; shoes; 
shorts; skirts; sleepwear; socks; sweatpants; sweaters; 
sweatshirts; swimwear; t-shirts; tights; tops [clothing]; 
tracksuits; undergarments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي البيســبول؛ 

ة المزركشــة؛ االأحزمة ]مالبــس[؛ طوا�ت والمناديــل الكبــري
؛  المعاطــف  المالبــس؛  الجــزم؛  للــرأس؛  الصوفيــة  القبعــات 
ــة  ف ؛ البس ــات�ي ــة االأدوار؛ الفس ــاب تأدي ــة الألع ــس المخصص المالب
؛  ف ــ�ي ــد القديس ــة لعي ــاء مخصص ــس[؛ أزي ــازات ]مالب ــدم؛ القف الق
ي لهــا 

القبعــات ؛ أغطيــة الــرأس ؛ القمصــان الفضفاضــة الــىت
ات ]مالبــس[؛ مالبــس الراحــة  قلنســوات؛ مالبــس االأطفــال؛ الســرت
ــر؛  ــن المط ــة م ــس الواقي ــة؛ المالب ات الصوفي ف ــرف ــل؛ الك ؛ الراوي
ة  ــري ــل القص ــة؛ الراوي ــان؛ االحذي ــات؛ القمص ــادل؛ اللفح والصن
؛ التنانــري ؛ مالبــس النــوم؛ والجــوارب ؛ الراويــل الرياضيــة 
ــس  ــة ؛ مالب ــة الفضفاض ات الرياضي ف ات؛ الكــرف ف ــة ؛ الكــرف الفضفاض
ــة  ــس الضيق ة ؛ المالب ــري ــام القص كم ــان ذات االأ ــباحة؛ القمص الس
ــة  ــس تحتي ــة؛ مالب ــدالت الرياضي ــس[؛ والب ــة ]مالب ــس علوي ؛ مالب

  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42253 العالمة التجارية رقم :  42253

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Riot Games, Inc.  بإسم :  ريوت جيمز، إنك

Applicant Address12333:  W. Olympic Blvd., 
Los Angeles, California 90064, United States of 
America 

العنوان :  12333 دبليو. أوليمبك بوليفارد، لوس إنجيلوس، 
كاليفورنيا 90064، الواليات المتحدة االمريكية  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Telecommunications and broadcasting services; 
broadcast and streaming of computer and video 
game competitions and tournaments over global 
communications networks, the Internet and wireless 
networks; video, audio and television streaming 
services; webcasting services via global and local 
computer networks; wireless electronic transmission of 
data, images and information. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات االتصــاالت بعيــدة المــدى والبــث؛ البــث والبــث المبــا�ش 
ــو  ــاب الفيدي ــوب وألع ــوالت الحاس ــات وبط ــت لمنافس ن نرت ــرب االإ ع
ــبكات  ــت والش ن نرت ــبكات االإ ــة، ش ــاالت العالمي ــبكات االتص ــرب ش ع
الالســلكية؛ والمقاطــع المرئيــة، خدمــات البــث المبــا�ش للمقاطــع 
نــت من  نرت الصوتيــة وبرامــج التلفــاز؛ خدمــات البــث الشــب�ي عــرب االإ
ي 

و�ف ــرت ــل االلك ــة؛ النق ــة والمحلي ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ــالل ش خ
ــات، الصــور والمعلومــات.  الالســل�ي للبيان

  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42254 العالمة التجارية رقم :  42254

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Riot Games, Inc.  بإسم :  ريوت جيمز، إنك

Applicant Address12333:  W. Olympic Blvd., 
Los Angeles, California 90064, United States of 
America 

العنوان :  12333 دبليو. أوليمبك بوليفارد، لوس إنجيلوس، 
كاليفورنيا 90064، الواليات المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Entertainment services; entertainment services, namely, 
arranging and conducting live computer and video 
game competitions and tournaments; establishing 
rules and regulations in connection with computer 
and video gaming competitions and tournaments; 
providing non-downloadable audio and video 
presentations in the fields of computer and video game 
competitions and tournaments via a website; providing 
non-downloadable entertainment information 
about computer and video game competitions and 
tournaments via a website; entertainment services, 
namely, organizing live fan meetings and conferences 
with interactive gameplay between participants in the 
fields of computer and video games. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراء  ــب وإج ــدا: ، ترتي ــه ، تحدي في ــات الرت ــه ؛ خدم في ــات الرت خدم
ــع  ــة؛ وض ــو الحي ــر والفيدي ــاب الكمبيوت ــوالت ألع ــابقات وبط مس
القواعــد واالأنظمــة فيمــا يتعلــق بمســابقات وبطــوالت ألعــاب 
الصوتيــة  التقديميــة  العــروض  تقديــم  والفيديــو؛  الكمبيوتــر 
ــوالت  ــابقات وبط ــاالت مس ي مج

ــل �ف ي ف ــة للترف ــري القابل ــة غ والمرئي
ونيــة؛ توفــري  لكرت ألعــاب الكمبيوتــر والفيديــو عــرب المواقــع االإ
يــل حــول مســابقات وبطــوالت  ف معلومــات ترفيهيــة غــري قابلــة للترف
ــات  ــة؛ خدم وني لكرت ــع االإ ــرب المواق ــو ع ــر والفيدي ــاب الكمبيوت ألع
ــع  ة م ــا�ش ــرات مب ــات ومؤتم ــم اجتماع ــدا: ، تنظي ــه ، تحدي في الرت
ي مجــاالت 

ف �ف ف المشــارك�ي ف مــن خــالل اللعــب التفاعــىي بــ�ي المعجبــ�ي
ــو  ــر والفيدي ــاب الكمبيوت ألع
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42255 العالمة التجارية رقم :  42255

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: MARTIDERM, SL  بإسم :  مارتيديرم، اس ال

Applicant Address: Garnatxa, 20-22 Parque 
Empresarial de Cervello, 08758 Cervello 
(Barcelona) Spain 

فيللو،  يساريال دي كري العنوان :  غارناتكسا، 22-20 باركي امرب
فيللو )برشلونا) اسبانيا   08758 كري

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetics; perfumery; ethereal oils; hair lotions; 
dentifrices; Cosmetic preparations for skin care; Anti-
aging lotion; skin care essence, nonpharmaceutical; 
Facial lotion 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ية؛ غســوالت )لوشــن)  ات التجميــل؛ العطــور؛ زيــوت أثري مســتحرف
ة؛  ات تجميــل للعنايــة بالبــرش للشــعر؛ منظفــات اســنان؛ مســتحرف
ة غــري  غســول )لوشــن) مضــاد للشــيخوخة؛ خالصــة العنايــة بالبــرش

صيدالنيــة؛ غســول )لوشــن) للوجــه 
  

 

Date :15/02/2022  التاريخ :15/02/2022

Trademark No.:42258 العالمة التجارية رقم :  42258

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Tagreed Arafat Hassouneh  بإسم :  تغريد عرفات سعدي حسونة

Applicant Address: Hebron ein sara st 
ف سارة بالقرب من البلدية ت  العنوان :  الخليل شارع ع�ي

  0568830800

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beauty salons 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات صاونات التجميل 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة صالون اشرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :15/02/2022  التاريخ :15/02/2022

Trademark No.:42259 العالمة التجارية رقم :  42259

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: PINAR KURUYEMIS GIDA VE 
IHTIYAC MADDELERI SANAYI TICARET ANONIM 
SIRKETI 

ي تيجاريت  ي سانا�ي ي ايهتياش ماديلري
بإسم :  بينار كورويميش جيدا �ف

ي 
كيىت انونيم شري

Applicant Address: Haciyusuf Mescit Mahallesi, 
Adana Cevre Yolu Caddesi, No:56, Ic Kapi No:1, 
Karatay, Konya, Turkey 

، أضنة شيفري يولو  العنوان :  هاجي يوسف مسجيت ماهالي�ي
ي نو:1، كاراتاي، كونيا، تركيا   ، نو:56، ايش كا�ب جادي�ي

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Prepared nuts and dried fruits as snacks; dried, 
preserved, frozen, cooked, smoked or salted fruits. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خفيفــة؛  كوجبــات  المجففــة  والفواكــه  ة  المحــرف المكــرات 
الفواكــه المجففــة أو المحفوظــة أو المجمــدة أو المطبوخــة أو 

المدخنــة أو المملحــة. 
  

 

Date :15/02/2022  التاريخ :15/02/2022

Trademark No.:42260 العالمة التجارية رقم :  42260

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: BOLCI CIKOLATA ANONIM SIRKETI  ي
كيىت بإسم :  بول�ش شيوكوالتا انونيم شري

Applicant Address0: .S.B 1.CADDE NO:38 Merkez, 
BOLU - TURKEY 

، بولو- تركيا   ف ي 1. جاددي نو:38 مركري العنوان :  او. اس. �ب
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويات؛ شوكوالتة؛ بسكويت؛ البسكويت الهش؛ بسكويت مكون 

من رقائق )بسكويت ويفر). 
  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42261 العالمة التجارية رقم :  42261

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  ايساي ار&دي مانيجمانت كو.، ال �ت

Applicant Address :6-10, Koishikawa 4-chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan 

العنوان :  10-6، كويشيكاوا 4-تشومي، بونكيو-كو، طوكيو -112
8088 ، اليابان  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ  : مكتب ابو غزالة للملكية الفكرية 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستحرف

اطات خاصة:حماية بااللوان البنفسجي واالخرف اشرت

  
 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42262 العالمة التجارية رقم :  42262
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  ايساي ار&دي مانيجمانت كو.، ال �ت

Applicant Address :6-10, Koishikawa 4-chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan  
                  

العنوان :  10-6، كويشيكاوا 4-تشومي، بونكيو-كو، طوكيو -112
8088 ، اليابان  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ  : مكتب ابو غزالة للملكية الفكرية 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستحرف

اطات خاصة:حماية بااللوان البنفسجي واالخرف والزهري  اشرت
واالبيض

  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42263 العالمة التجارية رقم :  42263

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Derayah Financial Company  كة دراية المالية بإسم :  �ش

Applicant Address :2nd Floor, Olaya Center, Olaya 
Main Street, Riyadh 11323, PO Box 286546, Saudi 
Arabia 

ي ، مركز العليا ، شارع العليا العام ، 
العنوان :  الطابق الثا�ف

الرياض 11323 ، ص.ب 286546 ، المملكة العربية السعودية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ  : مكتب ابو غزالة للملكية الفكرية 

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ الشؤون  ف خدمات التأم�ي

العقارية 
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :15/02/2022  التاريخ :15/02/2022

Trademark No.:42264 العالمة التجارية رقم :  42264

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name:  The Peace Tree Company for 
Shawarma and Burgers 

غر   كة شجرة السالم للشاورما والرب بإسم :  �ش

Applicant Address:  Nablus Rafidia, Qua’ Building, 
Mobile 0569555549    

العنوان :  نابلس رفيديا عمارة قوع جوال 0569555549      

Applicant for Correspondence :  Nablus Rafidia, 
Qua’ Building, Mobile 0569555549 

عنوان التبليغ  : نابلس رفيديا عمارة قوع جوال 0569555549  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants , 
Restaurants (Self-service) , Snack-bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعم ، مطاعم  ويد بالطعام والرش ف يات ، الرت الكافتري

الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 
ي والكلمات ذات 

اطات خاصة:عدم الحماية عى المعا�ف اشرت
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42265 العالمة التجارية رقم :  42265

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Happy Sweet for Food Industries  كة ها�ب سويت للصناعات الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address :Qalubia- Shiben El qanater- El 
Zahrawien, Daerat El Nahya Streat- Malak Karima 
Taha Mohamed - Egypt 

ف ش داير الناحية  ف القناطر- الزهوي�ي العنوان :  القليوبية- مركز شب�ي
– ملك كريمة طه محمد - مر  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ  : مكتب ابو غزالة للملكية الفكرية 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاجو؛ الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة؛ عس ــات المثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــح؛ الخــردل؛  ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب والعســل االســود؛ الخمــري

ــج  ــارات؛ الثل ــل)؛ البه ــات )التواب ــل والصلص الخ

  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42267 العالمة التجارية رقم :  42267

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Happy Sweet for Food Industries  كة ها�ب سويت للصناعات الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address: Qalubia- Shiben El qanater- El 
Zahrawien, Daerat El Nahya Streat- Malak Karima 
Taha Mohamed - Egypt 

ف ش داير الناحية  ف القناطر- الزهوي�ي العنوان :  القليوبية- مركز شب�ي
– ملك كريمة طه محمد - مر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ  : مكتب ابو غزالة للملكية الفكرية 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاجو؛ الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة؛ عس ــات المثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــح؛ الخــردل؛  ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب والعســل االســود؛ الخمــري

ــج  ــارات؛ الثل ــل)؛ البه ــات )التواب ــل والصلص الخ
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42268 العالمة التجارية رقم :  42268

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Happy Sweet for Food Industries  كة ها�ب سويت للصناعات الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address: Qalubia- Shiben El qanater- El 
Zahrawien, Daerat El Nahya Streat- Malak Karima 
Taha Mohamed - Egypt 

ف ش داير الناحية  ف القناطر- الزهوي�ي العنوان :  القليوبية- مركز شب�ي
– ملك كريمة طه محمد - مر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ  : مكتب ابو غزالة للملكية الفكرية 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاجو؛ الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة؛ عس ــات المثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــح؛ الخــردل؛  ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب والعســل االســود؛ الخمــري

ــج  ــارات؛ الثل ــل)؛ البه ــات )التواب ــل والصلص الخ

  

 

Date :15/02/2022  التاريخ :15/02/2022

Trademark No.:42271 العالمة التجارية رقم :  42271

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: GEWISS - S.P.A.  .اي. ي بإسم :  جويس - اس.�ب

Applicant Address: Via A. Volta, 1, CENATE SOTTO 
(BERGAMO), ITALY 

غامو)، ايطاليا   العنوان :  فيا أ. فولتا، 1، سينات سوتو )بري

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Modules for monitoring electricity consumption; 
domotics applications; computer software applications, 
downloadable; downloadable applications for use with 
mobile devices; touch screen electronic boards; touch 
screen control units; touch screen control boards; 
interactive touch screen terminals; touch sensitive 
electronic screens; touch sensitive display and control 
screens; touch screens; electric actuators; radio-
frequency controlled electric actuators; intelligent 
gateways for communication; telecommunication 
network management devices; telecommunication 
network management devices within a home 
automation network; electric switch plates; electric 
outlet plates; decorative switch plate covers, shaped; 
electric switch plates made of thermoplastic material; 
electric outlet plates made of thermoplastic material; 
technopolymer electric switch plates; technopolymer 
electric outlet plates; wiring ties; cables, cable ducts 
and well systems for junction systems; optical disks; 
magnetic disks; flush-mounting and surface-mounting 
boxes [electricity]; ducting for electric cables and 
cable columns [electricity]; ducting for electric cables 
made of thermoplastic material; technopolymer 
ducting for electric cables; rectifiers [electricity]; 
semi-conductors; relays, electric; electric capacitors; 
inductances [electricity]; inductors [electricity]; 
contact breakers; contactors; electrical adaptors; 
terminal strips; terminal blocks; fuses; detectors; 
distributors [electric distribution systems]; distribution 
units [electric distribution systems]; bars [electric 
distribution systems]; cross bars [electric distribution 
systems]; emergency indicators; electric sockets; static 
converters; converters, electric; uninterrupted power 
supply units; communication signal repeaters; electric 
transformers; electric loss indicators; electrolyzers; 
emitters [telecommunications]; electronic signal 
senders; timer thermostats; undulators; inverters 
[electricity]; thermionic bulbs; luminous signs for 
publicity; signs, luminous; circuit breakers [electricity]; 
differential switches; magneto-thermal switches; 
differential magneto-thermal switches; rotary switches; 
electricity conduits; materials for conduits for electricity 
[wires, cables]; electronic boards; control units; 
control boards; surface-mounting and flush-mounting 
emergency enclosures; tap-off boxes [electricity]; 
junction boxes [electricity]; distribution boards; electric 
batteries; electric piles; apparatus for the output, the 
filtration, the transformation, the conservation and 
storage of electric energy; junctions of electric lines; 
electric lines; electric connections; identification wires 
for electric wires; identification sheaths for electric 
wires and cables; junction sleeves for electric cables;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدومينــات،  تطبيقــات  الكهربــاء،  اســتهالك  مراقبــة  وحــدات 
ــة  ــات القابل ــا ؛ التطبيق يله ف ــن ترف ــر يمك ــج الكمبيوت ــات برام تطبيق
ــة  وني ــة ؛ لوحــات إلكرت يــل لالســتخدام مــع االأجهــزة المحمول ف للترف
تعمــل باللمــس ؛ وحــدات التحكــم بشاشــة تعمــل باللمــس ؛ 
؛ محطــات شاشــة  باللمــس  تعمــل  بشاشــة  التحكــم  لوحــات 
ــس ؛  ــة للم ــة حساس وني ــات إلكرت ــس ؛ شاش ــل باللم ــة تعم تفاعلي
ــل  ــات تعم ــم ؛ شاش ــات التحك ــة وشاش ــس الحساس ــة اللم شاش
ــم  ــم التحك ــة يت ــغالت كهربائي ــة مش ــركات الكهربائي ــس المح باللم
دد الراديــو ؛ بوابــات ذكيــة للتواصــل، أجهــزة إدارة شــبكة  فيهــا بــرت
ــة  ــبكة أتمت ــل ش ــاالت داخ ــبكة االتص ــزة إدارة ش ــاالت ؛ أجه االتص
 ، ي

ليــة ؛ لوحــات التبديــل الكهربائيــة، لوحــات منفــذ كهربــا�أ ف مرف
ــل  ــات التبدي ــكل ؛ لوح ــا ش ــة ، له ــل الزخرفي ــة التبدي ــة لوح أغطي
الكهربائيــة المصنوعــة مــن مــادة بالســتيكية حراريــة ؛ لوحــات منفــذ 
ي مصنوعــة مــن مــادة بالســتيكية حراريــة ؛ لوحــات التبديــل 

كهربــا�أ
ي تكنوبوليمــر، روابــط 

الكهربائيــة تكنوبوليمــر؛ لوحــات منفــذ كهربــا�أ
ي االبــار، 

االأســالك، الكوابــل ومجــاري الكوابــل الأنظمــة التوصيــل �ف
كيــب  الرت صناديــق  مغناطيســية،  أقــراص  الضوئيــة،  االأقــراص 
ــدة  ــة وأعم ــل الكهربائي ــاري الكواب ــاء[ ؛ مج ــطح ]الكهرب ــى الس ع
ــن  ــة م ــة المصنوع ــل الكهربائي ــاري الكواب ــاء[ ؛ مج ــل ]كهرب الكواب
ــة  ــل الكهربائي ــر للكواب ــاري البوليم ــة ؛ مج ــتيكية حراري ــادة بالس م
؛ مقومــات ]كهربــاء[ ؛ أشــباه الموصــالت، مرحــالت كهربائيــة، 
المكثفــات الكهربائيــة، محاثــات ]كهربــاء[ ؛ محاثــات ]كهربــاء[ ؛ 
ائــط الطرفيــة؛ كتــل  قواطــع االتصــال، محــوالت كهربائيــة، �ش
ف ]أنظمــة توزيــع كهربائيــة[  طرفيــة؛ الصمامــات، كاشــفات، موزعــ�ي
ــان ]أنظمــة  [ ؛ قضب ي

ــا�أ ــع الكهرب ــع ]أنظمــة التوزي ؛ وحــدات التوزي
 ] ي

ــا�أ ــع الكهرب ــان متقاطعــة ]أنظمــة التوزي ــة[ ؛ قضب ــع كهربائي توزي
ات الطــوارئ؛ مآخــذ كهربائيــة، محــوالت ثابتــة ، محــوالت  ؛ مــؤ�ش
كهربائيــة، وحــدات إمــداد الطاقــة غــري المنقطعــة ؛ مكــررات 
الخســارة  ات  مــؤ�ش كهربائيــة،  محــوالت  ؛  االتصــال  إشــارة 
، بواعــث ]االتصــاالت[ ؛ مرســلو  ي

الكهربائيــة، المحلــل الكهربــا�أ
ــوالت  ــض، مح ــت الناب ــتات الموق ــة ؛ ترموس وني لكرت ــارات االإ ش االإ
]كهربــاء[ ؛ المصابيــح الحراريــة، عالمــات مضيئــة للدعايــة، عالمــات 
مضيئــة، قواطــع دوائــر ]كهربــاء[ ؛ مفاتيــح تفاضليــة، مفاتيــح 
تفاضليــة  حراريــة  مغناطيســية  مفاتيــح  حراريــة،  مغناطيســية 
الكهربــاء  لمجــاري  مــواد  الكهربــاء،  قنــوات  دوارة،  مفاتيــح  ؛ 
ونيــة، وحــدات التحكــم؛  ]االأســالك ، الكوابــل[ ؛ لوحــات إلكرت
الســطح  عــى  المثبتــة  الطــوارئ  ، حاويــات  التحكــم  لوحــات 
صناديــق  ؛  ]كهربــاء[  الصنبــور  صناديــق  ؛  بالتدفــق  والمثبتــة 
ــة، أكــوام  ــات كهربائي ــع؛ بطاري ــاء[ ؛ وحــات التوزي التوصيــل ]كهرب
شــيح والتحــول وحفــظ وتخزيــن  خــراج والرت كهربائيــة، جهــاز االإ
الطاقــة الكهربائيــة ؛ تقاطعــات الخطــوط الكهربائيــة، خطــوط 
كهربائيــة، توصيــالت كهربائيــة، أســالك تحديــد االأســالك الكهربائيــة 
ــل  ــط للكواب ــة ؛ رواب ــل الكهربائي ــالك والكواب ــد االأس ــة تحدي ؛ أغلف
البحريــة،  شــارات  االإ جهــاز  مغناطيســية،  أســالك  الكهربائيــة، 
ــة  ــو، أنظم ــردد الرادي ــة ت ــا ؛ أنظم ــح تلقائًي ــالق المفاتي غ ــزة الإ أجه
ــزة  ــم وأجه ــزة التحك ــة وأجه ــاالت الهاتفي ــوي لالتص دد الرادي ــرت ال
ــة وأجهــزة الكشــف ؛ أجهــزة ــع الرق ــم الحــرارة وأجهــزة من تنظي
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magnetic wires; naval signalling apparatus; devices 
for automatically closing switches; radio frequency 
systems; radio frequency systems for telephony, for 
control devices, for timer thermostats, for anti-theft 
devices and detectors; control devices; electronic 
devices for building automation; electric distribution 
systems; modular apparatus for differential protection 
and for protecting circuits [electricity]; electric energy 
distribution terminals; burglar alarm systems [other 
than those for vehicles]; regulators for stage lighting; 
light regulators [dimmers], electric; surge protectors; 
surge protective devices [SPD]; warning lights [flashing 
beacons]; luminous beacons for safety or warning 
purposes; flashing lights [luminous signals]; position 
sensors; optical position sensors; projection apparatus; 
projectors; scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; 
recorded and downloadable media, computer software, 
blank digital or analogue recording and storage 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and computer 
peripheral devices; diving suits, divers’ masks, ear plugs 
for divers, nose clips for divers and swimmers, gloves for 
divers, breathing apparatus for underwater swimming; 
fire-extinguishing apparatus.

ــع  ــة التوزي ي ؛ أنظم
ــا�ف ــة المب ــة الأتمت وني لكرت ــزة االإ ــم؛ االأجه التحك

ــر  ــة الدوائ ــة ولحماي ــة التفاضلي ــاري للحماي ــاز معي ، جه ي
ــا�أ الكهرب

ــذار  ن ــة ؛ أنظمــة االإ ــع الطاقــة الكهربائي ــاء[ ؛ محطــات توزي ]الكهرب
ــات[ ؛ منظمــات إضــاءة  ضــد الرقــة ]عــدا تلــك الخاصــة بالمركب
المــرح، منظمــات الضــوء ]المخفتــات[ ، الكهربائيــة ؛ حمــاة 
ي 

ي القــوي، أجهــزة الحمايــة مــن االندفــاع الكهربا�أ
االندفــاع الكهربــا�أ

القــوي ]SPD[ ؛ أضــواء التحذيــر ]منــارات وامضــة[ ؛ منــارات 
شــارات  مضيئــة الأغــراض الســالمة أو التحذيــر؛ وميــض االأضــواء ]االإ
البــري،  الموضــع  الموضــع، مجســات  المضيئــة[؛ مجســات 
العلميــة  واالأدوات  االأجهــزة  عــرض،  أجهــزة  ســقاط،  االإ جهــاز 
ي 

ــينما�أ ي والس
ــرا�ف ــر الفوتوغ ــح والتصوي ــة والمس ــة والمالح والبحثي

والكشــف  شــارة  واالإ والقيــاس  والــوزن  البــري  والســمعي 
جــراء  ــزة وأدوات الإ ــم ؛ أجه ــاذ والتعلي نق ــش واالإ ــار والتفتي واالختب
ي توزيــع أو 

أو تبديــل أو تحويــل أو تجميــع أو تنظيــم أو التحكــم �ف
اســتخدام الكهربــاء ؛ أجهــزة وأدوات لتســجيل الصــوت أو الصــور 
ــائط  ــا ؛ الوس ــا أو معالجته ــادة إنتاجه ــا أو إع ــات أو نقله أو البيان
ــر ووســائط التخزيــن  يــل وبرامــج الكمبيوت ف ــة للترف المســجلة والقابل
ي 

ــىت ــزة ال ــات لالأجه ــة ؛ آلي ــة الفارغ ــة أو التناظري ــجيل الرقمي والتس
تعمــل بقطــع النقــود المعدنيــة ؛ أجهــزة تســجيل النقديــة وأجهــزة 
؛  للكمبيوتــر  الطرفيــة  واالأجهــزة  الكمبيوتــر  أجهــزة  ؛  الحســاب 
ف  ــ�ي ــدادات االأذن للغواص ف وس ــ�ي ــة الغواص ــوص وأقنع ــدالت الغ ب
ف  ف وقفــازات الغواصــ�ي ف والســباح�ي ومشــابك االأنــف للغواصــ�ي
ــق. ــاء الحري ــاز إطف ــاء ؛ جه ــت الم ــباحة تح ــس للس ــزة التنف وأجه

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة SMART بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :15/02/2022  التاريخ :15/02/2022

Trademark No.:42273 العالمة التجارية رقم :  42273

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: GEWISS - S.P.A.  .اي. ي بإسم :  جويس - اس.�ب

Applicant Address: Via A. Volta, 1, CENATE SOTTO 
(BERGAMO), ITALY 

غامو)، ايطاليا   العنوان :  فيا أ. فولتا، 1، سينات سوتو )بري
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Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Lighting  apparatus  and  installations  lighting 
devices for vehicles lamps bulbs for lighting safety 
lamps  diffusers]  lighting  [light  tubes  for  lighting 
electric  discharge  tubes  for  lighting  projection 
lighting  apparatus  industrial  lighting  apparatus 
apparatus  for  lighting  streets  and  city  areas 
light-emitting  diode]  LED  [lighting  assemblies 
for  illuminated  signs  path-indicating  lamps 
ceiling  lights  electric  luminaires  spotlights  lamp 
reflectors reflector lamps floodlights searchlights 
light  projectors  apparatus  and  installations  for 
lighting  ,heating  ,cooling  ,steam  generating, 
cooking  ,drying  ,ventilating  ,water  supply  and 
sanitary  purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهزة وتركيبات االضاءة ،اجهزة اضاءة للسيارات ،المصابيح ،اللمبات 

ات االضاءة ،انابيب ضوئية لالضاءة،  لالضاءة ،مصابيح االمان ،نا�ش
ي لالضاءة ،اجهزة اضاءة االسقاط ،اجهزة االضاءة 

انابيب التفريغ الكهربا�أ
الصناعية ،أجهزة اضاءة الشوارع والمناطق المدنية ،تركيبات اضاءة 

ي الباعث للضوء) لد )للشارات المضيئة ،مصابيح تشري اىل 
الصمام الثنا�أ

المشار ،اضواء السقف ،الفوانيس الكهربائية ،اضواء موضعية ،عاكسات 
المصباح  ،مصابيح عاكسه ،االضواء الكاشفة ،الكشافات ،أجهزة عرض 

يد وتوليد البخار والطبخ  ضوئية ،أجهزة ومنشآت لالضاءة والتدفئة والترب

والتنشيف والتهوية وامدادات المياه واالغراض الصحية.  

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة SMART بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :15/02/2022  التاريخ :15/02/2022

Trademark No.:42275 العالمة التجارية رقم :  42275

Class: 17 ي الصنف :   17
�ف

Applicant Name: GEWISS - S.P.A.  .اي. ي بإسم :  جويس - اس.�ب

Applicant Address: Via A. Volta, 1, CENATE SOTTO 
(BERGAMO), ITALY 

غامو)، ايطاليا   العنوان :  فيا أ. فولتا، 1، سينات سوتو )بري

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Semi-worked technopolymer plates; semi-worked plates 
made of plastic material, consisting of thermopolymers; 
semi-worked ducts made of thermoplastic material; 
semi-worked technopolymer ducts; semi-processed 
plastic substances; non-metal flexible pipes; insulators; 
insulating materials; insulators for electric cables; 
pipes made of thermoplastic material [flexible, rigid, 
pliable]; PVC cable trays; insulating material protective 
enclosures for plugs, sockets, flush-mounting and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــواح تكنوبوليمــر شــبه مشــغولة، الــواح شــبه مشــغولة مصنوعــة 
مــن مــادة البالســتيك وتحتــوي عــى البوليمــرات الحراريــه، قنــوات 
ــوات  ــة، قن ــتيكية حراري ــادة بالس ــن م ــة م ــغولة مصنوع ــبه مش ش
تكنوبوليمــر شــبه مشــغولة، مــواد بالســتيكية شــبه مصنعــة، 
انابيــب مرنــه غــري معدنيــة، عــوازل، مــواد العــزل، عــوازل للكوابــل 
الكهربائيــة، انابيــب مصنوعــة مــواد بالســتيكية حراريــة )مرنــه، 
ــة  ــوات الواقي ــتيكية، العب ــل البالس ي الكواب

ــوا�ف ــه)، ص ــه، مرن صلب
كيــب للمــواد العازلــه للقوابــس وقابــس الكهربــاء ومفاتيــح الرت
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surface-mounting switches; unprocessed and 
semiprocessed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and substitutes for all these materials; plastics and 
resins in extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes 
and hoses, not of metal 

شــا والصمغ واالسبســتوس  ومفاتيــح ســطحية، المطــاط والغوتــا بري
ــذه  ــع ه ــل لجيم ــة وبدائ ــبه المعالج ــة وش ــري المعالج ــكا غ والمي
المــواد، البالســتيك والمــواد الصمغيــة عــى شــكل مقذوفــات 
ي التصنيــع والتغليــف والحشــو والعــزل، مواســري 

الســتعمالها �ف
ــة.  ــري المعدني ــم غ ــب وخراطي وانابي

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة SMART بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :16/02/2022  التاريخ :16/02/2022

Trademark No.:42276 العالمة التجارية رقم :  42276

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sharikat abu munshar li al 
istethmar wa al tasweeq 

كة أبومنشار لالستثمار والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address: alkalil - alharas - 8 
mohammad ali  P.o box 1036                   

العنوان :  الخليل - الحرس - 8 شارع محمد عىي ص.ب 1036                     

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Abrasive cloth ,Abrasive paper, Abrasives* , Carbides 
of metal [abrasives] , Color-removing preparations , 
Emery Emery cloth , Emery paper , Glass cloth ,Glass 
paper ,Grinding preparations , Lacquer-removing 
preparations , Paint stripping preparations , Rust 
removing preparations , Sandcloth , Sandpaper , 
Windscreen cleaning liquids Windshield cleaning 
liquids 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)ســنفرة) ســحج  )ســنفرة) ,ورق  ســحج   قمــاش 
, مــواد ســحج )ســنفرة) , كربيــدات المعــادن )مــواد ســحج )ســحج)) 
ات ازالــة ألــوان , مســحوق سحج)ســنفرة), قمــاش  , مســتحرف
ــنفرة),  ــاج )للس ــاش زج ــنفرة), قم ــحج )س ــنفرة), ورق س ــحج )س س
ات ازالــة  ات جلــخ , مســتحرف ورق زجاج)للســنفرة) , مســتحرف
ــنفرة), ورق  ــحج )س ــاش س ــدأ , قم ات ازالةالص ــتحرف ــه , مس االكي
السيارات,ســوائل  زجــاج  لتنظيــف  ســوائل   , )للســنفرة)  ســحج 

ــيارات  ــاج الس ــف زج لتنظي
  

 

Date :17/02/2022  التاريخ :17/02/2022

Trademark No.:42277 العالمة التجارية رقم :  42277

210  
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Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: Emad Mohamed Ali Ahmed 
Mansour 

بإسم :  عماد محمد عىي احمد منصور 

Applicant Address: Deir al-Ghosoun - Tulkarm                                        العنوان :  دير الغصون-طولكرم

Applicant for Correspondence : Deir al-Ghosoun 
- Tulkarm 

عنوان التبليغ  : دير الغصون-طولكرم 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Textiles and textile goods, not included in other classes  
bedcovers  table covers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئات أخرى ، أغطية 

المنسوجات ومنتجات النسيج غري الواردة �ف
الفراش والموائد. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والمعان�ي ذات  اشرت
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :17/02/2022  التاريخ :17/02/2022

Trademark No.:42278 العالمة التجارية رقم :  42278

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Toprank Corporation N.V.  ي
بإسم :  توبرانك كوربوريشن إن.�ف

Applicant Address: Landhuis Joonchi, Kaya R.J. 
Beaujon,P.O. Box 837,Curacao 

، كايا آر.جي بوجون- ص.ب 837  ي
العنوان :  الندهيوز جون�ش

-كوراساو  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tea and substitutes therefor; rice, pasta and noodles; 
salt, seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, 
sauces and other condiments; curry pastes; curry 
sauces; dipping and stir fry sauces; coconut cream; 
rice and rice noodles; cooking sets, namely packaged 
combinations which consist of the ingredients, spices 
and sauces to prepare a meal. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــاي وبدائلــه؛ أرز، باســتا ونودلــز؛ ملــح، توابــل، بهــارات، 
هــا مــن التوابــل؛ عجينــة  أعشــاب محفوظــة؛ خــل، صلصــات وغري
ــات  ــس صلص ــات للتغمي ــري؛ صلص ــات الك ــار[؛ صلص ــري ]به الك
ــخ،  ــم طب ية االأرز؛ أطق ــعري ــد؛ أرز وش ــوز الهن ــم ج ؛ كري ــاىلي للمق
ــارات  ــات والبه ي تتضمنالمكون

ــىت ــأة ال ــات المعب ــة المجموع وبخاص
ــات  ــري الوجب ــة لتحض ــات الالزم والصلص
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Date :20/02/2022  التاريخ :20/02/2022

Trademark No.:42280 العالمة التجارية رقم :  42280

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Al-Riyadah Company for the 
manufacture and marketing of sanitary paper 
and detergents 

كة الريادة   لصناعة وتسويق الورق الصحي والمنظفات  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Al-Taybeh, Al-
Mashreq Building, Mobile 0599203301   

ق جوال 0599203301     العنوان :  رام الله الطيبة عمارة المرش

Applicant for Correspondence : Ramallah 
Al-Taybeh, Al-Mashreq Building, Mobile 
0599203301

ق جوال 0599203301 عنوان التبليغ  : رام الله الطيبة عمارة المرش
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Blotters , Face towels of paper  , Garbage bags of paper 
or of plastics , Handkerchiefs of paper , Hygienic paper  
, Microwave cooking (Bags for?)  , Napkins of paper 
(Table?) , Packing paper , Towels of paper  , Wrapping 
paper , Paper 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ورق نشــاف ، مناشــف للوجــه مــن الــورق ، أكيــاس للنفايــات 
ــي ،  ــورق ، ورق صح ــن ال ــل م ــتيك ، منادي ــورق أو البالس ــن ال م
أكيــاس للطبــخ باســتخدام فــرن الميكروويــف ، مناديــل مــن الــورق 

ــف ، ورق  ــورق ، ورق ل ــن ال ــف م ــف ، مناش ــد ، ورق تغل للموائ

soft اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :20/02/2022  التاريخ :20/02/2022

Trademark No.:42281 العالمة التجارية رقم :  42281

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Shkokani For Cloths & 
Marketing Company 

ي للمالبس والتسويق
كة شكوكا�ف بإسم :  �ش

213  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address :Ramallah, Rukab Street, next 
to Abu Iskandar Sweets   

العنوان :  رام الله شارع ركب بجانب حلويات ابو اسكندر    

Applicant for Correspondence : Adv Hamada 
Al-Haj Yassin, Ramallah, St. Rukab Al-Haj Yassin 
Building, 3rd floor, Mobile 0599089967 

ف رام الله شارع ركب عمارة  عنوان التبليغ  : المحامي حمادة الحاج ياس�ي
ف ط 3 جوال 0599089967  الحاج ياس�ي

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Aprons [clothing], Babies’ pants [clothing], Boots,  
Layettes [clothing], Linen (Body—) [garments], Pajamas 
(Am.), Shirts, Trouser straps, Jumpers [pullovers], 
Overalls, Pants, Ready-made clothing, Sandals, Short-
sleeve shitrs, Skirts, Stuff jackets [clothing], Sweaters, 
Caps [headwear], Footwear , Trousers, Underclothing, 
Topcoats, Suits, Stockings, Socks, Wristbands [clothing]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحذيــة,   ،  ( )مالبــس  لالأطفــال  �اويــل   ، مالبــس  مراييــل 
كتانية,بيجامات,قمصان,أحزمــة  للمواليد,مالبــس  مالبــس 
ات صوفية),أفرهوالت,�اويــل داخلية,مالبــس  ف للبناطيل,جرزاية)كــرف
,جاكيتــات  االكمام,تنانري ة  قصــري جاهزة,صنادل,قمصــان 
للرأس),لبــاس  ات,قبعات)أغطية  الصوف,ســرت مــن 
خفيفة,بذالت,جــوارب  داخلية,معاطــف  القدم,بناطيل,مالبــس 

قمصــان- ة,اســاور  قصري طويلة,جــوارب 

clothes kids اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :20/02/2022  التاريخ :20/02/2022

Trademark No.:42282 العالمة التجارية رقم :  42282

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Sha`s Mohoud Nmer Salameh بإسم :  شأس محمود نمر سالمة

Applicant Address: jenin- fatmah khaton street        ف - شارع فاطمة خاتون العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : jenin- military 
street - al areej building - sec floor

ف - الشارع العسكري - عمارة االريج ط2    محمول :  عنوان التبليغ  : جن�ي
ي 042505030

0599659580 ، ار�ف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Aprons(clothing), belts (clothing ), breeches for wear , 
camisoles , chasubles, clothing , clothing of imitations 
of leather, clothing of leather , coats , coats (top---) , 
combinations ( clothing ) , furs (clothing ) , hosiery , 
linen (body -- ) , (garments ) , overalls , sandals , shirts , 
shoes , skirts , slippers , smocks , jacketsst , tee--shirts , 
tights , togas, topcoats, trousers . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة ) مالبــس  مراييــل ) مالبــس ) ، أحزمــة ) مالبــس ) ،بنطلونــات قصــري
ــس ،  ــاءات ، مالب ة ) ، عب ــري ــائية قص ات نس ــرت ــوالت ) س ) ، قميص
ــف  ــف ، معاط ــة ، معاط ــس جلدي ــد ، مالب ــد مقل ــن جل ــس م مالب
خفيفــة ، قمصــان مرولــة ) مالبــس ) مالبــس مــن فــرو ، مالبــس 
محبوكــة ، مالبــس كتانيــة ، افرهــوالت ، صنــادل ، شــاالت ، 
ــن  ــات م ــب ،جاكيت ــب ، جالبي ــري ن شباش ــة ، تنان ــان ، احذي قمص
الصــوف ، قمصــان نصــف كــم ، اثــواب ضيقــة ، اثــواب فضفاضــة 

ــل . ــة ، بناطي ــف خفيف ، معاط
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة فاشن  اشرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :20/02/2022  التاريخ :20/02/2022

Trademark No.:42284 العالمة التجارية رقم :  42284

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name:  Anas Mazen Muhammad 
Khader Maswadeh  

بإسم :  أنس مازن محمد خرف مسودة  

Applicant Address:  Hebron, Ras al-Jorah  jawal 
0597190214   

العنوان :  الخليل رأس الجورة جوال 0597190214    

Applicant for Correspondence :  Hebron, Ras al-
Jorah  jawal 0597190214

عنوان التبليغ  : الخليل رأس الجورة جوال 0597190214
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Coal  , Coal briquettes ,   Coke

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فحم ، قوالب فحم ، فحم الكوك 

  

 

Date :21/02/2022  التاريخ :21/02/2022

Trademark No.:42285 العالمة التجارية رقم :  42285

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: Palco for import and 
distribution company

اد والتوزيع كة بالكو لالستري بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah- beitunia- palco 
company   

كة بالكو     العنوان :  رام الله- بيتونيا- �ش

Applicant for Correspondence :  Adv ismael 
hussien_ ramallah_ nablues street_mesk_3ed 
floor/0599364766

_ رام الله/ شارع نابلس/ عمارة  ف عنوان التبليغ  : المحامي إسماعيل حس�ي
مسك/ ط3/ جوال رقم 0599364766

ف فلسط�ي

216  

217  



158

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Preparations for animal fattening, animal feed 
materials, lime for animal feed, animal bedding 
products, edible chews for animals, scented sand for 
pets (animal bedding), pet syrup, bird food, biscuits 
for dogs, mash (feed) for animal consumption, peat for 
animal bedding , preparations for fattening livestock, 
straw covers, diagonal yarn for breeding, sand paper 
for pets (animal bedding), straw bedding for animals,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف الحيوانــات، مــواد غذائيــه للحيوانــات،  ات لتســم�ي مســتحرف
كلــس لعلــف الحيوانــات، منتجــات لفــراش الحيوانــات، مضــغ 
االليفــة  للحيوانــات  معطــر  رمــل  الحيوانــات،  لــالكل  صالحــة 
اب للحيوانــات االليفــة، طعــام للطيــور،  )فــراش للحيوانــات) ، �ش
،خــث  ي

الحيوا�ف لالســتهالك  )علــف)  للــكالب، هريــس  بســكويت 
ــة مــن  ف الماشــية، اغطي ات لتســم�ي ــات، مســتحرف لفــراش الحيوان
القــش، غــزل قطــري للتكاثــر، ورق رمــىي للحيوانــات االليفة)فــراش 

ــات ــش للحيوان ــن الق ــراش م ــات) ، ف للحيوان

  

 

Date :21/02/2022  التاريخ :21/02/2022

Trademark No.:42286 العالمة التجارية رقم :  42286

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Palco for import and 
distribution company

اد والتوزيع كة بالكو لالستري بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah- beitunia- palco 
company   

كة بالكو     العنوان :  رام الله- بيتونيا- �ش

Applicant for Correspondence :  Adv ismael 
hussien_ ramallah_ nablues street_mesk_3ed 
floor/0599364766

_ رام الله/ شارع نابلس/ عمارة  ف عنوان التبليغ  : المحامي إسماعيل حس�ي
مسك/ ط3/ جوال رقم 0599364766

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Plastic cups’, whisk spoons used in the kitchen, 
decorating bags used in the kitchen (dessert bags), 
molds used for cooking, non-electric cooking utensils, 
lids for dishes, cups, cups for eggs, paper or plastic cups, 
dish lids, plates (dishes), butter dishes, Disposable 
tableware, travel drinking flasks, drinking glasses, 
drinking straw, flasks, drinking flasks for travelers, 
fruit cups, funnels, waste bins, gloves for household 
purposes, food containers, mixing spoons (kitchen 
utensils), cube molds Ice, paper plates, jugs, container 
lids, bowls, cup plates, ladles (tableware), cutlery sets 
(dishes), vegetable plates.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاس  ــخ، أكي ي المطب

ــخدم �ف ــق تس ــق خف ــتيكية، مالع ــواب بالس اك
ــخدم  ــب تس ــات) قوال ــاس حلوي ــخ )أكي ي المطب

ــخدم �ف ف تس ــ�ي تزي
ي طهــو غــري كهربائيــه، اغطيــه للصحــون، اكــواب، 

للطهــو، اوا�ف
اكــواب للبيــض، اكــواب مــن الــورق او البالســتيك،اغطيه صحــون، 
ــرة  ــدة تســخدم لم ــاق مائ ــدة، اطب ــاق)، صحــون للزب صحون)اطب
ب،  �ش كــوؤس  للمســافرين،  تســخدم  ب  �ش قواريــر  واحــدة، 
ب للمســافرين، اكــواب  ب، قواريــر، قواريــر �ش قصبة)مصاصه)لــرش
ــه،  لي ف ــازات لالأغــراض المرف ــات، قف ــق نفاي ــه، اقمــاع، صنادي للفواك
ي مطبــخ)، قوالــب مكعبــات الثلــج، 

علــب طعــام، مالعــق خلــط)اوا�ف
ــون  ــة، صح ــه، اوعي ــة لالوعي ــق، اغطي ــورق، اباري ــن ال ــون م صح
، مغــارف )أدوات مائــدة) ،اطقــم مائدة)اطبــاق) ، صحــون  ف فناجــ�ي

وات. ــرف للخ
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :22/02/2022  التاريخ :22/02/2022

Trademark No.:42288 العالمة التجارية رقم :  42288

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Obada ibrahim tawfeeq bashir بإسم :  عباده ابراهيم توفيق بشري 

Applicant Address: jenin       0569181414: ف - محمول العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : jenin
ف - محمول :0569181414 عنوان التبليغ  : جن�ي

ف فلسط�ي

Goods/Services:
candles , perfumed candles

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شموع ، شموع معطرة 

  

219  
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Date :22/02/2022  التاريخ :22/02/2022

Trademark No.:42289 العالمة التجارية رقم :  42289

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Ruba Na’el Sudqi Najjar  ي نجار
بإسم :  ربا نائل صد�ت

Applicant Address: Omar Ibn Al-Khattab Street, 
Nablus, West Bank/Palestine 
daraghma.heba@gmail.com                   

العنوان :  شارع عمر بن الخطاب، نابلس، الضفة الغربية/ 
ف   فلسط�ي

                    daraghma.heba@gmail.com

Applicant for Correspondence:  
عنوان التبليغ  : 

ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 
 

Date :22/02/2022  التاريخ :22/02/2022

Trademark No.:42290 العالمة التجارية رقم :  42290

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Zohir Mohammad Rajeh Dwekat  بإسم :  زهري محمد راجح دويكات

Applicant Address: Eastern Industrial Zone, 
Nablus, Palestine 

ف   قية – نابلس – فلسط�ي العنوان :  المنطقة الصناعية الرش

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Administrative processing of purchase orders of 
cleaning materials and detergents; Advertising of 
cleaning materials and detergents; Advertising material 
of cleaning materials and detergents; Publication 
of advertising materials for cleaning materials and 
detergents; Demonstration of cleaning materials 
and detergents; Dissemination of advertising matter 
Exhibitions of cleaning materials and detergents for 
commercial or advertising purposes; Modeling for 
advertising or sales promotion of cleaning materials 
and detergents; Presentation of cleaning materials 
and detergents on communication media for retail 
purposes; Sales promotion of cleaning materials and 
detergents for others; Distribution samples of cleaning 
materials and detergents; Television commercials 
related to cleaning materials and detergents 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اء المختصــة بمــواد التنظيــف  المعالجــة االداريــة الوامــر الــرش
ــف  ــواد التنظي ــات م ــة بمنتج ــالن الخاص ــة و اع ــات؛ دعاي والمنظف
ــواد  ــة بم ــالن الخاص ــة و االع ــواد الدعاي ــث م ــات؛ تحدي والمنظف
ــة  ــالن الخاص ــة و االع ــواد الدعاي ــرش م ــات؛ ن ــف والمنظف التنظي
التنظيــف  مــواد  ســلع  عــرض  والمنظفــات؛  التنظيــف  بمــواد 
االعــالن  و  الدعايــة  لغايــات  العــروض  خدمــات  والمنظفــات؛ 
ــداد  ــات اع ــات؛ خدم ــف والمنظف ــواد التنظي ــات م ــة بمنتج الخاص
نمــاذج الدعايــة و االعــالن او ترويــج المبيعــات الخاصــة بمنتجــات 
ــات  ــة بمنتج ــلع الخاص ــرض الس ــات؛ ع ــف والمنظف ــواد التنظي م
ــع  ــات البي مــواد التنظيــف والمنظفــات عــى وســائل االعــالم لغاي
ــف  ــواد التنظي ــات م ــة بمنتج ــات الخاص ــج المبيع ــة؛ تروي بالتجزئ
ــواد  ــات م ــة بمنتج ــات الخاص ــع العين ــن؛ توزي ــات لالخري والمنظف
ــة  ــة الخاص ــة التلفزيوني ــات التجاري ــات؛ االعالن ــف والمنظف التنظي

ــات  ــف والمنظف ــواد التنظي ــات م بمنتج

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :22/02/2022  التاريخ :22/02/2022

Trademark No.:42291 العالمة التجارية رقم :  42291

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Name: The Children’s Place, Inc.  .بإسم :  ثو تشيلدرنز بليس، اينك

Applicant Address500:  Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America 

، الواليات  �ي العنوان :  500 بالزا درايف، سيكوكس، نيو جري
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Throw blankets; pillow shams as household linen; bed 
and table covers; textiles and substitutes for textiles; 
household linen; curtains of textile or plastic; towels 
of textile; bath towels; bath linen, except clothing; bed 
linen; pillowcases; quilts; bed blankets; sheets [textile]; 
table linen, not of paper; shower curtains of textile or 
plastic; blankets, bed blankets, throw blankets; textile 
wall hangings. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ليــة، أغطيــة الريــر والمائــدة،  ف البطانيــات، وســادة كمفروشــات مرف
ليــة، ســتائر  ف المنســوجات وبدائــل المنســوجات، مفروشــات مرف
مــن النســيج او مــن البالســتيك، المناشــف مــن النســيج، مناشــف 
االســتحمام وبياضــات الحمــام مــا عــدا المالبــس، أغطيــة الريــر 
اشــف )نســيج)،  واكيــاس الوســائد، اللحــف، بطانيــات الريــر، الرش
بياضــات المائــدة ليســت مــن الــورق، ســتائر الــدش مــن النســيج او 
ــات، معلقــات  ــر والبطاني ــات الري ــات وبطاني البالســتيك، البطاني

للجــدران مــن النســيج. 

  

 

Date :22/02/2022  التاريخ :22/02/2022

Trademark No.:42292 العالمة التجارية رقم :  42292

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: The Children’s Place, Inc.  .بإسم :  ثو تشيلدرنز بليس، اينك

Applicant Address :500 Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America 

، الواليات  �ي العنوان :  500 بالزا درايف، سيكوكس، نيو جري
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing; footwear; headwear; headgear; pants; 
trousers; jeans; slacks; jumpsuits; shirts; sweaters; 
sweat shirts; vests; jackets; t-shirts; overalls; hats; socks; 
underwear tops; sleepwear; coats; skirts; dresses; tights; 
undergarments, gloves; belts (clothing); scarves; shoes; 
athletic shoes, sneakers; caps; ties; outerwear; bathing 
suits; shower caps; sleep masks; shawls; masks; tops 
as clothing; bottoms as clothing; clothing, including, 
tops, bottoms, jumpsuits, jackets, overalls, socks, 
coats, dresses, tights, undergarments, belts; neckwear; 
gloves; swimwear; rainwear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، ف المالبــس، االحذيــة، أغطيــة الــرأس، البنطــال، بنطلونــات، الجيرف
ات،  الســرت القمصــان،  ســوتس)،  )جامــب  بــدالت  بنطلونــات، 
تس، الــوزرات، القبعــات، الجــوارب، المالبــس  -شــري ي

الجاكيتــات، �ت
 ، التنانــري المعاطــف،  النــوم،  مالبــس  العلويــة،  الداخليــة 
، الجــوارب المشــدودة، المالبــس الداخليــة والقفــازات،  ف الفســات�ي
االحزمــة )مالبــس)، االوشــحة، االحذيــة، االحذيــة الرياضيــة، 
القبعــات، ربطــات العنــق، المالبــس الخارجيــة، بــدالت الســباحة، 
قبعــات االســتحمام، أقنعــة النــوم، الشــاالت، االقنعــة، مالبــس 
الجــزء العلــوي مــن الجســم، مالبــس الجــزء الســفىي مــن الجســم، 
المالبــس وتشــمل مالبــس علويــة ومالبــس ســفلية وجامــب ســوتس 
ف والجــوارب  وجاكيتــات والــوزرات والجــوارب والمعاطــف والفســات�ي
برقبــة،  مالبــس  واالحزمــة،  الداخليــة  والمالبــس  المشــدودة 

ــر.  ــن المط ــة م ــس واقي ــباحة، مالب ــس الس ــازات، مالب القف
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Date :22/02/2022  التاريخ :22/02/2022

Trademark No.:42293 العالمة التجارية رقم :  42293

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: The Children’s Place, Inc.  .بإسم :  ثو تشيلدرنز بليس، اينك

Applicant Address500:  Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America 

، الواليات  �ي العنوان :  500 بالزا درايف، سيكوكس، نيو جري
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Retail store services; online retail store services; 
retail store services and online retail store services 
for jewelry, cosmetics, perfumery, bags, footwear, 
headwear, clothing, eyewear and hair ornaments; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; advertising; 
demonstration of goods; dissemination of advertising 
matter; business management consultancy; business 
research; import-export agency services; marketing; 
sales promotion for others; web site traffic optimization; 
systemization of information into computer databases; 
accounting; business auditing; rental of sales stands; 
rental of vending machines; retail store services and 
online retail store services relating to jewelry, cosmetics, 
bags, footwear, headwear, clothing, stationery, fashion 
accessories, eyewear, hair ornaments, electronic 
devices, furniture, housewares, bedding, linens, 
floor coverings, and wall coverings; retail store 
services relating to clothing, footwear, headwear, hair 
accessories, sleep masks, bags, blankets; online retail 
store services relating to clothing, footwear, headwear, 
hair accessories, sleep masks, bags, and blankets; 
information, advice and assistance relating to all the 
aforesaid. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة، خدمــات محــالت البيــع بالتجزئــة 
ــر  ــات متج ــة وخدم ــع بالتجزئ ــر البي ــات متج ــت، خدم ن ــرب االنرت ع
ات التجميــل  نــت للمجوهــرات ومســتحرف البيــع بالتجزئــة عــرب االنرت
والمالبــس  الــراس  واغطيــة  واالحذيــة  والحقائــب  والعطــور 
والنظــارات وحــىي الشــعر، عــرض البضائــع عــى وســائل التواصــل 
تســوق  مواقــع  توفــري  بالتجزئــة،  البيــع  الغــراض  االجتماعــي 
نــت للبضائــع والخدمــات، الدعايــة  ف عــرب االنرت ين والبائعــ�ي للمشــرت
ــارات  ــة، استش ــواد االعالني ــرش الم ــع، ن ــرض البضائ ــالن، ع واالع
اد  االســتري وكاالت  التجاريــة، خدمــات  البحــوث  االعمــال،  ادارة 
ف حركــة  والتصديــر، التســويق، ترويــج البيــع لالخريــن، تحســ�ي
ي قاعــدة بينانــات 

المــرور عــى موقــع الــوب، تنظيــم المعلومــات �ف
ــع،  ــاك البي ــري اكش ــال، تأج ــق االعم ــبة، تدقي ــوب، المحاس الحاس
تأجــري ماكنــات البيــع، خدمــات محــالت البيــع بالتجزئــة وخدمــات 
ات  ــت المتعلقــة بالجواهــر ومســتحرف ن ــة عــرب االنرت ــع بالتجزئ البي
والمالبــس  الــرأس  ومالبــس  واالحذيــة  والحقائــب  التجميــل 
والقرطاســية واكسســوارات الموضــة والنظــارات وزخــارف الشــعر 
والفــراش  ليــة  ف المرف واالدوات  واالثــاث  ونيــة  االلكرت واالجهــزة 
خدمــات  الجــدران،  وأغطيــة  االرضيــات  وأغطيــة  والبياضــات 
ــراس  ــة ال ــة واغطي ــس واالحذي ــة بالمالب ــة المتلعق ــع بالتجزئ البي
واكسســوارات الشــعر واقنعــة النــوم والحقائــب والبطانيــات، 
ــا  ــع م ــة بجمي ــاعدة المتعلق ــة والمس ــات والنصيح ــري المعلوم توف

ــر.  ذك
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Date :23/02/2022  التاريخ :23/02/2022

Trademark No.:42294 العالمة التجارية رقم :  42294

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Hikmat Adel Suleiman Dwaikat بإسم :  حكمت عادل سليمان دويكات

Applicant Address :nablus /mobile : 0599433640  
/        email:       mhmab1432@gmail.com                                                      

يد  العنوان :  نابلس  /الهاتف المحمول      0599433640     /الرب
               mhmab1432@gmail.com     ي

و�ف االلكرت

Applicant for Correspondence  : nablus /mobile : 
0599433640  /        email:       mhmab1432@gmail.com

يد  عنوان التبليغ  : نابلس  /الهاتف المحمول      0599433640     /الرب
               mhmab1432@gmail.com     ي

و�ف االلكرت
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Aromatics [essential oils] , Cleaning preparations 
, Degreasers other than for use in manufacturing 
processes , Disinfectant soap , Dry shampoos , Essential 
oils , Furbishing preparations , Polish for furniture and 
flooring  , Shampoos  , Scented wood , Soap , Stain 
removers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تنظيــف ، مزيــالت دهــون  عطــور )زيــوت عطريــة ) ، مســتحرف
ــر ،  ــون مطه ــة ، صاب ــات التصنيعي ي العملي

ــتخدمة �ف ــالف المس بخ
ات  ات الشــامبو الجــاف ، .زيــوت عطريــة ، مســتحرف مســتحرف
ــر ،  ــب معط ــامبو ، خش ــات ، ش ــاث واالأرضي ــع لالأث ــع ، ملم تلمي

ــع  ــالت بق ــون ، مزي صاب

وق اطات خاصة:عدم الحماية عى منظفات الرش  اشرت
 بمعزل عن العالمة

  

 

Date :23/02/2022  التاريخ :23/02/2022

Trademark No.:42295 العالمة التجارية رقم :  42295

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Hikmat Adel Suleiman Dwaikat بإسم :  حكمت عادل سليمان دويكات

Applicant Address :nablus /mobile : 0599433640  
/        email: mhmab1432@gmail.com

يد  العنوان :  نابلس  /الهاتف المحمول      0599433640     /الرب
               mhmab1432@gmail.com     ي

و�ف االلكرت

Applicant for Correspondence : nablus /mobile : 
0599433640  / email: mhmab1432@gmail.com

يد  عنوان التبليغ  : نابلس  /الهاتف المحمول      0599433640     /الرب
               mhmab1432@gmail.com     ي

و�ف االلكرت
ف فلسط�ي

Goods/Services:
perfumery essential oils                     

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عطور .زيوت عطرية

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة معطر بمعزل عن العالمة اشرت
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Date :23/02/2022  التاريخ :23/02/2022

Trademark No.:42296 العالمة التجارية رقم :  42296

Class: 40 ي الصنف :   40
�ف

Applicant Name: Ali Abd Al Rahman  Mahmoud Al 
jeaan 

بإسم :  عىي عبد الرحمن محمد الجيعان 

Applicant Address :Nablus - Deir Al-Hatab / Salem 
Street / Mobile: 0597997554
 Email: ali.abed.printing@gmail.com 

العنوان :  نابلس- دير الحطب / شارع سالم   / جوال :     
  ali.abed.printing@gmail.com    : ي

و�ف 0597997554بريد الكرت

Applicant for Correspondence:  
عنوان التبليغ  : 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Printing (Offset—), Printing . designing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
طباعة االوفست ، الطباعة ، التصميم 

اطات خاصة:عدم الحماية عى printing بمعزل عن العالمة اشرت

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42297 العالمة التجارية رقم :  42297

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Yasir Moufeed Ahmad Abu Baker بإسم :  يا� مفيد احمد ابو بكر 

Applicant Address: palestine - jenin       0569056932 : ف  . محمول ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

227  
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Applicant for Correspondence : palestine - jenin
ف  . محمول : 0569056932 عنوان التبليغ  :  - جن�ي

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Restaurant

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مطعم 

 Restaurant اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42298 العالمة التجارية رقم :  42298

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Business management, sales consultancy; Wholesale 
and retail services in relation to clothing, footwear, 
headgear and clocks and watches, spectacles, fashion 
accessories, cosmetics and perfumery, goods of 
leather, bags, bed linen, home textiles, household 
articles, stationery, luggage, sporting articles and 
smoking articles; Marketing services; Market research 
and market analysis; Advertising; Sales promotion; 
Rental of advertising space; Distribution of goods 
and advertising material for advertising purposes, 
including via electronic media and via the Internet; 
presentation of goods, in particular shop and shop 
window dressing; Organization of Exhibitions for 
commercial or advertising purposes; Promotion of 
business relationships by providing of commercial and 
business contacts; advice and advisory services for 
consumers; Business consultancy and administration; 
Business organization consulting; Professional 
business consulting; Fashion consultancy; organization 
of fashion shows for commercial, industrial and 
advertising purposes; Management of retail stores 
in relation to clothing, footwear, headgear and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــع بالجمل ــات البي ــات؛ خدم ــارات المبيع ــال، إستش إدارة االأعم
الــرأس،  والتجزئــة فيمــا يتعلــق بالمالبــس، االأحذيــة، أغطيــة 
الموضــة،  اكسســوارات  النظــارات،  اليــد،  الســاعات، ســاعات 
ات التجميــل والعطــور، الســلع المصنوعــة مــن الجلــد،  مســتحرف
االأدوات  ليــة،  ف المرف المنســوجات  االأ�ة،  أغطيــة  الحقائــب، 
ليــة، القرطاســية، حقائــب الســفر، االأدوات الرياضــة وأدوات  ف المرف
ــوق؛  ــل الس ــوق وتحلي ــاث الس ــويق؛ أبح ــات التس ؛ خدم ف ــ�ي التدخ
ــة؛  عالني ــاحات االإ ــري المس ــات؛ تأج ــج المبيع ــالن؛ تروي ــة وإع دعاي
ــك  ي ذل

ــة ، بمــا �ف ــة الأغــراض الدعاي عالني ــع الســلع والمــواد االإ توزي
نــت؛ عــرض الســلع، خاصــة  نرت ونيــة وعــرب االإ لكرت عــرب الوســائط االإ
ــارض  ــم المع ــة؛ تنظي ــال التجاري ــات المح ف واجه ــ�ي ــر وتزي المتاج
ــة مــن خــالل  ــات التجاري ــز العالق ــة؛ تعزي ــة وإعالني ــات تجاري لغاي
استشــارية  خدمــات  والتجاريــة؛  التجاريــة  االتصــاالت  توفــري 
دارة؛ استشــارات  ؛ استشــارات االأعمــال واالإ ف واستشــارية للمســتهلك�ي
استشــارات  المهنيــة؛  االأعمــال  استشــارات  االأعمــال؛  تنظيــم 
ــة  ــة والصناعي ــراض التجاري ــاء لالأغ ــروض االأزي ــم ع ــة؛ تنظي الموض
ــس،  ــق بالمالب ــا يتعل ــة فيم ــع بالتجزئ ــة؛ إدارة متاجــر البي عالني واالإ
ــارات،  ــد، النظ ــاعات الي ــاعات، س ــرأس، الس ــة ال ــة، أغطي االأحذي
ات التجميــل والعطــور، الســلع  اكسســوارات الموضــة، مســتحرف
ــوجات ــة االأ�ة، المنس ــب، أغطي ــد، الحقائ ــن الجل ــة م المصنوع
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clocks and watches, spectacles, fashion accessories, 
cosmetics and perfumery, goods of leather, bags, bed 
linen, home textiles, household articles, stationery, 
luggage, sporting articles and smoking articles; Online 
wholesale and retail services and online ordering 
services in relation to clothing, footwear, headgear and 
clocks and watches, spectacles, fashion accessories, 
cosmetics and perfumery, goods of leather, bags, bed 
linen, home textiles, household articles, stationery, 
luggage, sporting articles and smoking articles; Mail 
ordering services and computerized online-ordering 
services in relation to clothing, footwear, headgear and 
clocks and watches, spectacles, fashion accessories, 
cosmetics and perfumery, goods of leather, bags, bed 
linen, home textiles, household articles, stationery, 
luggage, sporting articles and smoking articles 

ليــة، القرطاســية، حقائــب الســفر، االأدوات  ف ليــة، االأدوات المرف ف المرف
؛ خدمــات البيــع بالجملــة والتجزئــة عــرب  ف الرياضــة وأدوات التدخــ�ي
نــت فيمــا يتعلــق بالمالبــس،  نرت نــت وخدمــات الطلــب عــرب االإ نرت االإ
ــارات،  ــد، النظ ــاعات الي ــاعات، س ــرأس، الس ــة ال ــة، أغطي االأحذي
ات التجميــل والعطــور، الســلع  اكسســوارات الموضــة، مســتحرف
ــوجات  ــة االأ�ة، المنس ــب، أغطي ــد، الحقائ ــن الجل ــة م المصنوع
ليــة، القرطاســية، حقائــب الســفر، االأدوات  ف ليــة، االأدوات المرف ف المرف
يــد وخدمــات  ؛ خدمــات الطلــب عــرب الرب ف الرياضــة وأدوات التدخــ�ي
بالمالبــس،  يتعلــق  فيمــا  نــت  نرت االإ عــرب  المحوســبة  الطلــب 
ــارات،  ــد، النظ ــاعات الي ــاعات، س ــرأس، الس ــة ال ــة، أغطي االأحذي
ات التجميــل والعطــور، الســلع  اكسســوارات الموضــة، مســتحرف
ــوجات  ــة االأ�ة، المنس ــب، أغطي ــد، الحقائ ــن الجل ــة م المصنوع
ليــة، القرطاســية، حقائــب الســفر، االأدوات  ف ليــة، االأدوات المرف ف المرف

ف  ــ�ي ــة وأدوات التدخ الرياض

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42299 العالمة التجارية رقم :  42299

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing for men, women and children; stockings; 
headgear; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; 
belts; shawls; accessories, in particular headscarves, 
neck scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; 
shoes; belts of leather 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبــس للرجــال والنســاء واالأطفــال؛ جــوارب طويلــة؛ أغطيــة 
الــرأس؛ مالبــس داخليــة؛ مالبــس ليليــة؛ مالبــس الســباحة؛ أرواب 
كسســوارات وخاصــة شــاالت  ســتحمام؛ أحزمــة؛ شــاالت؛ االإ االإ
الــرأس، شــاالت الرقبــة، الشــاالت، مناديــل اللبــاس؛ ربطــات 

ــد  ــن الجل ــة م ــة مصنوع ــة؛ أحزم ــازات؛ أحذي ــق؛ قف العن
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42300 العالمة التجارية رقم :  42300

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials (included in class 18), in particular 
small leather goods; trunks and travelling bags; bags; 
umbrellas and parasols; Luggage, bags, wallets and 
other carriers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمنتجــات  المقلــدة  المدبوغــة  والجلــود  المدبوغــة  الجلــود 
ــة  ــف 18)، خاص ي الصن

ــواردة �ف ــواد )ال ــذه الم ــن ه ــة م المصنوع
الســفرية؛  والحقائــب  الصناديــق  ة؛  الصغــري الجلديــة  الســلع 
حقائــب،  ســفرية،  حقائــب  ؛  والشــما�ي المظــالت  حقائــب؛ 

محافــظ و حوامــل أخــرى 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42301 العالمة التجارية رقم :  42301

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in class 16); hangtags; printed 
matter, bookbinding material; photographs [printed]; 
office requisites, except furniture; pencil sharpeners, 
electric or non-electric; drawing rulers, punches 
[office requisites], rubber erasers, stamp pads, pads 
[stationery]; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; packing [cushioning, stuffing] 
materials of paper or cardboard; packing paper; 
containers of plastic, paper or cardboard for packaging; 
money clips; stickers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق، الــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ي الصنــف 16)؛ بطاقــات الشــعار المعلقــة؛ المطبوعــات، 

)الــواردة �ف
ــوازم  ــة؛ الل ــة المطبوع ــور الفوتوغرافي ــب؛ الص ــد الكت ــواد تجلي م
اة أقــالم الرصــاص، كهربائيــة وغــري  المكتبيــة بإســتثناء االأثــاث؛ مــرب
ــات  ــة)، ممحاي ــوازم مكتبي ــات )ل ــم، خرام ــطار رس ــة؛ مس كهربائي
مطــاط، ختامــات تحبــري االأختــام، دفاتــر قطــع )قرطاســية)؛ 
أكيــاس )مغلفــات وأجربــة) مــن الــورق أو البالســتيك للتعبئــة؛ 
مــواد تغليــف )تعبئــة أو ســد) مــن الــورق أو الــورق المقــوى؛ ورق 
تغليــف؛ أوعيــة مــن البالســتيك والــورق الــورق المقــوى للتعبئــة؛ 

ــات  ــود؛ لصاق ــابك للنق مش

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42302 العالمة التجارية رقم :  42302

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods of precious 
metals or coated therewith (included in class 14); 
jewellery; clocks and watches; jewellery boxes and 
watch boxes; alarm clocks; cuff links 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المصنوعــة  والمنتجــات  منهــا  خليــط  وكل  النفيســة  المعــادن 
ي الصنــف 14)؛ 

مــن معــادن نفيســة أو مطليــة بهــا )الــواردة �ف
صناديــق  الجيــب؛  وســاعات  الحائــط  ســاعات  المجوهــرات؛ 
زمامــات  منبهــة؛  ســاعات  الســاعات؛  وصناديــق  المجوهــرات 

أكمــام  )مرابــط) 
  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42303 العالمة التجارية رقم :  42303
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address :Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Spectacles and parts therefor; spectacle cases; cell 
phone cases; laptop cases; Smartwatches and Software; 
mobile Apps;  wearable activity trackers; Electronic pens; 
ear phones; ear plugs; alarm bells;  Films, Downloadable 
image files; Electronic magazines; Downloadable music 
files; Podcasts; USB web keys; Communications headsets; 
Microphones for communication devices; Mobile data 
receivers; Digital optical transmission apparatus; CD 
storage wallets; Digital notepads; Electronic memories; 
Labels with integrated RFID chips; Labels carrying 
magnetically recorded or encoded information; Labels 
with machine-readable codes; Cases for music storage 
devices; Memory sticks; Headsets for virtual reality 
games; Electronic book reader covers; Smart speakers; 
MP4 players; Headphones; Wireless headphones; In-ear 
headphones; Headphones for smart phones; Cases for 
headphones; Noise cancelling headphones; Wireless 
headsets for smartphones; Telephone headsets; 
Headphone-microphone combinations; Loudspeakers; 
Cabinets for loudspeakers; Wireless speakers; Portable 
speaker docks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نظــارات وأجزاؤهــا؛ علــب للنظــارات؛ غطــاء هواتــف خليويــة؛ غطاء 
مجيــات؛  الأجهــزة الحاســوب الشــخصية؛ الســاعات الذكيــة والرب
تطبيقــات الهواتــف المحمولــة؛ أجهــزة لتعقــب النشــاط يمكــن 
ــراس  ــدادات أذن؛ أج ــماعات؛ س ــة؛ س وني ــالم إلكرت ــا؛ أق ارتداؤه
ونيــة؛  يــل؛ مجــالت إلكرت ف إنــذار؛ أفــالم؛ ملفــات صوريــة قابلــة للترف
يــل؛ مدونــات صوتيــة؛ مفاتيــح ويــب  ف ملفــات موســيقية قابلــة للترف
ــات  ــال؛ ميكروفون ــماعات االتص كة؛ س ــرت ــة المش ــل التتابعي للنواق
الأجهــزة االتصــال؛ أجهــزة اســتقبال البيانــات المتنقلــة؛ أجهــزة 
رســال البريــة الرقميــة؛ محافظ تخزيــن االأقــراص المضغوطة؛  االإ
ونيــة؛  ونيــة؛ ذاكــرة إلكرت دفاتــر المالحظــات الرقميــة؛ مذكــرات إلكرت
الراديــو  أشــعة  تــردد  تحديــد  رقائــق  عــى  تحتــوي  لواصــق 
ونيــة؛ ملصقــات تحمــل معلومــات مســجلة مغناطيســًيا  لكرت االإ
ــة  ــوز؛ أغطي ــة للرم ــوارئ آلي ــى ق ــوي ع ــات تحت ــفرة؛ ملصق أو مش
ــاب  ــماعات الألع ــرة؛ س ــة الذاك ط ــيقى؛ أ�ش ــن الموس ــزة تخزي أجه
ات  ــرب ــة؛ مك وني لكرت ــب االإ ــوارئ الكت ــة لق ؛ أغطي ي

ا�ف ــرت ــع االف الواق
ي فــور؛ ســماعات االأذن؛ ســماعات  الصــوت الذكيــة؛ مشــغالت إم �ب
الســلكية؛ ســماعات داخــل االأذن؛ ســماعات للهواتــف الذكيــة؛ 
أغطيــة الســماعات؛ ســماعات إلغــاء الضوضــاء؛ ســماعات الســلكية 
للهواتــف الذكيــة؛ ســماعات الهاتــف؛ مجموعــة ســماعة الــرأس 
ات  ات الصــوت؛ مكرب ات صوتيــة؛ خزائــن لمكــرب والميكروفــون؛ مكــرب

ــة  ــماعات المحمول ــد الس ــلكية؛ قواع ــوت الس ص
  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42304 العالمة التجارية رقم :  42304

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Business management, sales consultancy; Wholesale 
and retail services in relation to clothing, footwear, 
headgear and clocks and watches, spectacles, fashion 
accessories, cosmetics and perfumery, goods of 
leather, bags, bed linen, home textiles, household 
articles, stationery, luggage, sporting articles and 
smoking articles; Marketing services; Market research 
and market analysis; Advertising; Sales promotion; 
Rental of advertising space; Distribution of goods 
and advertising material for advertising purposes, 
including via electronic media and via the Internet; 
presentation of goods, in particular shop and shop 
window dressing; Organization of Exhibitions for 
commercial or advertising purposes; Promotion of 
business relationships by providing of commercial and 
business contacts; advice and advisory services for 
consumers; Business consultancy and administration; 
Business organization consulting; Professional 
business consulting; Fashion consultancy; organization 
of fashion shows for commercial, industrial and 
advertising purposes; Management of retail stores 
in relation to clothing, footwear, headgear and 
clocks and watches, spectacles, fashion accessories, 
cosmetics and perfumery, goods of leather, bags, bed 
linen, home textiles, household articles, stationery, 
luggage, sporting articles and smoking articles; Online 
wholesale and retail services and online ordering 
services in relation to clothing, footwear, headgear and 
clocks and watches, spectacles, fashion accessories, 
cosmetics and perfumery, goods of leather, bags, bed 
linen, home textiles, household articles, stationery, 
luggage, sporting articles and smoking articles; Mail 
ordering services and computerized online-ordering 
services in relation to clothing, footwear, headgear and 
clocks and watches, spectacles, fashion accessories, 
cosmetics and perfumery, goods of leather, bags, bed 
linen, home textiles, household articles, stationery, 
luggage, sporting articles and smoking articles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــع بالجمل ــات البي ــات؛ خدم ــارات المبيع ــال، إستش إدارة االأعم
الــرأس،  والتجزئــة فيمــا يتعلــق بالمالبــس، االأحذيــة، أغطيــة 
الموضــة،  اكسســوارات  النظــارات،  اليــد،  الســاعات، ســاعات 
ات التجميــل والعطــور، الســلع المصنوعــة مــن الجلــد،  مســتحرف
االأدوات  ليــة،  ف المرف المنســوجات  االأ�ة،  أغطيــة  الحقائــب، 
ليــة، القرطاســية، حقائــب الســفر، االأدوات الرياضــة وأدوات  ف المرف
ــوق؛  ــل الس ــوق وتحلي ــاث الس ــويق؛ أبح ــات التس ؛ خدم ف ــ�ي التدخ
ــة؛  عالني ــاحات االإ ــري المس ــات؛ تأج ــج المبيع ــالن؛ تروي ــة وإع دعاي
ــك  ي ذل

ــة ، بمــا �ف ــة الأغــراض الدعاي عالني ــع الســلع والمــواد االإ توزي
نــت؛ عــرض الســلع، خاصــة  نرت ونيــة وعــرب االإ لكرت عــرب الوســائط االإ
ــارض  ــم المع ــة؛ تنظي ــال التجاري ــات المح ف واجه ــ�ي ــر وتزي المتاج
ــة مــن خــالل  ــات التجاري ــز العالق ــة؛ تعزي ــة وإعالني ــات تجاري لغاي
استشــارية  خدمــات  والتجاريــة؛  التجاريــة  االتصــاالت  توفــري 
دارة؛ استشــارات  ؛ استشــارات االأعمــال واالإ ف واستشــارية للمســتهلك�ي
استشــارات  المهنيــة؛  االأعمــال  استشــارات  االأعمــال؛  تنظيــم 
ــة  ــة والصناعي ــراض التجاري ــاء لالأغ ــروض االأزي ــم ع ــة؛ تنظي الموض
ــس،  ــق بالمالب ــا يتعل ــة فيم ــع بالتجزئ ــة؛ إدارة متاجــر البي عالني واالإ
ــارات،  ــد، النظ ــاعات الي ــاعات، س ــرأس، الس ــة ال ــة، أغطي االأحذي
ات التجميــل والعطــور، الســلع  اكسســوارات الموضــة، مســتحرف
ــوجات  ــة االأ�ة، المنس ــب، أغطي ــد، الحقائ ــن الجل ــة م المصنوع
ليــة، القرطاســية، حقائــب الســفر، االأدوات  ف ليــة، االأدوات المرف ف المرف
؛ خدمــات البيــع بالجملــة والتجزئــة عــرب  ف الرياضــة وأدوات التدخــ�ي
نــت فيمــا يتعلــق بالمالبــس،  نرت نــت وخدمــات الطلــب عــرب االإ نرت االإ
ــارات،  ــد، النظ ــاعات الي ــاعات، س ــرأس، الس ــة ال ــة، أغطي االأحذي
ات التجميــل والعطــور، الســلع  اكسســوارات الموضــة، مســتحرف
ــوجات  ــة االأ�ة، المنس ــب، أغطي ــد، الحقائ ــن الجل ــة م المصنوع
ليــة، القرطاســية، حقائــب الســفر، االأدوات  ف ليــة، االأدوات المرف ف المرف
يــد وخدمــات  ؛ خدمــات الطلــب عــرب الرب ف الرياضــة وأدوات التدخــ�ي
بالمالبــس،  يتعلــق  فيمــا  نــت  نرت االإ عــرب  المحوســبة  الطلــب 
ــارات،  ــد، النظ ــاعات الي ــاعات، س ــرأس، الس ــة ال ــة، أغطي االأحذي
ات التجميــل والعطــور، الســلع  اكسســوارات الموضــة، مســتحرف
ــوجات  ــة االأ�ة، المنس ــب، أغطي ــد، الحقائ ــن الجل ــة م المصنوع
ليــة، القرطاســية، حقائــب الســفر، االأدوات  ف ليــة، االأدوات المرف ف المرف

ف  الرياضــة وأدوات التدخــ�ي
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Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42305 العالمة التجارية رقم :  42305

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing for men, women and children; stockings; 
headgear; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; 
belts; shawls; accessories, in particular headscarves, 
neck scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; 
shoes; belts of leather 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبــس للرجــال والنســاء واالأطفــال؛ جــوارب طويلــة؛ أغطيــة 
الــرأس؛ مالبــس داخليــة؛ مالبــس ليليــة؛ مالبــس الســباحة؛ أرواب 
كسســوارات وخاصــة شــاالت  ســتحمام؛ أحزمــة؛ شــاالت؛ االإ االإ
الــرأس، شــاالت الرقبــة، الشــاالت، مناديــل اللبــاس؛ ربطــات 

ــد  ــن الجل ــة م ــة مصنوع ــة؛ أحزم ــازات؛ أحذي ــق؛ قف العن

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42306 العالمة التجارية رقم :  42306

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials (included in class 18), in particular 
small leather goods; trunks and travelling bags; bags; 
umbrellas and parasols; Luggage, bags, wallets and 
other carriers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمنتجــات  المقلــدة  المدبوغــة  والجلــود  المدبوغــة  الجلــود 
ــة  ــف 18)، خاص ي الصن

ــواردة �ف ــواد )ال ــذه الم ــن ه ــة م المصنوع
الســفرية؛  والحقائــب  الصناديــق  ة؛  الصغــري الجلديــة  الســلع 
حقائــب،  ســفرية،  حقائــب  ؛  والشــما�ي المظــالت  حقائــب؛ 

محافــظ و حوامــل أخــرى 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42307 العالمة التجارية رقم :  42307

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in class 16); hangtags; printed 
matter, bookbinding material; photographs [printed]; 
office requisites, except furniture; pencil sharpeners, 
electric or non-electric; drawing rulers, punches [office 
requisites], rubber erasers, stamp pads, pads; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; 
packing [cushioning, stuffing] materials of paper or 
cardboard; packing paper; containers of plastic, paper 
or cardboard for packaging; money clips; stickers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق، الــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ي الصنــف 16)؛ بطاقــات الشــعار المعلقــة؛ المطبوعــات، 

)الــواردة �ف
ــوازم  ــة؛ الل ــة المطبوع ــور الفوتوغرافي ــب؛ الص ــد الكت ــواد تجلي م
اة أقــالم الرصــاص، كهربائيــة وغــري  المكتبيــة بإســتثناء االأثــاث؛ مــرب
ــات  ــة)، ممحاي ــوازم مكتبي ــات )ل ــم، خرام ــطار رس ــة؛ مس كهربائي
مطــاط، ختامــات تحبــري االأختــام، دفاتــر قطــع؛ أكيــاس )مغلفــات 
وأجربــة) مــن الــورق أو البالســتيك للتعبئــة؛ مــواد تغليــف )تعبئــة 
أو ســد) مــن الــورق أو الــورق المقــوى؛ ورق تغليــف؛ أوعيــة مــن 
ــود؛  ــابك للنق ــة؛ مش ــوى للتعبئ ــورق المق ــورق ال ــتيك وال البالس

لصاقــات 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42308 العالمة التجارية رقم :  42308
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Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods of precious 
metals or coated therewith (included in class 14); 
jewellery; clocks and watches; jewellery boxes and 
watch boxes; alarm clocks; cuff links 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المصنوعــة  والمنتجــات  منهــا  خليــط  وكل  النفيســة  المعــادن 
ي الصنــف 14)؛ 

مــن معــادن نفيســة أو مطليــة بهــا )الــواردة �ف
صناديــق  الجيــب؛  وســاعات  الحائــط  ســاعات  المجوهــرات؛ 
زمامــات  منبهــة؛  ســاعات  الســاعات؛  وصناديــق  المجوهــرات 

أكمــام  )مرابــط) 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42309 العالمة التجارية رقم :  42309

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG 

ي أتش & كو. كي  بإسم :  هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم �ب
جي 

Applicant Address: Dieselstr. 12, D-72555 
Metzingen, Germany 

، ألمانيا   ف ينج�ي ف . 12 دي-72555 ميرت العنوان :  ديزيل سرت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Spectacles and parts therefor; spectacle cases; 
cell phone cases; laptop cases; Smartwatches and 
Software; mobile Apps;  wearable activity trackers; 
Electronic pens; ear phones; ear plugs; alarm 
bells;  Films, Downloadable image files; Electronic 
magazines; Downloadable music files; Podcasts; USB 
web keys; Communications headsets; Microphones for 
communication devices; Mobile data receivers; Digital 
optical transmission apparatus; CD storage wallets; 
Digital notepads; Electronic memories; Labels with

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نظــارات وأجزاؤهــا؛ علــب للنظــارات؛ غطــاء هواتــف خليويــة؛ غطاء 
مجيــات؛  الأجهــزة الحاســوب الشــخصية؛ الســاعات الذكيــة والرب
تطبيقــات الهواتــف المحمولــة؛ أجهــزة لتعقــب النشــاط يمكــن 
ــراس  ــدادات أذن؛ أج ــماعات؛ س ــة؛ س وني ــالم إلكرت ــا؛ أق ارتداؤه
ونيــة؛  يــل؛ مجــالت إلكرت ف إنــذار؛ أفــالم؛ ملفــات صوريــة قابلــة للترف
يــل؛ مدونــات صوتيــة؛ مفاتيــح ويــب  ف ملفــات موســيقية قابلــة للترف
ــات  ــال؛ ميكروفون ــماعات االتص كة؛ س ــرت ــة المش ــل التتابعي للنواق
الأجهــزة االتصــال؛ أجهــزة اســتقبال البيانــات المتنقلــة؛ أجهــزة 
رســال البريــة الرقميــة؛ محافظ تخزيــن االأقــراص المضغوطة؛  االإ
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integrated RFID chips; Labels carrying magnetically 
recorded or encoded information; Labels with machine-
readable codes; Cases for music storage devices; 
Memory sticks; Headsets for virtual reality games; 
Electronic book reader covers; Smart speakers; MP4 
players; Headphones; Wireless headphones; In-ear 
headphones; Headphones for smart phones; Cases for 
headphones; Noise cancelling headphones; Wireless 
headsets for smartphones; Telephone headsets; 
Headphone-microphone combinations; Loudspeakers; 
Cabinets for loudspeakers; Wireless speakers; Portable 
speaker docks 

ونيــة؛  ونيــة؛ ذاكــرة إلكرت دفاتــر المالحظــات الرقميــة؛ مذكــرات إلكرت
الراديــو  أشــعة  تــردد  تحديــد  رقائــق  عــى  تحتــوي  لواصــق 
ونيــة؛ ملصقــات تحمــل معلومــات مســجلة مغناطيســًيا  لكرت االإ
ــة  ــوز؛ أغطي ــة للرم ــوارئ آلي ــى ق ــوي ع ــات تحت ــفرة؛ ملصق أو مش
ــاب  ــماعات الألع ــرة؛ س ــة الذاك ط ــيقى؛ أ�ش ــن الموس ــزة تخزي أجه
ات  ــرب ــة؛ مك وني لكرت ــب االإ ــوارئ الكت ــة لق ؛ أغطي ي

ا�ف ــرت ــع االف الواق
ي فــور؛ ســماعات االأذن؛ ســماعات  الصــوت الذكيــة؛ مشــغالت إم �ب
الســلكية؛ ســماعات داخــل االأذن؛ ســماعات للهواتــف الذكيــة؛ 
أغطيــة الســماعات؛ ســماعات إلغــاء الضوضــاء؛ ســماعات الســلكية 
للهواتــف الذكيــة؛ ســماعات الهاتــف؛ مجموعــة ســماعة الــرأس 
ات  ات الصــوت؛ مكرب ات صوتيــة؛ خزائــن لمكــرب والميكروفــون؛ مكــرب

ــة  ــماعات المحمول ــد الس ــلكية؛ قواع ــوت الس ص

  

 

Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42337 العالمة التجارية رقم :  42337

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: NOOR INTERNATIONAL for 
Trading, Customs Clearance and Frelght 

ناشونال للخدمات التجارية  كة   نور انرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron Branch, Al-Manara 
Str, Al-Rashad Building- F3                   

-الخليل - دوار المنارة- مجمع االرشا د  ف العنوان :  فلسط�ي
التجاري-ط3                     

Applicant for Correspondence : Hebron Branch, 
Al-Manara Str, Al-Rashad Building- F3

عنوان التبليغ  : -الخليل - دوار المنارة- مجمع االرشا د التجاري-ط3 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
1-Academies (education) 
2- Educational examination 
3- Electronic desktop publihing 
4- Holiday camp services (entertainment) 
5-Library services (Mobile__) 
6- scgools(Nursery__) 
7- Teaching  
8- Tranlation 
9- Vocational retraining 
10- Workshops (Arranging and conducating of__)
{tranining} 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بية والتعليم)  1-االكاديميات )للرت

متحانات التعليمية  2- االإ

ي  3- النرش المكتىب
فيه)  4- خدمات معسكرات العطالت) للرت

 5- خدمات المكتبات المتجولة
 6- دور حضانة

 7- التدريس
جمة  8- الرت

ي
 9- اعادة التدريب المهىف

10- تنظيم وادارة ورشات العمل ) التدريب) 

EDUACATIONAL اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت
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Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42343 العالمة التجارية رقم :  42343

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: NOOR INTERNATIONAL for 
Trading, Customs Clearance and Frelght 

ناشونال للخدمات التجارية  كة نور انرت بإسم :  �ش

Applicant Address :Hebron Branch, Al-Manara Str, 
Al-Rashad Building- F3                   

-الخليل- دوار المنارة- مجمع  الرشاد  ف العنوان :  فلسط�ي
التجاري-ط3                     

Applicant for Correspondence : Hebron Branch, 
Al-Manara Str, Al-Rashad Building- F3

عنوان التبليغ  : -الخليل- دوار المنارة- مجمع  الرشاد التجاري-ط3 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
1-Brokerage (Freight__) 
2- Brokerage(Transport__) 
3-Cruises (Arranging of __) 
4- Delivery of goods 
5- Delivery of goods by mail order 
6- Marine transport 
7- Parcel delivvery 
8- Porterage 
9- Transportation information 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الشحن

 1-السمرة �ف
ي النقل

 2- السمرة �ف
 3- تنظيم الرحالت
 4- تسليم البضائع

يدي  5- تسليم البضائع بالطلب الرب
 6- النقل البحري

 7- تسليم الطرود
يل)  ف 8- العتالة )التحميل والترف

EXPRESS اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42347 العالمة التجارية رقم :  42347

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Premier Nutrition Company, LLC  ي ، أل أل �ي
تشن كومبىف بإسم :  بريمري نوتري

Applicant Address67 1222: th Street, Suite 210,  
Emeryville, California 94608, United States of 
America 

 ، يفيىي يت، سويت 210، إيمري ي اتش سرت
العنوان :  1222 67 �ت

كاليفورنيا 94608، الوليات المتحدة االمريكية  
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Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
dietary and nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكمالت التغذية والحمية الغذائية 

  

 

Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42354 العالمة التجارية رقم :  42354

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: AL Sharkeh AL Aqaryah Al 
Tejaryah Lil Esthmar Al Mosahmeh Al Ameh Al 
Mahdudah 

كة العقارية التجارية لالستثمار المساهمة العامة  بإسم :  الرش
المحدودة 

Applicant Address: Ramallah-Al Masyoun - 
Emaret Al Mashreq LilTaamin 

ف   ق للتأم�ي العنوان :  رام الله - الماصيون - عمارة المرش

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Computer Software and applications. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برامج الكمبيوتر والتطبيقات. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42355 العالمة التجارية رقم :  42355

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: AL Sharkeh AL Aqaryah Al 
Tejaryah Lil Esthmar Al Mosahmeh Al Ameh Al 
Mahdudah 

كة العقارية التجارية لالستثمار المساهمة العامة  بإسم :  الرش
المحدودة 

Applicant Address: Ramallah-Al Masyoun - 
Emaret Al Mashreq LilTaamin 

ف   ق للتأم�ي العنوان :  رام الله - الماصيون - عمارة المرش

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Building construction  repair  installation services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كيب أو التجميع.  ي واالإصالح وخدمات الرت

إنشاء المبا�ف
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام

  

 

Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42357 العالمة التجارية رقم :  42357

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: AL Sharkeh AL Aqaryah Al 
Tejaryah Lil Esthmar Al Mosahmeh Al Ameh Al 
Mahdudah 

كة العقارية التجارية لالستثمار المساهمة العامة  بإسم :  الرش
المحدودة 
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: Ramallah-Al Masyoun - 
Emaret Al Mashreq LilTaamin 

ف   ق للتأم�ي العنوان :  رام الله - الماصيون - عمارة المرش

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
real estate affairs, Accommodation bureaux 
(apartments), Apartment house mangement, 
Apartments (Renting of-), Appraisal (Real estate), 
Brokerage, Collection (Rent), Estate agencies (Real-
), Estate management (Real-) , Leasing of real estate, 
Rental of offices (Real estate), Real estate brokers, 
Housing agents, Leasing of farms, , buying and selling 
real estate, buying and selling land, buying and selling 
apartments, buying and selling housing, buying and 
selling offices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــكنية ، ادارة  ــقق الس ــارات والش ــب العق ــة ، مكات ــؤون العقاري الش
 ، الســمرة   ، العقــارات  ف  تثمــ�ي  ، الشــقق  تأجــري   ، العمــارات 
تحصيــل االيجــارات ، وكاالت العقــارات ، ادارة العقــارات ، تأجــري 
العقــارات ، تأجــري المكاتــب ، ســمرة العقــارات، وكالء االســكان، 
ي ، بيــع 

اء االرا�ف اء العقــارات ، بيــع و�ش تأجــري المــزارع ، بيــع و�ش
ــب .  اء المكات ــع و�ش ــكانات ، بي اء االس ــع و�ش ــقق ، بي اء الش و�ش

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42358 العالمة التجارية رقم :  42358

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: AL Sharkeh AL Aqaryah Al Tejaryah 
Lil Esthmar Al Mosahmeh Al Ameh Al Mahdudah 

كة العقارية التجارية لالستثمار المساهمة العامة  بإسم :  الرش
المحدودة 

Applicant Address: Ramallah-Al Masyoun - 
Emaret Al Mashreq LilTaamin 

ف   ق للتأم�ي العنوان :  رام الله - الماصيون - عمارة المرش

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Providing an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services, Communication media 
(presentation of goods on -), for retail purposes, 
Demonstration and sale of goods through electronic

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للبضائــع  ف  والبائعــ�ي ين  للمشــرت نــت  االنرت عــرب  ســوق  توفــري 
ــا  ــات بيعه والخدمــات، عــرض الســلع عــى وســائل االتصــال لغاي
ونيــة االلكرت التطبيقــات  عــرب  الســلع  وبيــع  عــرض  بالتجزئــة، 
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

applications and the internet, Online trading services, 
namely, operating online marketplaces for sellers and 
buyers of goods and services; online trading services in 
which sellers post products or services to be offered for 
sale, and purchasing is done via the internet; providing 
an online store for retail and wholesale of goods and 
services, providing evaluative feedback and ratings of 
sellers’ goods and services, the value and prices of sellers’ 
goods and services, buyers’ and sellers’ performance, 
delivery, and overall trading experience in connection 
therewith; providing a searchable online advertising 
guide featuring the goods and services of online 
vendors; providing a searchable online evaluation 
database for buyers and sellers, Advertising, marketing 
and promotional services through a social networking 
platform; artist management; management of sports 
people; market research; marketing studies; modelling 
for advertising or sales promotion; news clipping 
services; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; rental of advertising space; 
rental of advertising time on communication media; 
sponsorship search; business networking through a 
social networking platform; online business services 
for connecting social network users with businesses; 
providing online music subscription services. 

نــت، أي تشــغيل االأســواق  نــت، خدمــات التــداول عــرب االنرت واالنرت
ين للســلع والخدمــات، خدمــات  ف والمشــرت ــت للبائعــ�ي ن عــرب االنرت
ــات  ــرش المنتج ــون بن ــوم البائع ــث يق ــت حي ن ــرب االنرت ــداول ع الت
اء عــرب  ي ســيتم عرضهــا للبيــع، ويتــم الــرش

أو الخدمــات الــىت
ــة  ــة والجمل ــع بالتجزئ ــت للبي ن ــرب االنرت ــوق ع ــري س ــت، توف ن االنرت
للخدمــات والبضائــع، تقديــم مالحظــات تقييميــة وتصنيفــات 
ســلع وخدمــات  وأســعار  وقيمــة   ، ف البائعــ�ي لســلع وخدمــات 
ة  والخــرب والتســليم،   ، ف والبائعــ�ي ين  المشــرت وأداء   ، ف البائعــ�ي
ــرب  ي ع

ــال�ف ــل إع ــري دلي ــك، توف ــق بذل ــا يتعل ــاملة فيم ــة الش التجاري
ف  نــت يمكــن البحــث فيــه يعــرض ســلع وخدمــات البائعــ�ي االنرت
ــة  ــت قابل ن ــم عــرب االنرت ــات تقيي ــت، توفــري قاعــدة بيان ن عــرب االنرت
عــالن والتســويق والخدمــات  ، االإ ف ين والبائعــ�ي للبحــث للمشــرت
ويجيــة مــن خــالل منصــة الشــبكات االجتماعيــة إدارة فنــان  الرت
ــة بحــوث التســويق دراســات التســويق  إدارة الشــخصيات الرياضي
ــات  ــة قصاص ــات خدم ــج المبيع ــالن أو تروي ع ــات االإ ــرض لغاي الع
الصحــف االخباريــة عــرض البضائــع عــى وســائل االتصــال الأغــراض 
ــالن  ع ــت االإ ــري وق ــة تأج ــاحات إعالني ــري مس ــة تأج ــع بالتجزئ البي
عــى وســائل االتصــال البحــث عــن الرعايــة الربــط الشــب�ي لالعمــال 
التجاريــة مــن خــالل منصــة الشــبكات االجتماعيــة خدمــات االأعمــال 
نــت لربــط مســتخدمي الشــبكات االجتماعيــة مــع  نرت التجاريــة عــرب االإ
ــت.  ن نرت ــرب االإ ــيقى ع ي الموس

اك �ف ــرت ــات االش ــري خدم كات توف ــرش ال

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42361 العالمة التجارية رقم :  42361

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Ahmad Issam Ahmad Khalifah  بإسم :  أحمد عصام أحمد خليفة

Applicant Address: Ramallah, Beitunia, Industrial 
Zone, Al-Zahra Building, 3rd floor, Mobile 
0568900317   

العنوان :  رام الله بيتونيا المنطقة الصناعية عمارة الزهراء ط 3 
جوال 0568900317    

Applicant for Correspondence : Ramallah, 
Beitunia, Industrial Zone, Al-Zahra Building, 3rd 
floor, Mobile 0568900317

عنوان التبليغ  : رام الله بيتونيا المنطقة الصناعية عمارة الزهراء ط 3 
جوال 0568900317

ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
After-shave lotion , Air fragrancing preparations , 
Alkali (Volatile-) [ammonia] [detergent] , Almond soap 
, Cleaning preparations , Deodorant soap , Disinfectant 
soap , Shampoos , Soap , Washing preparations , 
Perfumes , Polish for furniture and flooring , Washing 
soda, for cleaning , Windshield cleaning liquids

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــو  ــري الج ات تعط ــتحرف ــة ،مس ــد الحالق ــا بع ــن) لم ــول )لوش غس
 ، اللــوز  صابــون   ، [منظــف]  متطايرة[امونيــا]  قلويــة  مــادة   ،
ات تنظيــف ، صابونــا الزالــة الروائــح الكريهــة ، صابــون  مســتحرف
ــع  ــور ملم ــيل ، عط ات غس ــتحرف ــون ، مس ــامبو ، صاب ــر ، ش مطه
ات  لالأثــاث واالأرضيــات ، صــودا الغســيل للتنظيــف ، مســتحرف

ــيارات  ــاج الس ــف زج لتنظي
  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42366 العالمة التجارية رقم :  42366

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Pakten Sa?l?k Urünleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim ?irketi 

ي 
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف ي سانا�ي ف ساغليك يورونلري بإسم :  باكت�ي

Applicant Address2:  . Organize Sanayi B?lgesi,  
83221 Nolu Cadde, No:9  ?ehitkamil - Gaziantep TR 

ي، 83221 نولو كادي، رقم: 9  ف ي بولجري ف سانا�ي العنوان :  2. أورجانري
ي أر)تركيا)  

سيتكاميل - غازيانتيب �ت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching and cleaning preparations, perfumery, 
non-medicated cosmetics, fragrances, deodorants 
for personal use and animals, soaps, dental care 
preparations, abrasive preparations, emery cloth, 
sandpaper; pumice stone, abrasive pastes, polishing 
preparations for leather, vinyl, metal and wood, 
polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تبييــض االأقمشــة والتنظيــف، المــواد العطريــة،  مســتحرف
ات التجميــل غــري الطبيــة ، الروائــح العطريــة، مزيــالت  مســتحرف
الروائــح الكريهــة لالســتخدام الشــخىي وللحيوانــات، الصابــون، 
ات الكاشــطة، ورق  ات العنايــة باالأســنان، المســتحرف مســتحرف
ــطة،  ف الكاش ــ�ي ــاف، المعاج ــر الخف ــرة؛ حج ــرة، ورق الصنف الصنف
والخشــب،  المعــدن  الفينيــل،  الجلــود،  تلميــع  ات  مســتحرف

ــب  ــدن والخش ــل، المع ــد، الفيني ــات الجل ــات وكريم الملمع
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42367 العالمة التجارية رقم :  42367

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Pakten Sa?l?k Urünleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim ?irketi 

ي 
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف ي سانا�ي ف ساغليك يورونلري بإسم :  باكت�ي

Applicant Address2: . Organize Sanayi B?lgesi,  
83221 Nolu Cadde, No:9  ?ehitkamil - Gaziantep 
TR 

ي، 83221 نولو كادي، رقم: 9  ف ي بولجري ف سانا�ي العنوان :  2. أورجانري
ي أر)تركيا)  

سيتكاميل - غازيانتيب �ت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes, chemical preparations and 
chemical elements for pharmaceutical purposes, 
dietary supplements, including those adapted for 
medical purposes, nutritional supplements, dietary 
supplements for slimming purposes, food for babies, 
herbs and herbal beverages adapted for medicinal 
purposes, preparations for use in dentistry, other 
than tools and apparatus, sanitary preparations for 
medical use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters, 
materials for dressings, diapers, baby diapers including 
those made of paper and textiles, preparations for 
destroying vermin, fungicides, herbicides, deodorants, 
other than for human beings or for animals, air 
deodorising preparations, disinfectants, antiseptics, 
detergents for medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنيــة والبيطريــة لالســتخدامات الطبيــة،  المســتحرف
لالأغــراض  الكيميائيــة  والعنــارص  الكيميائيــة  ات  المســتحرف
ي ذلــك المخصصــة 

الصيدالنيــة، مكمــالت الحميــة الغذائيــة، بمــا �ف
لالأغــراض الطبيــة، المكمــالت الغذائيــة، مكمــالت الحميــة الغذائية 
وبــات  لغايــات التنحيــف، أغذيــة لالأطفــال الرضــع، االأعشــاب ومرش
ات  المســتحرف الدوائيــة،  لالســتخدامات  المعــّدة  االأعشــاب 
واالأجهــزة،  االأدوات  بخــالف  االأســنان،  طــب  ي 

�ف المســتخدمة 
ــة،  ــوط الصحي ، الف ي ــىب ــتخدام الط ــة لالس ات الصحي ــتحرف المس
ــد،  ــواد التضمي ــروح، وم ــات الج ــة، لصق ــائية الصحي ــوط النس الف
ي ذلــك تلــك المصنوعــة 

الحفاظــات ، حفاضــات االأطفــال بمــا �ف
ــوام،  ــى اله ــاء ع ات القض ــتحرف ــوجات، مس ــورق والمنس ــن ال م
مبيــدات الفطريــات، مبيــدات االأعشــاب الضــارة، مزيــالت الروائــح 
ات  ــتحرف ــات، مس ــرش أو الحيوان ــتخدامات الب ــري اس ــة، لغ الكريه
المعقمــات،  المطهــرات،  الجــو،  مــن  الكريهــة  الروائــح  إزالــة 

منظفــات لالســتخدامات طبيــة. 
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42371 العالمة التجارية رقم :  42371

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Pakten Sa?l?k Urünleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim ?irketi 

ي 
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف ي سانا�ي ف ساغليك يورونلري بإسم :  باكت�ي

Applicant Address2: . Organize Sanayi B?lgesi,  
83221 Nolu Cadde, No:9  ?ehitkamil - Gaziantep 
TR 

ي، 83221 نولو كادي، رقم: 9  ف ي بولجري ف سانا�ي العنوان :  2. أورجانري
ي أر)تركيا)  

سيتكاميل - غازيانتيب �ت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching and cleaning preparations, perfumery, 
non-medicated cosmetics, fragrances, deodorants 
for personal use and animals, soaps, dental care 
preparations, abrasive preparations, emery cloth, 
sandpaper; pumice stone, abrasive pastes, polishing 
preparations for leather, vinyl, metal and wood, 
polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تبييــض االأقمشــة والتنظيــف، المــواد العطريــة،  مســتحرف
ات التجميــل غــري الطبيــة ، الروائــح العطريــة، مزيــالت  مســتحرف
الروائــح الكريهــة لالســتخدام الشــخىي وللحيوانــات، الصابــون، 
ات الكاشــطة، ورق  ات العنايــة باالأســنان، المســتحرف مســتحرف
ــطة،  ف الكاش ــ�ي ــاف، المعاج ــر الخف ــرة؛ حج ــرة، ورق الصنف الصنف
والخشــب،  المعــدن  الفينيــل،  الجلــود،  تلميــع  ات  مســتحرف

ــب  ــدن والخش ــل، المع ــد، الفيني ــات الجل ــات وكريم الملمع
 baby اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة  اشرت

          الحماية باالألوان االأزرق الداكن واالأزرق الفاتح

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42372 العالمة التجارية رقم :  42372

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Pakten Sa?l?k Urünleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim ?irketi 

ي 
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف ي سانا�ي ف ساغليك يورونلري بإسم :  باكت�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address2: . Organize Sanayi B?lgesi,  
83221 Nolu Cadde, No:9  ?ehitkamil - Gaziantep 
TR 

ي، 83221 نولو كادي، رقم: 9  ف ي بولجري ف سانا�ي العنوان :  2. أورجانري
ي أر)تركيا)  

سيتكاميل - غازيانتيب �ت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes, chemical preparations and 
chemical elements for pharmaceutical purposes, 
dietary supplements, including those adapted for 
medical purposes, nutritional supplements, dietary 
supplements for slimming purposes, food for babies, 
herbs and herbal beverages adapted for medicinal 
purposes, preparations for use in dentistry, other 
than tools and apparatus, sanitary preparations for 
medical use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters, 
materials for dressings, diapers, baby diapers including 
those made of paper and textiles, preparations for 
destroying vermin, fungicides, herbicides, deodorants, 
other than for human beings or for animals, air 
deodorising preparations, disinfectants, antiseptics, 
detergents for medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنيــة والبيطريــة لالســتخدامات الطبيــة،  المســتحرف
لالأغــراض  الكيميائيــة  والعنــارص  الكيميائيــة  ات  المســتحرف
ي ذلــك المخصصــة 

الصيدالنيــة، مكمــالت الحميــة الغذائيــة، بمــا �ف
لالأغــراض الطبيــة، المكمــالت الغذائيــة، مكمــالت الحميــة الغذائية 
وبــات  لغايــات التنحيــف، أغذيــة لالأطفــال الرضــع، االأعشــاب ومرش
ات  المســتحرف الدوائيــة،  لالســتخدامات  المعــّدة  االأعشــاب 
واالأجهــزة،  االأدوات  بخــالف  االأســنان،  طــب  ي 

�ف المســتخدمة 
ــة،  ــوط الصحي ، الف ي ــىب ــتخدام الط ــة لالس ات الصحي ــتحرف المس
ــد،  ــواد التضمي ــروح، وم ــات الج ــة، لصق ــائية الصحي ــوط النس الف
ي ذلــك تلــك المصنوعــة 

الحفاظــات ، حفاضــات االأطفــال بمــا �ف
ــوام،  ــى اله ــاء ع ات القض ــتحرف ــوجات، مس ــورق والمنس ــن ال م
مبيــدات الفطريــات، مبيــدات االأعشــاب الضــارة، مزيــالت الروائــح 
ات  ــتحرف ــات، مس ــرش أو الحيوان ــتخدامات الب ــري اس ــة، لغ الكريه
المعقمــات،  المطهــرات،  الجــو،  مــن  الكريهــة  الروائــح  إزالــة 

منظفــات لالســتخدامات طبيــة. 
 baby اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة  اشرت

الحماية باالألوان االأزرق الداكن واالأزرق الفاتح

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42373 العالمة التجارية رقم :  42373

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: NOOR INTERNATIONAL for 
Trading, Customs Clearance and Frelght 

ناشونال للخدمات التجارية  كة  نور انرت بإسم :  �ش

Applicant Address :Hebron Branch, Al-Manara Str, 
Al-Rashad Building- F3                   

-الخليل- دوار المنارة- مجمع الرشاد   ف العنوان :  فلسط�ي
التجاري-ط3                     

Applicant for Correspondence : Hebron Branch, 
Al-Manara Str, Al-Rashad Building- F3

عنوان التبليغ  : -الخليل- دوار المنارة- مجمع الرشاد  التجاري-ط3 
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
1-Accounting  
2- Advertising 
3-Dissemination of advertising matter 
4- Document reproduction  
5- Employment agencies 
6- Marketing 
7-On-line advertising on a computer network 
8-Reproductin (Document__) 
9-Transcription 
10- Tiping 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 1- محاسبة

 2- دعاية واعالن
 3- نرش مواد الدعاية واالعالن

 4- إستنساخ الوثائق
 5- وكاالت التوظيف

 6- التسويق
ة عى شبكات الكمبيوتر عالن والدعاية المبا�ش  7- االإ

 8- استنساخ الوثائق
 9- النسخ

10- الطباعة 
EDUACATIONAL اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42374 العالمة التجارية رقم :  42374

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Pakten Sa?l?k Urünleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim ?irketi 

ي 
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف ي سانا�ي ف ساغليك يورونلري بإسم :  باكت�ي

Applicant Address :2. Organize Sanayi B?lgesi,  
83221 Nolu Cadde, No:9  ?ehitkamil - Gaziantep 
TR                   

ي، 83221 نولو كادي، رقم: 9  ف ي بولجري ف سانا�ي العنوان :  2. أورجانري
ي أر)تركيا)  

سيتكاميل - غازيانتيب �ت

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paper, cardboard, paperboard and products made of 
them (except use for stationery purposes) Packaging 
and wrapping materials made of plastic materials. 
Printed matter and bookbinding materials. Printed 
documents; printed publications, calendars, posters, 
pictures, notices, charts, stickers, (stamps) Stationery, 
office, educational and teaching materials (except 
furnitures and apparatus) Office machines. Brushes and 
rolls for paints. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق ، الــورق المقــوى، الــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة 
ي لالســتخدام لالأغــراض المكتبيــة) مــواد 

منهــا )عــدا عــن الــىت
ــة والتغليــف المصنوعــة مــن مــواد بالســتيكية. المطبوعــات  التعبئ
ومــواد التجليــد. الوثائــق المطبوعــة؛ المنشــورات المطبوعــة، 
الجــداول،  شــعارات،  واالإ الصــور،  الملصقــات،  والتقاويــم، 
الرقــع الالصقــة، )الطوابــع) قرطاســية، المــواد المكتبيــة، والمــواد 
التعليميــة والتدريســية )باســتثناء االأثــاث واالأجهــزة) آالت المكاتــب. 

ــات  ــات للدهان ي ولفاف
ــرا�ش ف

 baby اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة  اشرت
             الحماية باالألوان االأزرق الداكن واالأزرق الفاتح
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42376 العالمة التجارية رقم :  42376

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Arab company for paints products  كة العربية لصناعة الدهانات بإسم :  الرش

Applicant Address: Nablus Industrial Area   العنوان :  نابلس المنطقة الصناعيه مقابل سوق الخضار المركزي

Applicant for Correspondence : Nablus- Adeel 
street - Karsou” building INFO@APCPAINTS.PS 

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع العدل- عماره كرسوع-طابق 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paints

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانات

اطات خاصة:عدم الحماية عى االحرف المجردة اشرت

  
 

Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42377 العالمة التجارية رقم :  42377

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Badawy group for food industries  كة بدوي جروب للصناعات الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address: Plot No. 19/4 A1- 
Northwestern part industrial zone Tenth of 
Ramadan City - Ash Sharqia the Arab Republic of 
Egypt 

ي المنطقة  العنوان :  القطعة رقم A1 19/4-الجزء الشماىلي الغر�ب
قية جمهورية مر  -من رمضان - الرش الصناعية مدينة العرش

العربية  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

كة طالل ابو غزالة للملكية الفكرية عنوان التبليغ  : �ش

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاجو؛ الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة؛ عس ــات المثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــح؛ الخــردل؛  ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب والعســل االســود؛ الخمــري

ــج  ــارات؛ الثل ــل)؛ البه ــات )التواب ــل والصلص الخ
  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42380 العالمة التجارية رقم :  42380

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Glow & Go Cosmetics Company كةجلو آند جو لمواد التجميل  بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus Industrial Area Al-
Madmouj Building Mobile 0597146961   

العنوان :  نابلس المنطقة الصناعية بناية المدموج جوال 
    0597146961

Applicant for Correspondence : Nablus Industrial 
Area Al-Madmouj Building Mobile 0597146961

عنوان التبليغ  : نابلس المنطقة الصناعية بناية المدموج جوال 
0597146961

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Baths (Cosmetic preparations for) , Cosmetics , Creams 
(Cosmetic-) , Creams (Skin whitening -) , Disinfectant 
soap  , Dry shampoos  , Dyes (Cosmetic—)  , Emery , 
Essential oils  , Eyelashes (Cosmetic preparations for—)  
, Eyebrow cosmetics  , Hair dyes , Hair lotions  , Hair spray 
, Make-up  , Make-up powder , Make-up preparations 
, Make-up removing preparations , Mascara , Masks 
(Beauty—) , Medicated soap  , Perfumery  , Shampoos  , 
Skin care (Cosmetic preparations for—) , Skin whitening 
creams  , Soap , Varnish (Nail—).

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كريمــات   ، ات  مســتحرف  ، ســتحمام  لالإ تجميليــة  ات  مســتحرف
ات  ة ، صابون مطهر ، مســتحرف تجميليــة ، كريمــات لتبييــض البــرش
ــنفرة)  ــحج )س ــحوق س ــة ، مس ــاغ تجميلي ــاف ،أصب ــامبو الج الش
ات  ــتحرف ــوش ، مس ــل للرم ات تجمي ــتحرف ــة ، مس ــوت عطري ، زي
ــعر ،  ــن للش ــوالت لوش ــعر ، غس ــاغ للش ــب ، أصب ــل الحواج تجمي
ات  ــاج ، مســتحرف ــاج ، مســاحيق مكي اي) للشــعر ، مكي رذاذ )ســرب
ات ازالــة المكيــاج ، مســكرة ، أقنعــة تجميليــة ،  مكيــاج ، مســتحرف
ة ،  ــة بالبــرش ــل للعناي ات تجمي ي ، عطــور ، مســتحرف ــون طــىب صاب

ــر  ــون ، طــالء أظاف ة ، صاب ــرش شــامبو ، كريمــات تبييــض الب
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Glow  بمعزل عن العالمة اشرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :03/03/2022  التاريخ :03/03/2022

Trademark No.:42382 العالمة التجارية رقم :  42382

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: nabeel jamal ahmad abu salha  بإسم :  نبيل جمال احمد ابو صالحة

Applicant Address: nablus- sufian street - 
Opposite Bank of Palestine -
 mohanad-mubarek@hotmail.com                   

-mohanad ف العنوان :  نابلس - شارع سفيان - مقابل بنك فلسط�ي
                    mubarek@hotmail.com

Applicant for Correspondence:  
عنوان التبليغ  : 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game meat extracts croquettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واالأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم ،كبه 

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42383 العالمة التجارية رقم :  42383

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: CASALASCO SOCIETA’ AGRICOLA 
S.p.A. 

ي إيه  بإسم :  كازاالسكو سوشيتا أجريكوال إس �ب

Applicant Address: Strada Provinciale 32 26036 
RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) Italy 

ادا بروفينشاىلي 32 26036 ريفارولو ديل ري دي  العنوان :  سرت
ي )�ي آر) إيطاليا  

يونيىت

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Peeled tomato; tomato preserves; canned tomatoes; 
crushed and strained tomatoes; tomato pulp; tomato 
paste; tomato puree and concentrates; tomato cubes; 
tomato extracts; processed tomatoes; condensed 
tomato; tomato juice for cooking; canned vegetables; 
vegetables based soups; cooked and preserved 
vegetables 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة؛ معلبــات الطماطــم؛ طماطــم معلبــة؛ طماطــم  طماطــم مقــرش
مهروســة ومصفــاة؛ لــب الطماطــم؛ معجــون الطماطــم؛ معجــون 
ــات الطماطــم؛ خالصــات الطماطــم؛  ــزات الطماطــم؛ مكعب ومرك
طماطــم معالجــة؛ طماطــم مكثفــة؛ عصــري طماطــم للطبــخ؛ 
الخضــار؛ خضــار مطهــوة  وات معلبــة؛ حســاء أساســه  خــرف

ــة  ومحفوظ

  

 

Date :03/03/2022  التاريخ :03/03/2022

Trademark No.:42384 العالمة التجارية رقم :  42384

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Twin Banks Electronic Trading 
Company

ونية  كة توين بانكس للتجارة االلكرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Birzeit Verona 
Building 6 Mobile 0569272727   

ونا 6 جوال 0569272727     زيت عمارة فري العنوان :  رام الله بري

Applicant for Correspondence : Ramallah Birzeit 
Verona Building 6 Mobile 0569272727

ونا 6 جوال 0569272727 زيت عمارة فري عنوان التبليغ  : رام الله بري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Providing telecommunication , channels for 
teleshopping services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفري قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد 

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42400 العالمة التجارية رقم :  42400

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

260  
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Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Packaging cartons; Packaging paper; Packaging 
materials; Packaging tapes; Adhesive tapes for 
packaging purposes; Plastic films for packaging 
purposes; Packaging boxes [paper]; Cardboard boxes 
for packaging purposes; Plastic packaging films; 
Plastic packaging films; Cardboard packaging boxes; 
Cardboard packaging materials; Paper packaging 
materials; Cardboard packaging materials; Cardboard 
packaging boxes; Cardboard packaging boxes; 
Cardboard boxes for commercial packaging; Cardboard 
packaging materials [paperboard]; Printed paper 
packaging materials; Foldable cardboard packaging 
boxes; Foldable cardboard packaging boxes; Cardboard 
boxes for packaging purposes; Paper packaging 
containers for commercial purposes; Paper or plastic 
packaging bags, sleeves, pockets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ورق )كرتــون) مقــوى للتغليــف، ورق تغليــف، مــواد تغليــف، 
رقائــق  التغليــف،  لغايــات  الصقــة  طــة  أ�ش تغليــف،  ائــط  �ش
بالســتيكية لغايــات التغليــف، علــب تغليــف )ورق)، علــب ورق 
مقــوى لغايــات التغليــف، رقائــق بالســتيكية للتغليــف، رقائــق 
ــف  ــواد تغلي ــف، م ــوى للتغلي ــب ورق مق ــف، عل ــتيكية للتغلي بالس
مــن الــورق المقــوى، مــواد تغليــف مــن الــورق، مــواد تغليــف مــن 
ــوى  ــب ورق مق ــف، عل ــوى للتغلي ــب ورق مق ــوى، عل ــورق المق ال
للتغليــف، علــب ورق مقــوى، علــب ورق مقــوى للتغليــف التجــاري، 
ــف  ــواد تغلي ــوى)، م ــوى )ورق مق ــورق المق ــن ال ــف م ــواد تغلي م
ورقيــة مطبوعــة، علــب تغليــف مــن الــورق المقــوى قابلــة للطــي، 
علــب تغليــف مــن الــورق المقــوى قابلــة للطــي، علــب ورق مقــوى 
لغايــات التغليــف، حاويــات ورق تغليــف لغايــات تجاريــة، أكيــاس 

ــوب.  ــام، جي ــتيكية، أكم ــة أو بالس ــف ورقي تغلي

  

 

Date 06/03/2022:  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.42401: العالمة التجارية رقم :  42401

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Packaging cartons; Packaging paper; Packaging 
materials; Packaging tapes; Adhesive tapes for 
packaging purposes; Plastic films for packaging 
purposes; Packaging boxes [paper]; Cardboard boxes 
for packaging purposes; Plastic packaging films; 
Plastic packaging films; Cardboard packaging boxes; 
Cardboard packaging materials; Paper packaging 
materials; Cardboard packaging materials; Cardboard 
packaging boxes; Cardboard packaging boxes; 
Cardboard boxes for commercial packaging; Cardboard 
packaging materials [paperboard]; Printed paper 
packaging materials; Foldable cardboard packaging 
boxes; Foldable cardboard packaging boxes; Cardboard 
boxes for packaging purposes; Paper packaging 
containers for commercial purposes; Paper or plastic 
packaging bags, sleeves, pockets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ورق )كرتــون) مقــوى للتغليــف، ورق تغليــف، مــواد تغليــف، 
رقائــق  التغليــف،  لغايــات  الصقــة  طــة  أ�ش تغليــف،  ائــط  �ش
بالســتيكية لغايــات التغليــف، علــب تغليــف )ورق)، علــب ورق 
مقــوى لغايــات التغليــف، رقائــق بالســتيكية للتغليــف، رقائــق 
ــف  ــواد تغلي ــف، م ــوى للتغلي ــب ورق مق ــف، عل ــتيكية للتغلي بالس
مــن الــورق المقــوى، مــواد تغليــف مــن الــورق، مــواد تغليــف مــن 
ــوى  ــب ورق مق ــف، عل ــوى للتغلي ــب ورق مق ــوى، عل ــورق المق ال
للتغليــف، علــب ورق مقــوى، علــب ورق مقــوى للتغليــف التجــاري، 
ــف  ــواد تغلي ــوى)، م ــوى )ورق مق ــورق المق ــن ال ــف م ــواد تغلي م
ورقيــة مطبوعــة، علــب تغليــف مــن الــورق المقــوى قابلــة للطــي، 
علــب تغليــف مــن الــورق المقــوى قابلــة للطــي، علــب ورق مقــوى 
لغايــات التغليــف، حاويــات ورق تغليــف لغايــات تجاريــة، أكيــاس 

ــوب.  ــام، جي ــتيكية، أكم ــة أو بالس ــف ورقي تغلي

اطات خاصة:عدم الحماية عى االحرف المجردة اشرت

  
 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42402 العالمة التجارية رقم :  42402

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Components for motor vehicles, clutches, gearboxes, 
synchronising devices for gearboxes, synchronising 
rings, shifter rods, gearshift guides, gearshift levers, 
selector shaft locking devices, brake actuating devices, 
pulser rings for anti-locking braking systems (ABS), ball 
joint couplings, connecting rods, steering knuckles; 
Display and control units; instrument panel display and 
control units; release forks; automatic transmissions 
for land vehicles; as also their individual parts, in 
particular, brake bands and disks; flasher lights; brakes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكونــات لمحــركات الســيارات، قابضــات )كلتشــات)، صناديــق 
ــن،  ام ف ــات الرت ــننات، حلق ــق مس ــة لصنادي ــزة مزامن ــننات، أجه مس
ــان ناقــل الحركــة، خطــوات ارشــاد نقــل الرعــات، رافعــات  قضب
نقــل الرعــات، أجهــزة محــدد قفــل االذرع، أجهــزة تشــغيل 
 ،(ABS( الفرامــل، حلقــات نبــض أنظمــة المكابــح المانعــة لالنــزالق
التوجيــه؛  مفاصــل  توصيــل،  اذرع  كة،  مشــرت كرويــة  وصــالت 
وحــدات العــرض والتحكــم، لوحــات بالعــدادات عــرض و التحكم، 
يــة؛ وكذلــك  شــوكات إطــالق، ناقــل حركــة اوتوماتيــ�ي للمركبــات الرب
ــل، ــراص الفرام ــة واق يطي ــح �ش ــا، مكاب ــة، خصوص ــا الفردي أجزائه
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for vehicles; brake parts and linings; seals parts of 
engines; torque limiters, parts of aforesaid goods, 
as also disks and disk springs as automotive parts; 
electronic transmission for land vehicles, suspension 
struts for land vehicles; rims; window lifters; propeller 
shafts and driven shafts for land vehicles; hydraulic 
clutch controls for land vehicles and parts therefor, in 
particular, pipes, tubes, master and slave cylinders, 
release bearings; clutch disks, releasers, releasing and 
actuating mechanisms, transmissions; clutch parts; 
camshaft phasing units; pilot or clutch guide bearings; 
wheel bearing units; windshield wiper systems, 
consisting mainly of wiper motors, windshield wiper 
linkage and wiper blades; windshield wipers; vibration 
dampers included in this class; flywheels; control valves 
included in this class; shock absorbers for vehicles; 
emergency flasher systems, consisting mainly of relays 
and switches. 

أجــزاء إشــارات االنعطــاف، أجــزاء مكابــح للمركبــات وبطانــات 
للمكابــح، مانعــات تــرب للمحــركات، محــدد العــزم، أجــزاء مــن 
االســطوانات  ونوابــض  االأســطوانات  الذكــر،  ســالفة  البضائــع 
للمركبــات  ونيــة  الكرت الحركــة  نقــل  آليــات  للســيارات،  كأجــزاء 
يــة، إطــارات، رافعــات نوافــذ  يــة، نوابــض تعليــق للمركبــات الرب الرب
يــة،  درة للمركبــات الرب المركبــات، أعمــدة دوران المــراوح وأعمــدة االإ
يــة  آليــات تحكــم هيدروليكيــة للقابضــات )كلتشــات) للمركبــات الرب
، واالأنابيــب، واالأســطوانات الرئيســية والتابعــة،  وخاصــة المواســري
ومحامــل التســييب، أســطوانات القابضــات )كلتشــات)، المســيبات، 
أجــزاء  الحركــة،  نقــل  آليــات  والتشــغيل،  التسســيب  آليــات 
ــل  ــات، محام ــدة االأدارة الكام ــدات أعم ــات)، وح ــض )كلتش المقاب
طــارات، أنظمة مســاحات  موجهــات المقابــض، وحــدات تحميــل االإ
ي تتكــون أساســاً مــن المحــركات 

زجــاج المركبــات االأمامــي، الــىت
مســاحات، مســاحات زجــاج المركبــات االأمامــي وريــش المســاحات 
از  ف والمســاحات، مســاحات زجــاج المركبــات، مخمــدات االهــرت
ــم الرعــة، صمامــات  ــب تنظي ي هــذا الصنــف، دوالي

ــة �ف المتضمن
ي هــذا الصنــف، مخمــدات صدمــات لتوقــف 

التحكــم المتضمنــة �ف
) للطــوارئ تتكــون بشــكل  المركبــات، أنظمــة الوميــض )فــال�ش

ــح.  ــالت ومفاتي ــن مرح ــا�ي م أس
اطات خاصة:عدم الحماية عى االحرف بصورة مجردة عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42403 العالمة التجارية رقم :  42403

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electric display and control units; instrument panel 
display and control units; car thermostats, batteries; 
car thermostats; batteries; distributors, Sensors; Sensor 
controllers; Sensor switches; Electric sensors; Electrical 
sensors; Electronic sensors; Impact sensors; Shock

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ونيــة، لوحــدات عــرض العــدادات و  وحــدات عــرض وتحكــم الكرت
موســتات )منظمــات الحــرارة) للســيارات،  ي وحــدات، ثري

التحكــم �ف
ــات،  ــيارات، بطاري ــرارة) للس ــات الح ــتات )منظم موس ــات، ثري بطاري
مفاتيــح  الحساســات،  تحكــم  أجهــزة  حساســات،  موزعــات، 
كهربائيــة، حساســات  ونيــة،  الكرت حساســات  الحساســات، 
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sensors; Vibration sensors; Motion sensors; Position 
sensors; Touchscreen sensors; Sensory software; Laser 
sensors; Digital sensors; Magnetic sensors; Thermal 
sensors [thermostats]; Electronic measurement 
sensors; Sensors for engines; Optical speed sensors; Oil 
level sensors; Electro-optical sensors; Digital sensory 
devices; Sensors for measuring instruments; Electronic 
control sensors for motors; Sensors, detectors and 
monitoring instruments; Sensors for use in the control 
of motors; Sensors for use in the control of engines. 

ــات،  ــات الصدم ، حساس ــري ــات التأث ــة، حساس وني ــات الكرت حساس
از، حساســات الحركــة، حساســات الموضــع،  ف حساســات االهــرت
حساســات شاشــة اللمــس، برمجيــات الحساســات، حساســات 
ر، حساســات رقميــة، حساســات مغناطيســية، حساســات  ف لــري
ونيــة،  موســتات)، حساســات القيــاس االلكرت منظمــات الحــرارة )ثري
ــات  ــة، حساس ــة البري ــات الرع ــركات، حساس ــات للمح حساس
أجهــزة  الكهربائية-البريــة،  الحساســات  الزيــت،  مســتوى 
القيــاس، حساســات  الأدوات  الرقميــة، حساســات  الحساســات 
ونيــة للمحــركات، حساســات، كواشــف وأدوات مراقبــة،  تحكــم الكرت
حساســات تســتخدم للتحكــم بالموتــورات، حساســات تســتخدم 

ــركات.  ــم بالمح لتحك
اطات خاصة:عدم الحماية عى االحرف بصورة مجردة عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42404 العالمة التجارية رقم :  42404

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bearings for rotary movements, bearings for 
longitudinal movements, ball bearings, roller bearings, 
needle bearings, plain bearings, spherical plain 
bearings, parts of bearings, housings for bearing, 
bearing bushes, cam rollers, supporting rolls, rod-
socket heads, universal joints, belt tensioning rollers, 
track rollers, overrunning clutches, lubricating adapters 
as attachments for bearings, axles for machines, driving 
motors, threaded spindles for worm gears, textile 
machines and parts thereof, top rollers for drawing 
mechanisms and related weighting arms, bearings for 
bottom rolls, spinning spindles and tension rollers, 
levers in textile machines, thread guide rolls, metallic 
sealing rings, snap rings; machine components for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل  ــة، محام ــركات الطولي ــل للح ــدوارة، محام ــركات ال ــل للح محام
ــة، محامــل  ــة، محامــل عادي ــة، محامــل بكــرات، محامــل إبري كروي
ــات  ــل، بطاني ــة محام ــل، أوعي ــن المحام ــزاء م ــة، أج ــة عادي حلقي
محامــل، كامــة دحروجيــة، لفــات دعــم، رؤوس مقبــس، وصــالت 
 – بكــرات  الســيور،  أســطوانات شــد   – بكــرات  الحركــة،  عامــة 
ــة،  ــات) الفاصل ــات )كلتش ــل)، القابض ــكل السالس ــطوانات )بش أس
ــب االآالت،  ــاور دوالي ــل، مح ــات للمحام ــحيم كمرفق ــوالت تش مح
الدوديــة، آالت  للمســننات  محــركات تشــغيل، مغــازل ملولبــة 
ــح  جي ــم وأذرع الرت ــات الرس ــة آلي ــرات علوي ــا، بك ــيج وأجزاءه النس
ــرات  ــة وبك ــل كروي ــفلية، محام ــات الس ــل للف ــة، محام ذات الصل
ــات  ــط، حلق ــل الخي ــات دلي ــيج، لف ي آالت النس

ــات �ف ــد، الرافع ش
ــرك  ــاء المح ــة لبن ــات االآل ــاق، مكون ــات إطب ــة، حلق ــرب معدني ت
ــزة ــات وأجه ــود، مكون ــن الوق ــات حق ــس لمضخ ــة، مكاب والمركب
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engine and vehicle construction, plungers for fuel 
injection pumps, components and devices for the valve 
control of internal combustion engines, rocker arms, 
finger levers, valve rotating devices, electromagnetic 
and electrohydraulic valve actuating devices, devices 
for adjusting or compensating valve clearance, valve 
tappets, camshaft adjusting devices, chain tensioners, 
belt tensioners, water pumps, cardan joints, tripod 
joints, crank shafts. 

عتــالت   ، الداخــىي اق  االحــرت محــركات  ي 
�ف التحكــم  لصمــام 

التأرجــح، أذرع االأصابــع، أجهــزة تدويــر الصمــام، أجهــزة تشــغيل 
ــط  ــزة ضب ــة، أجه ــية والكهربائي ــات الكهروبائية-المغناطيس الصمام
ــت الصمــام، أجهــزة عمــود  ــوص الصمــام، غمازل أو تعويــض خل
ــات  ــيور، مضخ ــدادات س ــر، ش ــلة الموت ــات، سلس ــط الحدب ضب
ميــاه، وصــالت كــردان، وصــالت ثالثيــة القوائــم، أعمــدة مرفقيــة. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى االحرف المجردة اشرت

  
 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42405 العالمة التجارية رقم :  42405

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Packaging cartons; Packaging paper; Packaging 
materials; Packaging tapes; Adhesive tapes for 
packaging purposes; Plastic films for packaging 
purposes; Packaging boxes [paper]; Cardboard boxes 
for packaging purposes; Plastic packaging films; 
Plastic packaging films; Cardboard packaging boxes; 
Cardboard packaging materials; Paper packaging 
materials; Cardboard packaging materials; Cardboard 
packaging boxes; Cardboard packaging boxes; 
Cardboard boxes for commercial packaging; Cardboard 
packaging materials [paperboard]; Printed paper 
packaging materials; Foldable cardboard packaging 
boxes; Foldable cardboard packaging boxes; Cardboard 
boxes for packaging purposes; Paper packaging 
containers for commercial purposes; Paper or plastic 
packaging bags, sleeves, pockets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ورق )كرتــون) مقــوى للتغليــف، ورق تغليــف، مــواد تغليــف، 
رقائــق  التغليــف،  لغايــات  الصقــة  طــة  أ�ش تغليــف،  ائــط  �ش
بالســتيكية لغايــات التغليــف، علــب تغليــف )ورق)، علــب ورق 
مقــوى لغايــات التغليــف، رقائــق بالســتيكية للتغليــف، رقائــق 
ــف  ــواد تغلي ــف، م ــوى للتغلي ــب ورق مق ــف، عل ــتيكية للتغلي بالس
مــن الــورق المقــوى، مــواد تغليــف مــن الــورق، مــواد تغليــف مــن 
ــوى  ــب ورق مق ــف، عل ــوى للتغلي ــب ورق مق ــوى، عل ــورق المق ال
للتغليــف، علــب ورق مقــوى، علــب ورق مقــوى للتغليــف التجــاري، 
ــف  ــواد تغلي ــوى)، م ــوى )ورق مق ــورق المق ــن ال ــف م ــواد تغلي م
ورقيــة مطبوعــة، علــب تغليــف مــن الــورق المقــوى قابلــة للطــي، 
علــب تغليــف مــن الــورق المقــوى قابلــة للطــي، علــب ورق مقــوى 
لغايــات التغليــف، حاويــات ورق تغليــف لغايــات تجاريــة، أكيــاس 

ــوب.  ــام، جي ــتيكية، أكم ــة أو بالس ــف ورقي تغلي
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Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42406 العالمة التجارية رقم :  42406

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Parts of land vehicles, namely, drive chains for land 
vehicles; toothed chains; namely transmission chains; 
automatic gear-boxes and automatic transfer gear-
boxes; torque transmission equipment for motors of 
land vehicles, namely, torque converters; transmissions 
for land vehicles and parts thereof, namely, lock-up 
clutch discs, automatic transmissions, diaphragm 
springs, wave discs, brake bands and hybrid drives; 
parts of land vehicles, namely, dual mass flywheels, 
vibration absorbers, vibration-dampers, bearings, 
namely, clutch release bearings, v-belt pulleys; v-belt 
pulley dampers; drive shafts; motor vehicle steering 
mechanisms; hydraulic valves; hybrid drives and drive 
gears for motor vehicles; clutch assemblies and parts 
thereof for land vehicles, namely, clutches, clutch discs, 
clutch facings, drive-belt pulley baffles, clutch actuators, 
inertia flywheel clutches, clutch release mechanisms; 
electro-mechanical, hydraulic and pneumatic actuators 
for the automated or automatic actuation, steering and 
control of land vehicle transmissions and clutches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــة  يــة، خاصــة، سالســل تدويــر المركبــات الرب قطــع المركبــات الرب
ــننة  ــق مس ــة، صنادي ــل الحرك ــل نق ــة سالس ــننة خاص ــل مس سالس
ــ�ي أدوات  ــة االوتوماتي ــل الحرك ــل نق ــدوق سالس ــة وصن اوتوماتيكي
يــة، خاصــة، محــوالت عــزم  عــزم اليــات نقــل الحركــة للمركبــات الرب
يــة واجزائهــا، خاصــة،  الــدوران اليــات نقــل الحركــة للمركبــات الرب
، أغشــية  قابــض أقــراص المحــول، نقــل الحركــة االوتوماتيــ�ي
ــة  ــياقة هجيني ــة وس يطي ــح �ش ــة، مكاب ــراص مموج ــض، االأق النواب
ــد  يــة، خاصــة، الحذافــة ثنائيــة الكتلــة، ُمخّم قطــع للمركبــات الرب
ازات، تحمــالت، خاصــة، ومحامــل التســيب  ف ازات، مهــون اهــرت ف اهــرت
ــرة  ــات حامــل بك ــرة الســيور بشــكل )v)، مهون القابــض، حامــل بك
ــات ذات  ــه المركب ــات توجي ــدة أدارة ، آلي ــكل )v)، أعم ــيور بش الس
ومحــركات  هجينــة  محــركات  الهيدروليكيــة  الصمامــات  محــرك 
مســننة للمركبــات ذات محــرك مجموعــات القابــض واالأجزائهــا 
يــة، خاصــة، القابــض، أقــراص القابــض، أوجــه  للمركبــات الرب
القابــض، حواجــز كرويــة بحــزام الدفــع، محــركات القابــض، براثــن 
عجلــة القيــادة، آليــات تحريــر القابــض، المحــركات كهروميكانيكــة، 
، التوجيــه  والهيدروليــ�ي و الهوائيــة للتشــغيل االآىلي أو االأوتوماتيــ�ي

ــة.  ي ــات الرب ــض المركب ــة ومقاب ــل الحرك ــات نق ي ألي
ــم �ف والتحك

اطات خاصة:عدم حماية االحرف المجردة بمعزل عن العالمة اشرت
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Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42407 العالمة التجارية رقم :  42407

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electric display and control units; instrument panel 
display and control units; car thermostats, batteries; 
car thermostats; batteries; distributors, Sensors; Sensor 
controllers; Sensor switches; Electric sensors; Electrical 
sensors; Electronic sensors; Impact sensors; Shock 
sensors; Vibration sensors; Motion sensors; Position 
sensors; Touchscreen sensors; Sensory software; Laser 
sensors; Digital sensors; Magnetic sensors; Thermal 
sensors [thermostats]; Electronic measurement 
sensors; Sensors for engines; Optical speed sensors; Oil 
level sensors; Electro-optical sensors; Digital sensory 
devices; Sensors for measuring instruments; Electronic 
control sensors for motors; Sensors, detectors and 
monitoring instruments; Sensors for use in the control 
of motors; Sensors for use in the control of engines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــم  ــرض و التحك ــدات ع ــة، لوح وني ــم الكرت ــرض وتحك ــدات ع وح
ــرارة)  ــات الح ــتات )منظم موس ــم، ثري ــدات تحك ــدادات ووح ي الع

�ف
موســتات )منظمــات الحــرارة) للســيارات،  للســيارات، بطاريــات، ثري
بطاريــات، موزعــات، حساســات، أجهــزة تحكــم الحساســات، 
مفاتيــح الحساســات، حساســات ااكهربائيــة، حساســات كهربائيــة، 
ــات،  ــات الصدم ، حساس ــري ــات التأث ــة، حساس وني ــات الكرت حساس
از، حساســات الحركــة، حساســات الموضــع،  ف حساســات االهــرت
حساســات شاشــة اللمــس، برمجيــات الحساســات، حساســات 
ر، حساســات رقميــة، حساســات مغناطيســية، حساســات  ف لــري
ونيــة،  موســتات)، حساســات القيــاس االلكرت منظمــات الحــرارة )ثري
ــات  ــة، حساس ــة البري ــات الرع ــركات، حساس ــات للمح حساس
أجهــزة  الكهربائية-البريــة،  حساســات  الزيــت،  مســتوى 
القيــاس، حساســات  الأدوات  الرقميــة، حساســات  الحساســات 
ونيــة للمحــركات، حساســات، كواشــف وأدوات مراقبــة،  تحكــم الكرت
ــتخدم  ــات تس ــورات، حساس ــم بالموت ــتخدم لتحك ــات تس حساس

ــن.  ــم بالمكائ لتحك

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42409 العالمة التجارية رقم :  42409

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف
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Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Packaging cartons; Packaging paper; Packaging 
materials; Packaging tapes; Adhesive tapes for 
packaging purposes; Plastic films for packaging 
purposes; Packaging boxes [paper]; Cardboard boxes 
for packaging purposes; Plastic packaging films; 
Plastic packaging films; Cardboard packaging boxes; 
Cardboard packaging materials; Paper packaging 
materials; Cardboard packaging materials; Cardboard 
packaging boxes; Cardboard packaging boxes; 
Cardboard boxes for commercial packaging; Cardboard 
packaging materials [paperboard]; Printed paper 
packaging materials; Foldable cardboard packaging 
boxes; Foldable cardboard packaging boxes; Cardboard 
boxes for packaging purposes; Paper packaging 
containers for commercial purposes; Paper or plastic 
packaging bags, sleeves, pockets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ورق )كرتــون) مقــوى للتغليــف، ورق تغليــف، مــواد تغليــف، 
رقائــق  التغليــف،  لغايــات  الصقــة  طــة  أ�ش تغليــف،  ائــط  �ش
بالســتيكية لغايــات التغليــف، علــب تغليــف )ورق)، علــب ورق 
مقــوى لغايــات التغليــف، رقائــق بالســتيكية للتغليــف، رقائــق 
ــف  ــواد تغلي ــف، م ــوى للتغلي ــب ورق مق ــف، عل ــتيكية للتغلي بالس
مــن الــورق المقــوى، مــواد تغليــف مــن الــورق، مــواد تغليــف مــن 
ــوى  ــب ورق مق ــف، عل ــوى للتغلي ــب ورق مق ــوى، عل ــورق المق ال
للتغليــف، علــب ورق مقــوى، علــب ورق مقــوى للتغليــف التجــاري، 
ــف  ــواد تغلي ــوى)، م ــوى )ورق مق ــورق المق ــن ال ــف م ــواد تغلي م
ورقيــة مطبوعــة، علــب تغليــف مــن الــورق المقــوى قابلــة للطــي، 
علــب تغليــف مــن الــورق المقــوى قابلــة للطــي، علــب ورق مقــوى 
لغايــات التغليــف، حاويــات ورق تغليــف لغايــات تجاريــة، أكيــاس 

ــوب.  ــام، جي ــتيكية، أكم ــة أو بالس ــف ورقي تغلي

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42411 العالمة التجارية رقم :  42411

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Display and control units; instrument panel display and 
control units; release forks; automatic transmissions for 
land vehicles; as also their individual parts, in particular, 
brake bands and disks; flasher lights; brakes for vehicles; 
brake parts and linings; seals parts of engines; torque 
limiters, parts of aforesaid goods, as also disks and disk 
springs as automotive parts; electronic transmission 
for land vehicles, suspension struts for land vehicles; 
rims; window lifters; propeller shafts and driven shafts 
for land vehicles; hydraulic clutch controls for land 
vehicles and parts therefor, in particular, pipes, tubes, 
master and slave cylinders, release bearings; clutch 
disks, releasers, releasing and actuating mechanisms, 
transmissions; clutch parts; camshaft phasing units; 
pilot or clutch guide bearings; wheel bearing units; 
windshield wiper systems, consisting mainly of wiper 
motors, windshield wiper linkage and wiper blades; 
windshield wipers; vibration dampers included in 
this class; flywheels; control valves included in this 
class; shock absorbers for vehicles; emergency flasher 
systems, consisting mainly of relays and switches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وحــدات عــرض وتحكــم، عــرض لوحــدات وعــرض و التحكــم 
الحركــة  ناقــالت  إطــالق،  شــوكات  ووحــدات،  العــدادات  ي 

�ف
نطاقــات  باالخــص،  وأجزائهــا،  يــة  الرب للمركبــات  االأوتوماكيتــة 
ــزاء  ــات، أج ــح للمركب ــة، مكاب ــواء وماض ــراص، أض ــح واالأق المكاب
وبطانــات للمكابــح، مانــع تــرب للمحــركات، حــددات عــزم، أجــزاء 
مــن البضائــع ســالفة الذكــر، االأســطوانات ونوابــض االســطوانات 
يــة،  ونيــة للمركبــات الرب كقطــع للســيارات، آليــات نقــل الحركــة الكرت
نوافــذ  رافعــات  إطــارات،  يــة،  الرب للمركبــات  تعليــق  نوابــض 
يــة،  المركبــات، أعمــدة الدافعــات وأعمــدة التدويــر للمركبــات الرب
يــة  آليــات تحكــم هيدورلوكيــة للقابضــات )كلتشــات) للمركبــات الرب
، واالأنابيــب، واالأســطوانات الرئيســية  وأجزائهــا وخاصــة المواســري
والتابعــة، ومحامــل التســييب، أســطوانات القابضــات )كلتشــات)، 
ــة،  ــل الحرك ــات نق ــغيل، ألي ــيب والتش ــات التسس ــيبات، آلي المس
أجــزاء القابضــات )كلتشــات)، وحــدات أعمــدة إدارة الكامــات، 
طــارات، أنظمــة  محامــل موجهــات المقابــض، وحــدات تحميــل االإ
ي تتكــون أساســاً مــن 

مســاحات زجــاج المركبــات االأمامــي، الــىت
ــات االأمامــي وريــش  مســاحات المحــركات، مســاحات زجــاج المركب
از  ف االهــرت مخمــدات  المركبــات،  زجــاج  مســاحات  المســاحات، 
ــم الرعــة، صمامــات  ــب تنظي ي هــذا الصنــف، دوالي

ــة �ف المتضمن
صدمــات  مخمــدات  الصنــف،  هــذا  ي 

�ف المتضمنــة  التحكــم 
) للطــوارئ تتكــون بشــكل  للمركبــات، أنظمــة الوميــض )فــال�ش

ــح.  ــالت ومفاتي ــن مرح ــا�ي م أس

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42412 العالمة التجارية رقم :  42412

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electric display and control units; instrument panel 
display and control units; car thermostats, batteries; 
car thermostats; batteries; distributors, Sensors; Sensor 
controllers; Sensor switches; Electric sensors; Electrical 
sensors; Electronic sensors; Impact sensors; Shock

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ونيــة، لوحــات عــرض و التحكــم  وحــدات عــرض وتحكــم الكرت
موســتات )منظمــات الحــرارة)  فــب العــدادات و الوحــدات، ثري
موســتات )منظمــات الحــرارة) للســيارات،  للســيارات، بطاريــات، ثري
بطاريــات، موزعــات، حساســات، أجهــزة تحكــم الحساســات، 
ــة، ــة، حساســات كهربائي وني ــح الحساســات، حساســات الكرت مفاتي
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sensors; Vibration sensors; Motion sensors; Position 
sensors; Touchscreen sensors; Sensory software; Laser 
sensors; Digital sensors; Magnetic sensors; Thermal 
sensors [thermostats]; Electronic measurement 
sensors; Sensors for engines; Optical speed sensors; Oil 
level sensors; Electro-optical sensors; Digital sensory 
devices; Sensors for measuring instruments; Electronic 
control sensors for motors; Sensors, detectors and 
monitoring instruments; Sensors for use in the control 
of motors; Sensors for use in the control of engines. 

ــات،  ــات الصدم ، حساس ــري ــات التأث ــة، حساس وني ــات الكرت حساس
از، حساســات الحركــة، حساســات الموقــف،  ف حساســات االهــرت
حساســات شاشــة اللمــس، برمجيــات الحساســات، حساســات 
ر، حساســات رقميــة، حساســات مغناطيســية، حساســات  ف لــري
ونيــة،  موســتات)، حساســات القيــاس االلكرت منظمــات الحــرارة )ثري
ــات  ــة، حساس ــة البري ــات الرع ــركات، حساس ــات للمح حساس
أجهــزة  الكهربائية-البريــة،  حساســات  الزيــت،  مســتوى 
القيــاس، حساســات  الأدوات  الرقميــة، حساســات  الحساســات 
ونيــة للمحــركات، حساســات، كواشــف وأدوات مراقبــة،  تحكــم الكرت
ــتخدم  ــات تس ــركات، حساس ــم بالمح ــتخدم لتحك ــات تس حساس

لتحكــم بالمحــركات. 
  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42413 العالمة التجارية رقم :  42413

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address :Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Needle roller thrust bearings; self-aligning thrust roller 
bearings; deep-groove thrust ball bearings; angular 
contact thrust ball bearings; cylindrical roller thrust 
bearings; torque limiters, parts of aforesaid goods, as 
also disks and disk springs as machine parts; slewing 
connections; thin section bearings; fine blanks; swivel 
heads; spherical plain bearings; sliding guides; sliding 
bearings; bush-type overrunning clutches with and 
without bearing supports; cage guides; tapered roller 
bearings; chain tensioning sprockets; combined 
thrust and radial bearings; force transmission devices 
for machines, namely clutches; recirculating ball 
guides; clutch disks, releasers, releasing and actuating 
mechanisms, transmissions; bearings and assembled 
units for textile machines; track roller guides; linear ball 
bearing guides; linear modules; linear supporting tables; 
needle roller bearings; self-aligning ball bearings; self-
aligning roller bearings; self-aligning roller bearings, 
split; belt-tensioning rollers; deep-groove and angular 
contact bail bearings; roller screw drives; recirculating

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بريــة، محامــل د� دحروجيــة ذاتيــة  محامــل الــد� الدحروجيــة االإ
ــل د�  ــة، محام ــزة عميق ــة ذات ح ــل د� كروي ــاذاة، محام المح
كرويــة زاويــة، محامــل د� دحروجيــة اســطوانية، محــددات عــزم، 
أجــزاء مــن الســلع المذكــورة أنفــا، وكذلــك االأقــراص ونوابــط 
كات) االأقــراص كأجــزاء لــالآالت، وصــالت دوران، محامــل  )زنــرب
حلقيــة رقيقــة، قطــع معدنيــة رقيقــة، رؤوس دوارة، محامــل 
لقــة، قابضــات  ف لقــة، محامــل مرف ف دائريــة عاديــة، موجهــات حركــة مرف
تجاوزيــة تعمــل بالدفــع مــزودة و غــري مــزودة بمســاند للمحامــل، 
ــل  ــتدقة، سالس ــة مس ــل دحروجي ــة، محام ــة قفصي ــات حرك موجه
كة والمحامــل الشــعاعية،  ســات، الحوامــل المشــرت شــد المرف
موجهــات  القابضــات،  خاصــة  لــالآالت،  القــوة  نقــل  أجهــزة 
ــر  ــات التحري ــررات، آلي ــض، مح ــراص قواب جاعية، أق ــرت ــة اس كروي
والتشــغيل، أليــات نقــل الحركــة، وحــدات التحميــل الخاصــة بآالت 
النســيج، مرشــدات مســرت دوارة، مرشــدات محامــل كريــات خطيــة، 
وحــدات خطيــة، جــداول خطيــة داعمــة، محامــل دحروجيــة 
دحروجيــة  محامــل  المحــاذاة،  ذاتيــة  كرويــة  محامــل  إبريــة، 
ــة،  ــاذاة منفصل ــة المح ــة ذاتي ــل دحروجي ــاذاة، محام ــة المح ذاني
عميقــة، زاويــة ذات حــزة  كرويــة  الشــد، محامــل  أســطوانات 
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roller guides; insert bearings and housing units; 
spindle bearings; yoke-type and stud-type track rollers; 
spherical roller bearings; four-point contact bearings; 
rolling bearing parts and accessories included in this 
class; shafts; accessories for linear guides; cylindrical 
roller bearings; cylindrical roller bearings, with angular; 
exhausts; fuel pumps; engine parts; oil, air and fuel 
filters; belt pulleys, belt tensioning pulleys, tensioning 
rollers; non-return valves; valve tappets; carburetors; 
water pumps; workshop equipment, namely powered 
tools; ignition systems for internal combustion engines, 
consisting mainly of ignition coils, electric ignition 
systems, cable plugs; cylinder heads for engines. 

جاعية، إدراج  ــرت ــطوانية اس ــر أس ــات تدوي ــة، موجه ــكات دائري مف
ــر  ي ف المحامــل والوحــدات الســكنية، حمــاالت مغــزل، بكــرات الجرف
ــة  ــل متصل ــة، محام ــل كروي ــمار، محام ــرن والمس ــوع المق ــن الن م
ــة  ــة المتضمن ــات المحامــل الدحروجي ــاط، أجــزاء وملحق ــع نق بأرب
ــل  ــة، محام ــات الخطي ــات للموجه ــدة، ملحق ــة، أعم ــذه الفئ ي ه

�ف
ــط  ــطوانية ذات ضب ــة اس ــل دحروجي ــطوانية، محام ــة اس دحروجي
زاوي، العــوادم المركبــة، مضخــات وقــود، أجــزاء المحــركات، 
مرشــحات زيــت وهــواء ووقــود، بكــرات ســيور الشــد، أســطوانات 
مكربنــات،  الصمــام،  غمــازات  رجعيــة،  ال  صمامــات  الشــد، 
ــل  ي تعم

ــىت ــدات ال ــة المع ــدات ورش، خاص ــاه، مع ــات المي مضخ
ــون  ، تتك ــىي اق الداخ ــرت ــركات االح ــعال لمح ــدات إش ــة، مع بالطاق
 ، ي

شــعال الكهربــا�أ شــعال، أنظمــة االإ بشــكل رئيــ�ي مــن ملفــات االإ
ــطوانات للمحــركات.  قوابــس كابــالت، رؤوس اس

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42414 العالمة التجارية رقم :  42414

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Packaging cartons; Packaging paper; Packaging 
materials; Packaging tapes; Adhesive tapes for 
packaging purposes; Plastic films for packaging 
purposes; Packaging boxes [paper]; Cardboard boxes 
for packaging purposes; Plastic packaging films; 
Plastic packaging films; Cardboard packaging boxes; 
Cardboard packaging materials; Paper packaging 
materials; Cardboard packaging materials; Cardboard 
packaging boxes; Cardboard packaging boxes; 
Cardboard boxes for commercial packaging; Cardboard 
packaging materials [paperboard]; Printed paper 
packaging materials; Foldable cardboard packaging 
boxes; Foldable cardboard packaging boxes; Cardboard 
boxes for packaging purposes; Paper packaging 
containers for commercial purposes; Paper or plastic 
packaging bags, sleeves, pockets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ورق )كرتــون) مقــوى للتغليــف، ورق تغليــف، مــواد تغليــف، 
رقائــق  التغليــف،  لغايــات  الصقــة  طــة  أ�ش تغليــف،  ائــط  �ش
بالســتيكية لغايــات التغليــف، علــب تغليــف )ورق)، علــب ورق 
مقــوى لغايــات التغليــف، رقائــق بالســتيكية للتغليــف، رقائــق 
ــف  ــواد تغلي ــف، م ــوى للتغلي ــب ورق مق ــف، عل ــتيكية للتغلي بالس
مــن الــورق المقــوى، مــواد تغليــف مــن الــورق، مــواد تغليــف مــن 
ــوى  ــب ورق مق ــف، عل ــوى للتغلي ــب ورق مق ــوى، عل ــورق المق ال
للتغليــف، علــب ورق مقــوى، علــب ورق مقــوى للتغليــف التجــاري، 
ــف  ــواد تغلي ــوى)، م ــوى )ورق مق ــورق المق ــن ال ــف م ــواد تغلي م
ورقيــة مطبوعــة، علــب تغليــف مــن الــورق المقــوى قابلــة للطــي، 
علــب تغليــف مــن الــورق المقــوى قابلــة للطــي، علــب ورق مقــوى 
لغايــات التغليــف، حاويــات ورق تغليــف لغايــات تجاريــة، أكيــاس 

ــوب.  ــام، جي ــتيكية، أكم ــة أو بالس ــف ورقي تغلي

اطات خاصة:عدم حماية االحرف المجردة بمعزل عن العالمة اشرت
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Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42415 العالمة التجارية رقم :  42415

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & Co. KG  .ف ايه جي اند كي او. كي جي بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al Nuzha 
Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري -  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ط3. 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Components of land vehicles; uncoupling forks; automatic 
transmissions for land vehicles including their individual 
parts, particularly brake straps and disks; brakes for vehicles; 
brake components and brake linings; torque limiters, parts 
of the aforesaid goods such as disks and disk springs as 
automotive vehicle components; electronic transmissions 
for land vehicles; seals and transmissions of land vehicles 
(other than as engine components); spring struts for land 
vehicles; rims; window lifters for vehicles; propeller and 
drive shafts for land vehicles; hydraulic clutch actuators for 
land vehicles and parts for these, particularly ducts, tubes, 
master and slave cylinders, release bearings, shaft sealing 
rings; power transmission systems for land vehicles, namely 
clutches, ball, roller, tapered and sliding bearings, clutches, 
clutch plates and clutch release bearings, release and 
actuating mechanisms, transmissions; clutch components 
for land vehicles, pilot or clutch guide bearings; wheel 
bearing units; windscreen wiper systems, substantially 
consisting of windscreen wiper motors, windscreen wiper 
linkages and windscreen wiper blades; windscreen wipers; 
vibration dampers, shock absorbers for vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــالت  ــة ؛ ناق ــري القارن ــوكة غ ــة ؛ الش ي ــات الرب ــات المركب مكون
ــزاء  ــك االأج ي ذل

ــا �ف ــة بم ي ــات الرب ــة للمركب ــة االأتوماتيكي الحرك
؛  واالأقــراص  الفرامــل  قطــع  وباالخــص  بهــا،  الخاصــة 
فرامــل للمركبــات ؛ مكونــات الفرامــل وبطانــات الفرامــل ؛ 
ــك  محــددات عــزم، أجــزاء مــن الســلع المذكــورة أنفــا وكذل
مركبــة  كمكونــات  االأقــراص  كات)  )زنــرب ونوابــط  االأقــراص 
يــة،  الرب للمركبــات  ونيــة  لكرت االإ رســاالت  واالإ مكانيكيــة؛ 
يــة )بخــالف مكونــات  رســاالت للمركبــات الرب الموانــع واالإ
جنــوط،  يــة،  الرب للمركبــات  ك  الزنــرب دعامــات  المحــرك)، 
رافعــات نوافــذ المركبــات، مــواد دافعــات وأعمــدة التدويــر 
يــة، آليــات تحكــم هيدورلوكيــة للقابضــات  للمركبــات الرب
فيهــا،  الخاصــة  والقطــع  يــة،  الرب للمركبــات  )كلتشــات) 
الرئيســية  واالأســطوانات  واالأنابيــب،   ، المواســري خاصــة 
ي 

والتابعــة، ومحامــل التســييب، حلقــات منــع التــرب �ف
ــة، خاصــة  ي ــات الرب ــة للمركب االأعمــدة، أنظمــة إرســال الطاق
المســتدقة  الحمــاالت  أســطوانات،  كــرة،  القابضــات، 
القابضــات، و محامــل  القابضــات، واالألــواح  لقــة،  ف والمرف
ــالت  ــغيل، وناق ــر والتش ــات التحري ــض، وآلي ــييب المقاب تس
يــة، ومحامــل  ــات القابضــات للمركبــات الرب الحركــة؛ والمكون
طــارات،  ــل االإ رشــادي أو القابــض؛ وحــدات تحمي ــل االإ الدلي
ــون  ي تتك

ــىت ــي، ال ــات االأمام ــاج المركب ــاحات زج ــة مس أنظم
ــات االأمامــي  أساســاً مــن المحــركات، مســاحات زجــاج المركب
وريــش المســاحات والمســاحات، مســاحات زجــاج المركبــات، 
ــات.  ــف للمركب ــات لتوق ــدات صدم از، مخم ف ــرت ــدات االه مخم

اطات خاصة:عدم حماية االحرف المجردة بمعزل عن  اشرت
العالمة
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Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42416 العالمة التجارية رقم :  42416

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address: Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electric display and control units; instrument panel 
display and control units; car thermostats, batteries; 
car thermostats; batteries; distributors, Sensors; Sensor 
controllers; Sensor switches; Electric sensors; Electrical 
sensors; Electronic sensors; Impact sensors; Shock 
sensors; Vibration sensors; Motion sensors; Position 
sensors; Touchscreen sensors; Sensory software; Laser 
sensors; Digital sensors; Magnetic sensors; Thermal 
sensors [thermostats]; Electronic measurement 
sensors; Sensors for engines; Optical speed sensors; Oil 
level sensors; Electro-optical sensors; Digital sensory 
devices; Sensors for measuring instruments; Electronic 
control sensors for motors; Sensors, detectors and 
monitoring instruments; Sensors for use in the control 
of motors; Sensors for use in the control of engines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ونيــة، وحــدات عــرض و التحكــم  وحــدات عــرض وتحكــم الكرت
الحــرارة)  )منظمــات  موســتات  ثري والوحــدات،  العــدادات  ي 

�ف
موســتات )منظمــات الحــرارة) للســيارات،  للســيارات، بطاريــات، ثري
بطاريــات، موزعــات، حساســات، أجهــزة تحكــم الحساســات، 
ــة،  ــة، حساســات كهربائي وني ــح الحساســات، حساســات الكرت مفاتي
ــات،  ــات الصدم ، حساس ــري ــات التأث ــة، حساس وني ــات الكرت حساس
از، حساســات الحركــة، حساســات الموقــف،  ف حساســات االهــرت
حساســات شاشــة اللمــس، برمجيــات الحساســات، حساســات 
ر، حساســات رقميــة، حساســات مغناطيســية، حساســات  ف لــري
ونيــة،  موســتات)، حساســات القيــاس االلكرت منظمــات الحــرارة )ثري
ــات  ــة، حساس ــة البري ــات الرع ــركات، حساس ــات للمح حساس
أجهــزة  الكهربائية-البريــة،  الحساســات  الزيــت،  مســتوى 
القيــاس، حساســات  الأدوات  الرقميــة، حساســات  الحساســات 
ونيــة للمحــركات، حساســات، كواشــف وأدوات مراقبــة،  تحكــم الكرت
ــتخدم  ــات تس ــورات، حساس ــم بالموت ــتخدم لتحك ــات تس حساس

لتحكــم بالمحــركات. 
اطات خاصة:عدم حماية االحرف المجردة بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42417 العالمة التجارية رقم :  42417
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Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Schaeffler Technologies AG & 
Co. KG 

ف ايه جي اند كي او. كي جي.  بإسم :  شايفلر تكنولوجري

Applicant Address :Industriestrasse 1-3, 91074 
Herzogenaurach, Germany. 

زوغيناوراخ، المانيا.   يز 3-1، 91074 هري العنوان :  اندسرت

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Machines for general mechanical engineering and 
machine components, particularly thrust needle roller 
bearings, thrust spherical roller bearings, thrust groove 
ball bearings, angular contact thrust ball bearings, 
thrust cylindrical roller bearings, torque limiters 
(other than for land vehicles), components of aforesaid 
goods as well as disks and disk springs as machine 
components, slewing connections, thin ring bearings, 
precision-cut parts, articulated heads, plain spherical 
bearings, sliding guides, sliding bearings, bush-
type overrunning clutches with and without bearing 
mounting, cage guides, tapered roller bearings, chain 
tensioning wheels, combined axial/radial bearings, 
ball circulation guides, clutch plates, releasers, release 
and actuating mechanisms, transmissions, track roller 
guides, linear ball bearing guides, linear modules, 
linear tables, needle roller bearings, self-aligning ball 
bearings, self-aligning roller bearings, self-aligning 
roller bearings, divided, belt tension rollers, deep 
groove and angular contact ball bearings, roller screw 
drives, roller circulation guides, insert bearings and 
housing units, spindle bearings, yoke-type and stud-
type track rollers, spherical roller bearings, four-
point contact bearings, rolling bearing components 
and accessories, shafts, accessories for linear guides, 
cylindrical roller bearings, also external-aligning; 
exhausts; gasoline pumps; seals (engine components); 
carburetors; ignition systems for internal combustion 
engines, substantially consisting of ignition coils, 
electric igniters, cable plugs; cylinder heads for 
engines; power transmission systems for machines, 
namely clutches, bearing/modular units for textile 
machines; hydraulically assisted machine elements; 
bearings for measuring systems; engine components; 
camshaft adjusters (engine component); oil, air and 
fuel filters (as components of machines and engines); 
clutch components (other than for land vehicles); belt 
pulleys, belt tension pulleys, tension rollers (as parts 
of machines and engines); one-way valves (engine 
component); flywheels (engine component); valve 
tappets (engine component); workshop equipments,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
آالت للهندســة الميكانيكيــة العامــة ومكونــات الماكينــة، وباالأخــص 
محامــل الــد� الدحروجيــة االبريــة، محامــل الــد� الدحروجيــة 
االبريــة الكرويــة، محامــل د� كرويــة ذات حــزة عميقــة ، محامــل 
د� كرويــة زاويــة، محامــل د� دحروجيــة اســطوانية، محــددات 
يــة)، أجــزاء مــن الســلع المذكــورة أنفــا  عــزم )بخــالف للمركبــات الرب
ــالآالت،  ــزاء ل ــراص كأج كات) االأق ــرب ــط )زن ــراص ونواب ــك االأق وكذل
وصــالت دوران، محامــل حلقيــة رقيقــة، قطــع دقيقــة ، رؤوس 
لقــة، محامل  ف مفصليــة ، محامــل كرويــة عاديــة ، موجهــات حركــة مرف
لقــة، القابضــات تجاوزيــة تعمــل بالدفــع مــزودة أو غــري مــزودة  ف مرف
ــة  ــة، محامــل دحروجي ــة قفصي بمســاند للمحامــل، موجهــات حرك
كة والمحامــل  مســتدقة، سالســل شــد الدواليــب، المحــاور المشــرت
قوابــض،  أقــراص  جاعية،  اســرت كرويــة  موجهــات  الشــعاعية، 
الحركــة،  نقــل  أليــات  والتشــغيل،  التحريــر  آليــات  محــررات، 
يــر)، موجهــات محامــل كريات  ف مرشــدات مســرت دوارة )موجهــات جرف
خطيــة، وحــدات خطيــة، جــداول خطيــة، محامــل دحروجيــة 
دحروجيــة  محامــل  المحــاذاة،  ذاتيــة  كرويــة  محامــل  إبريــة، 
ــة،  ــاذاة منفصل ــة المح ــة ذاتي ــل دحروجي ــاذاة، محام ــة المح ذاتي
أســطوانات الشــد، أخــدود عميقــة و محامــل كرويــة الزاويــة، 
جاعية، إدراج  ــرت ــطوانية اس ــر أس ــات تدوي ــة، موجه ــكات دائري مف
ــر  ي ف المحامــل والوحــدات الســكنية، حمــاالت مغــزل، بكــرات الجرف
ــة  ــل متصل ــة، محام ــل كروي ــمار، محام ــرن والمس ــوع المق ــن الن م
ــدة،  ــة، أعم ــل الدحروجي ــات المحام ــزاء وملحق ــاط، أج ــع نق بأرب
ملحقــات للموجهــات الخطيــة، محامــل دحروجيــة اســطوانية، 
عــادم المركبــة، مضخــات وقــود، ســددات )أجــزاء محــركات)، 
، تتكــون  اق الداخــىي مكربنــات، معــدات إشــعال لمحــركات االحــرت
 ، ي

شــعال الكهربــا�أ شــعال، أنظمــة االإ بشــكل رئيــ�ي مــن ملفــات االإ
قوابــس كابــالت، رؤوس اســطوانات للمحــركات، أنظمــة إرســال 
الطاقــة لــالآالت، خاصــة القابضــات، وحــدات تحمل/وحــدات 
نمطيــة الآالت النســيج؛ عنــارص االآلــة المســاعدة الهيدروليكيــة؛ 
محامــل النظمــة القيــاس؛ مكونــات المحــرك؛ جهــاز ضبــط الكامــات 
ــات  ــود )كمكون ــواء الوق ــت، اله ــحات الزي ــرك)؛ مرش ــون المح )مك
يــة)؛  لــالآالت والمحــركات)؛ مكونــات القابــض )بخــالف المركبــات الرب
بكــرات ســيور، بكــرات شــد الســيور، أســطوانات الشــد )كمكونــات 
ــرك)،  ــون مح ــد )مك ــاه واح ــات باتج ــركات)، صمام ــالالت والمح ل
دواليــب تنظيــم الرعــة )مكــون محــرك)، غمــازات الصمــام 
ات لــورش العمــل، وتحديــدا أدوات االآلــة  ف )مكــون محــرك)، تجهــري

ــ�ي ــ�ي والميكاني ــزام الهيدرولي ــة إدارة الح ــد؛ أنظم ــة بالي الموجه
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namely hand-guided machine tools; hydraulic and 
mechanical belt drive systems (engine components) 
hydraulic and mechanical valve lash adjusters and 
chain drive systems (engine components); control 
valves (engine components); distributors (engine 
components); water pumps (engine component) for 
land vehicles. 

)مكونــات المحــرك)؛ وأجهــزة ضبــط الرمــاد الهيدروليــ�ي والميكاني�ي 
ــات  ــات التحكــم )مكون ــات المحــرك)؛ صمام وإدارة سلســلة )مكون
المحــرك)؛ الموزعــات )مكونــات المحــرك)؛ مضخــات الميــاه )مكــون 

يــة.  المحــرك) للمركبــات الرب

اطات خاصة:عدم حماية االحرف المجردة بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :07/03/2022  التاريخ :07/03/2022

Trademark No.:42418 العالمة التجارية رقم :  42418

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Hazem Mohamad  Galeb Almasri  بإسم :  حازم محمد غالب هاشم المري

Applicant Address: Bethlehem / Biet Fajar / Palestine   ف العنوان :  بيت لحم \ بيت فجار \ فلسط�ي

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Dried fruits, nuts and nut butters, potato chips. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فواكة مجففة ، المكرات وزبدة الفستق ، رقائق البطاطا . 

  

 

Date :07/03/2022  التاريخ :07/03/2022

Trademark No.:42421 العالمة التجارية رقم :  42421

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف
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Applicant Name: Sharekat bal 
ozone llsela alesthlakia waltawseel                                                                                                                                
Sharekat bal ozone llsela alesthlakia waltawseel 

كة بال اوزون للسلع االستهالكية والتوصيل  بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:  
عنوان التبليغ  : 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising by mail order, communocation media 
disseminattion of advertising, matter, marketing , 
on-line advertising on a computer ner work, retail 
purposes (presentation of goods on, communication 
media, telemarketing servise

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــدي, عــرض الســلع عــى وســائل  ــة و االعــالن بالطلــب الرب الدعاي
االتصــال لغايــت بيعهــا بالتجزئــة, نــرش مــواد الدعايــة و االعــالن, 
ــر,  ــبكات الكمبيوت ــى الش ــا�ش ع ــة المب ــالن و الدعاي ــويق, االع التس
ــة,  ــا بالتجزئ ــا بيعه ــاالت لغاي ــائل االتص ــى و س ــلع ع ــرض الس ع

ــف ــرب الهات ــويق ع ــات التس خدم

  

 

Date :08/03/2022  التاريخ :08/03/2022

Trademark No.:42422 العالمة التجارية رقم :  42422

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Amusement machines and apparatus for use in 
amusement parks; Toys; Dolls; Go board games; Shogi 
games [japanese chess]; Uta-garuta [japanese playing 
cards]; Dice; Sugoroku board games; Cups for dice; 
Chinese checkers [games]; Chess games; Checkers 
games; Apparatus for performing magic tricks; 
Dominoes; Playing cards; Hanafuda [japanese playing 
cards]; Mah-jong; Game machines and apparatus;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فهــات؛ ألعــاب؛ دمــى؛  ي المترف

آالت وأجهــزة التســلية لالســتخدام �ف
[؛  ي

اذهــب الألعــاب الطاولــة؛ ألعــاب شــوغي ]الشــطرنج اليابــا�ف
د )الزهــر)؛ ألعــاب  ــرف ــة ال ــة[؛ لعب ــا ]أوراق لعــب ياباني ا-غواروت إلرت
د )الزهــر)؛ لعبــة الدامــا  الطاولــة ســوغوروكو؛ كــؤوس للعبــة الــرف
الصينيــة ]ألعــاب[؛ ألعــاب الشــطرنج؛ ألعــاب الدامــا؛ جهــاز 
الأداء الحيــل الســحرية؛ ألعــاب الدومينــو؛ ورق لعــب )شــدة) 
؛ هانافــودا ]أوراق لعــب يابانيــة[؛ المهجونــغ )لعبــة صينيــة)؛
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Billiard equipment; Sports equipment, other than 
for climbing, surfing, water-skiing and scuba diving; 
Sports equipment for surfing, water-skiing and scuba 
diving; Fairground ride apparatus; Amusement park 
vehicles; Fishing tackle; Motorcycle miniature toys; 
Radio-controlled motorcycle toys; Motorcycle plastic 
models; Home video game consoles for motorcycle 
racing; Arcade video game machines for motorcycle 
racing; Arcade video game machines; Home video 
game machines; Hand-held games with liquid crystal 
displays; Child’s vehicles [toys]; Scale models; Plastic 
models; Metal models; Toys for domestic pets. 

ــاردو؛ المعــدات الرياضيــة،  آالت وأجهــزة االألعــاب؛ معــدات البلي
ــوص؛  ــاء والغ ــى الم ــج ع ل ف ــواج والرت ــوب االأم ــلق ورك ــالف التس بخ
المــاء  عــى  لــج  ف والرت االأمــواج  لركــوب  الرياضيــة  المعــدات 
ــات المالهــي؛ عــدة  والغــوص؛ أجهــزة ركــوب غــي المعــارض؛ ركب
صيــد الســمك؛ ألعــاب مصغــرة للدراجــات الناريــة؛ ألعــاب دراجــة 
ناريــة يتــم التحكــم فيهــا عــن بُعــد؛ نمــاذج بالســتيكية للدراجــات 
الدراجــات  لســباق  ليــة  ف المرف الفيديــو  ألعــاب  أجهــزة  الناريــة؛ 
الناريــة؛ آالت ألعــاب الفيديــو الممــرات لســباق الدراجــات الناريــة؛ 
ــا؛  ــة له ــة المخصص ــن الخارجي ي االأماك

ــو �ف ــاب الفيدي ــزة ألع أجه
ــة مــع شاشــات  ــة؛ االألعــاب المحمول لي ف ــو المرف آالت ألعــاب الفيدي
الكريســتال الســائل؛ مركبــات االأطفــال ]اللعــب[؛ مــادج مصغــرة؛ 
نمــاذج بالســتيكية؛ نمــاذج معدنيــة؛ لعــب للحيوانــات االأليفــة 

ــة.  لي ف المرف

  

 

Date :08/03/2022  التاريخ :08/03/2022

Trademark No.:42423 العالمة التجارية رقم :  42423

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Videotaping; Photography; Film production, other 
than advertising films; Circuses; Presentation of 
live show performances; Presentation of theatrical 
performances; Presentation of musical performances; 
Microfilming; Television entertainment; Lottery 
services; Video editing; Dubbing; Coaching [training]; 
Services of schools [education]; Providing educational 
examinations; Education information; Practical training 
[demonstration]; Vocational retraining; Vocational 
education and training services; Organization of 
correspondence courses; Club services [entertainment or

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــالم  ــاج أف ؛ إنت ي

ــرا�ف ــر الفوتوغ ــو؛ التصوي ــة الفيدي ط ــجيل أ�ش تس
ك؛ تقديــم العــروض  عــالن؛ الســري بخــالف أفــالم الدعايــة واالإ
العــروض  تقديــم  المرحيــة؛  العــروض  تقديــم  الحيــة؛ 
؛ خدمــات  ي

فيــه التلفزيــو�ف الموســيقية؛ التصويــر بالميكروفلــم؛ الرت
ــن  ــوت؛ التمري ــجيل الص ــادة تس ــو؛ إع ــر الفيدي ــب؛ تحري اليانصي
ــات  ــم االمتحان ــم[؛ تقدي ــدارس ]التعلي ــات الم ــب[؛ خدم ]التدري
ــىي  ــب العم ــم؛ التدري ــة والتعلي بي ــن الرت ــات ع ــة؛ معلوم التعليمي
التعليــم  خدمــات  ؛  ي

المهــىف التدريــب  إعــادة  ]إســتعراض[؛ 
؛ تنظيــم دورات عــن طريــق المراســلة؛ خدمــات  ي

والتدريــب المهــىف
ــه أو التعليــم[؛ ترتيــب وإدارة وتنظيــم النــدوات؛ في النــوادي ]الرت
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education]; Arranging, conducting and organization of 
symposiums; Arranging and conducting of conferences; 
Arranging and conducting of colloquiums; Organization 
of competitions [education or entertainment]; Animal 
training; Zoological garden services; Lending library 
services; On-line publication of electronic books and 
periodicals; Recreation information; Electronic desktop 
publishing; Entertainment; Publishing services; 
Entertainment information; Layout services other than 
for advertising purposes; Sports camp services; Party 
planning; Holiday camp services [entertainment]; Movie 
studio services; Music recording studio services; Rental 
of tennis courts; Timing of sports events; Providing 
exercise facilities; Rental of sports grounds; Game 
services provided online from a computer network; 
Providing music halls; Providing museum facilities 
[presentation, exhibitions]; Organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; Organization of 
sporting events; Organization of seminars or training 
sessions; Instruction services relating to operation of 
robots; Booking of seats for shows; Providing facilities 
for movies, shows, plays, music or educational training; 
Rental of motion pictures; Arranging and planning of 
movies, shows, plays or musical performances; Rental 
of skin diving equipment; Educational and instruction 
services relating to arts, crafts, sports or general 
knowledge; Organization, arranging and conducting of 
boat races; Rental of sports equipment, except vehicles; 
Organization, arranging and conducting of horse races; 
Rental of video cameras or cameras; Organization, 
arranging and conducting of bicycle races; Rental of 
radio and television sets; Production of videotape film 
in the field of education, culture, entertainment or 
sports [not for movies or television programs and not 
for advertising or publicity]; Rental of sound recordings; 
Providing amusement facilities; Rental of videotapes; 
Organization of entertainment events excluding 
movies, shows, plays, musical performances, sports, 
horse races, bicycle races, boat races and auto races; Toy 
rental; Review courses for state examinations; Game 
equipment rental; Exhibition at museums of products, 
models, replicas, specimens, printed materials, 
materials, etc; Indicating the history of natural 
sciences, traffic technology, and the transition of 
railways, vehicles, ships, aircraft, etc.; Rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios; 
Vehicle-driving instruction; Photographic reporting; 
Rental of paintings and calligraphic works; Language 
interpretation; Organization, arranging and conducting 
of motorcycle races; Language translation; Instruction 
services relating to the operation of small ships and 
boats; Providing electronic publications; Instruction 
services relating to driving two-wheeled vehicles;

تنظيــم وإدارة المؤتمــرات؛ تنظيــم وإدارة الحلقــات الدراســية؛ 
ــب  ــه[ ؛ تدري في ــم أو الرت ــات ]التعلي ــات أو المنافس ــم المباري تنظي
ــة  ــن المكتب ــتعارة م ــات االس ــوان؛ خدم ــق الحي ــات؛ حدائ الحيوان
نــت  نرت ونيــة و المجــالت الدوريــة عــرب االإ لكرت ؛ نــرش الكتــب االإ
؛  ي

و�ف لكــرت االإ ي  المكتــىب النــرش  ســتجمام؛  االإ عــن  معلومــات  ؛ 
خدمــات  فيــه؛  الرت عــن  معلومــات  ؛  النــرش فيه؛خدمــات  الرت
المعســكرات  عالنيــة؛ خدمــات  االإ االأغــراض  بخــالف  التخطيــط 
العطــالت  معســكرات  خدمــات  حفــالت؛  تنظيــم  الرياضيــة؛ 
اســتوديو  خدمــات  االأفــالم؛  اســتوديو  خدمــات  فيــه[؛  ]للرت
التســجيل الموســيقى؛ تأجــري مالعــب التنــس؛ توقيــت المناســبات 
ــة؛  ــب الرياضي ــري المالع ــن؛ تأج ــق التمري ــري مراف ــة؛ توف الرياضي
ــر؛  ــت مــن شــبكة الكمبيوت ن نرت ــة عــرب االإ خدمــات االألعــاب المقدم
]العــرض  المتاحــف  توفــري قاعــات الموســيقى؛ توفــري مرافــق 
والمعــارض[؛ تنظيــم المعــارض لالأغــراض الثقافيــة أو التعليميــة؛ 
الــدورات  أو  النــدوات  تنظيــم  الرياضيــة؛  االأحــداث  تنظيــم 
التدريبيــة؛ خدمــات التدريســالمتعلقة بتشــغيل الروبوتــات؛ حجــز 
المرافــق لالأفــالم والعــروض  ــة؛ توفري المقاعــد للعــروض المرحي
تأجــري  ؛  التعليمــي  التدريــب  أو  والموســيقى  والمرحيــات 
ــروض أو  ــالم أو الع ــط االأف ــم وتخطي ــينمائية؛ تنظي ــالم الس االأف
ــس؛  ــدات الغط ــري مع ــيقية؛ تأج ــروض الموس ــات أو الع المرحي
الخدمــات التعليميــة و التدريــس المتعلقــة بالفنــون أو الحــرف أو 
ــباقات  ــراء س ــب وإج ــم وترتي ــة؛ تنظي ــة العام ــة أو المعرف الرياض
القــوارب؛ تأجــري معــدات الرياضــة عــدا المركبــات؛ تنظيــم وترتيــب 
ات؛  ــري ــو أو الكام ات الفيدي ــري ــري كام ــل؛ تأج ــباقات الخي ــراء س وإج
تنظيــم وترتيــب وإجــراء ســباقات الدراجــات؛ تأجــري أجهــزة الراديــو 
ي مجــال التعليــم 

طــة فيديــو �ف ــاج فيلــم عــى أ�ش والتلفزيــون؛ إنت
امــج  فيــه أو الرياضــة ]ليــس لالأفــالم أو الرب الثقافــة أو الرت أو 
عــالن أو الدعايــة[؛ تأجــري مســجالت الصوت؛  التلفزيونيــة وليــس لالإ
ائــط الفيديــو؛ تنظيــم االأحــداث  توفــري مرافــق التســلية؛ تأجــري �ش
ــروض  ــات والع ــروض والمرحي ــالم والع ــتثناء االأف ــة باس فيهي الرت
الموســيقية والرياضيــة وســباق الخيــل وســباق الدراجــات وســباق 
ــى؛ دورات  ــاب والدم ــري االألع ــيارات؛ تأج ــباقات الس ــوارب وس الق
ــة؛ تأجــري معــدات االألعــاب؛ معــرض  ــات الدول المراجعــة المتحان
ي المتاحــف للمنتجــات والنمــاذج والنســخ المقلــدة والعينــات 

�ف
والمــواد المطبوعــة والمــواد ، ومــا إىل ذلــك ، ممــا يشــري إىل 
ــكك  ــال الس ــرور وانتق ــا الم ــة وتكنولوجي ــوم الطبيعي ــخ العل تاري
ــري  ــك ؛ تأج ــا إىل ذل ــرات وم ــفن والطائ ــات والس ــة والمركب الحديدي
ــة أو اســتوديوهات التلفزيــون؛  ضــاءة لالأجهــزة المرحي أجهــزة االإ
تعليمــات قيــادة الســيارة؛ تقديــم التقاريــر المصــورة؛ تأجــري 
اللوحــات واالأعمــال الخطيــة؛ ترجمــة لغويــة؛ تنظيــم وترتيــب 
وإجــراء ســباقات الدراجــات الناريــة؛ ترجمــة اللغــة؛ خدمــات 
ة والقــوارب؛ توفــري  ــم المتعلقــة بتشــغيل الســفن الصغــري التعلي
ونيــة؛ خدمــات التعليــم المتعلقــة بقيــادة  لكرت المنشــورات االإ
؛ تنظيــم وترتيــب وإقامــة معــارض الفنون  ف المركبــات ذات العجلتــ�ي
الجميلــة؛ إنتــاج برامــج إذاعيــة أو تلفزيونيــة؛ تأجــري االأفــالم 
؛ تأجــري آالت وأجهــزة التصويــر  الســلبية؛ تأجــري فيلــم عكــ�ي
امــج  نتــاج الرب ؛ تشــغيل أجهــزة الفيديــو والصــوت الإ ي

الســينما�أ
ذاعيــة والتلفزيونيــة؛ تأجــري االآالت واالأجهــزة البريــة؛ معــارض االإ
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Organization, arranging and conducting of exhibitions 
of fine arts; Production of radio or television programs; 
Rental of film negatives; Rental of reversal film; Rental of 
cinematographic machines and apparatus; Operation of 
video and audio equipment for the production of radio 
and television programs; Rental of optical machines 
and apparatus; Plant exhibitions; Reference libraries of 
literature and documentary records; Providing gardens 
for public admission; Rental of amusement machines 
and apparatus; Directing of radio and television 
programs; Rental of game machines and apparatus; 
Instruction services relating to driving motorcycles; 
Organization of motorcycle racing; Organization of 
motorcycle events; Providing information on donation 
of human corpses for medical education; Arranging of 
donation of human corpses for medical education; Art 
exhibitions; Providing videos from the internet, not 
downloadable; Movie theatre presentations or movie 
film production and distribution; Rental of cine-films; 
Rental of records or sound-recorded magnetic tapes; 
Rental of image-recorded magnetic tapes. 

ــري  ــة؛ توف ــجالت الوثائقي ــالأدب والس ــع ل ــات المراج ــة؛ مكتب نباتي
حدائــق لدخــول الجمهــور؛ تأجــري آالت وأجهــزة التســلية ؛ إخــراج 
ــاب؛  ــزة االألع ــري آالت وأجه ــة ؛ تأج ــة والتلفزيوني ذاعي ــج االإ ام الرب
خدمــات التعليمــات المتعلقــة بقيــادة الدراجــات الناريــة؛ تنظيــم 
ــة؛  ــات الناري ــداث الدراج ــم أح ــة؛ تنظي ــات الناري ــباقات الدراج س
يــة مــن أجــل التعليــم  ع بالجثــث البرش توفــري معلومــات عــن التــرب
ي  يــة مــن أجــل التعليــم الطــىب ع بالجثــث البرش ؛ ترتيــب التــرب ي الطــىب
ــري  ــت ، غ ن نرت ــن االإ ــو م ــع فيدي ــري مقاط ــة؛ توف ــارض الفني ؛ المع
يــل؛ العــروض المرحيــة الســينمائية أو إنتــاج االأفــالم  ف قابلــة للترف
الســينمائية وتوزيعهــا؛ تأجــري أفــالم ســينمائية؛ تأجــري الســجالت 
ائــط  طــة المغناطيســية المســجلة بالصــوت؛ تأجــري �ش أو االأ�ش

ــور.  ــجلة بالص ــية مس مغناطيس

  

 

Date :08/03/2022  التاريخ :08/03/2022

Trademark No.:42424 العالمة التجارية رقم :  42424

Class: 26 ي الصنف :   26
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Shuttles for making fishing nets; Hosiery loom needles; 
Electric hair curlers; Needles; Eyelets for clothing; 
Tapes [haberdashery]; Ribbons; Knitted raschel lace

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــول؛  ــة الن ــاك الأل ــر الحي ــد الســمك؛ إب ــع شــبكات صي ملفــات لصن
طــة  بــر؛ عــروات للمالبــس؛ االأ�ش وســائل تجعيــد كهربيــة للشــعر؛ االإ
ائــط؛ أقمشــة الدانتيــل راشــيل محبــوك؛ أقمشــة ]الخــردوات[ ؛ �ش
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fabrics; Embroidery lace fabrics; Tufts and tassels 
[semi-finished]; Braided cords; Knitting sticks; Needle-
threaders; Sewing boxes; Dressmakers’ impressing 
blades; Sewing thimbles; Pin and needle cushions; 
Boxes for needles; Armband for holding sleeves; 
Insignias for wear, not of precious metal; Buckles for 
clothing [clothing buckles]; Badges for wear, not of 
precious metal; Brooches for clothing; Special sash clips 
for obi (obi-dome); Bonnet pins, not of precious metal; 
Ornamental adhesive patches for jackets; Brassards; 
Hair ornaments; Buttons and the like; False beards; False 
moustaches; Hair curlers, non-electric; Shoe ornaments 
not of precious metal; Shoe eyelets; Laces for footwear; 
Metal fasteners for footwear; Human hair; Embroidered 
emblems; Emblems embroidered on apparel and 
clothing for motorcyclists; Printed emblems for apparel 
decoration. 

ــال  ــة[؛ حب ــف مصنع ــب ]نص اِري َ ــل و�ش ــز؛ ُخَص ــل والتطري الدانتي
بــرة؛ صناديــق الخياطــة؛  مضفــرة؛ عــىي الحياكــة؛ خيــوط االإ
شــفرات ضغــط الخياطــة؛ كشــتبانات الخياطــة؛ دبــوس و وســائد 
كمــام؛ وســام لالرتداء  بــر؛ أربطــة الــذراع لتثبيــت االأ االأبــر؛ ُعَلــب لالإ
ــم  ــس ]أبازي ــم للمالب ــة؛ أبازي ــادن النفيس ــن المع ــوع م ــري مصن غ
مالبــس[ ؛ شــارات للمالبــس، مــن المعــادن غــري النفيســة؛ دبابيــس 
للمالبــس؛ دبابيــس وشــاح خاصــة لـــ dome-obi( obi) ؛ دبابيــس 
بونيــه ، غــري مصنــوع مــن المعــادن النفيســة؛ قطــع الصقــة للزينــة 
ــعر؛ االأزرار  ــة للش ــد؛ زين ــى العض ــع ع ــات توض ات ؛ عالم ــرت الس
ومــا شــابه ؛ لحــى اصطناعيــة؛ شــوارب اصطناعيــة؛ مجعــدات 
الشــعر غــري الكهربائيــة؛ زخــارف أحذيــة غــري مصنــوع مــن المعــادن 
ــة  ــة؛ مشــابك معدني ــة؛ االأربطــة لالأحذي النفيســة؛ عــروات االأحذي
ي؛ شــعارات مطــرزة؛ شــعارات مطــرزة عــى  لالأحذيــة؛ شــعر بــرش
ي الدراجــات الناريــة ؛ شــعارات مطبوعــة  المالبــس والمالبــس لراكــىب

ف المالبــس.  ــ�ي ي ف لرت

  

 

Date :09/03/2022  التاريخ :09/03/2022

Trademark No.:42425 العالمة التجارية رقم :  42425

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing; Waistbands; Belts for clothing; Footwear 
[other than special footwear for sports]; Jackets; 
Sweatshirts; Trousers; T-shirts; Polo shirts; Parkas; 
Vest tops; Raincoats; Scarves; Neckties; Bandanas 
[neckerchiefs]; Gloves as clothing; Mufflers [clothing]; 
Socks and stockings other than special sportswear; 
Headwear; Caps; Sneakers; Boots, other than boots 
for sports; Sandal[shoes]; Slippers; Riding boots for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبــس؛ أحزمــة الخــر؛ أحزمــة للمالبــس؛ أحذيــة ]عــدا االأحذيــة 
قمصــان  بناطيــل؛  بلــوزات؛  جاكيتــات؛  الخاصــة[؛  الرياضيــة 
ة؛  ات ذات القلنســوات؛ قمــم ســرت ة؛ قمصــان البــول؛ الســرت قصــري
معاطــف؛ أوشــحة؛ ربطــات عنــق؛ المناديــل المزركشــة ]مناديــل[؛ 
قفــازات كمالبــس؛ كاتــم الصــوت ]مالبــس[؛ الجــوارب والجــوارب 
ــات؛  ــرأس؛ قبع ــة لل ــة؛ أغطي ــة الخاص ــس الرياضي ــالف المالب بخ
ــدل ــة؛ صن ــة الرياضي ــالف االأحذي ــة ، بخ ــة؛ االأحذي ــة رياضي أحذي
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motorcycling; Motorcycle riding suits; Motorcycle 
riding pants; Motorcycle riding jackets; Motorcycle 
gloves; Driving gloves; Bicycle gloves; Garters; Sock 
suspenders; Suspenders [braces]; Special footwear 
for sports; Clothes for sports; Non-japanese style 
outerclothing; Coats; Sweaters; Shirts for suits; 
Nightwear; Underwear; Swimwear; Swimming caps 
[bathing caps]; Camisoles; Clothes for water sports; 
Other clothing; Sleep masks; Aprons [clothing]; Neck 
scarves; Puttees and gaiters; Fur stoles; Shawls; 
Japanese style socks [tabi]; Japanese style socks covers 
[tabi covers]; Neckerchieves; Thermal supporters 
[clothing]; Earbands [clothing]; Nightcaps; Japanese 
style wooden clogs (geta); Japanese style sandals 
(zori); Windsurfing shoes; Riding boots; Weatherproof 
clothing; Clothing for motorcyclists, excluding those 
for safety purposes; Motorcycle rainwear; Motorcycle 
riding shoes; Gloves for two-wheeled motor vehicles; 
Masquerade costumes. 

]حــذاء[؛ أخفــاف؛ أحذيــة ركــوب الدراجــات الناريــة؛ بــدالت ركــوب 
ات  الناريــة؛ ســرت الدراجــات  ركــوب  الناريــة؛ �وال  الدراجــات 
ركــوب الدراجــات الناريــة؛ قفــازات دراجــة ناريــة؛ قفــازات القيــادة؛ 
قفــازات دراجــة؛ أربطــة للجــوارب؛ حمــاالت للجــوارب؛ الحمــاالت 
ــس  ــة؛ مالب ــس رياضي ــة؛ مالب ــة للرياض ــة خاص ــواس[؛ أحذي ]االأق
ــان  ات؛ قمص ــرت ــف؛ س ؛ معاط ي

ــا�ف ــري الياب ــراز غ ــى الط ــة ع خارجي
للبــدالت؛ مالبــس نــوم؛ مالبــس داخليــة؛ مالبــس ســباحة؛ قبعــات 
ات نســوية  الســباحة ]قبعــات االســتحمام[؛ قميصــوالت )ســرت
المائيــة؛ مالبــس أخــرى؛ غطــاء  الرياضــات  ة)؛ مالبــس  قصــري
ف  ف عنــد النــوم؛ مراييــل ]مالبــس[؛ أوشــحة العنــق؛ المعاجــ�ي للعــ�ي
والجمايــق؛ شــاالت مــن الفــرو؛ شــاالت؛ الجــوارب عــى الطريقــة 
[؛ أغطيــة الجــوارب عــى الطريقــة اليابانيــة ]أغطيــة  ي اليابانيــة ]تــا�ب
ــة أذن  ــس[؛ أربط ــة ]مالب ــات حراري ــق؛ دعام ــل العن [؛ منادي ي ــا�ب ت
]مالبــس[؛ أغطيــة ليليــة؛ قباقيــب خشــبية عــى الطريقــة اليابانيــة 
ــوب  ــة رك ــة )زوري)؛ أحذي ــة الياباني ــى الطريق ــادل ع ــا)؛ صن )جيت
ــاء؛  ــرب الم ــة لت ــس مانع ــل؛ مالب ــوب الخي ــة رك ــواج؛ أحذي االأم
ي الدراجــات الناريــة، باســتثناء المالبــس المخصصــة  مالبــس لراكــىب
الأغــراض الســالمة؛ مالبــس ضــد المطــر للدراجــات الناريــة؛ أحذيــة 
؛  ف ركــوب الدراجــات الناريــة؛ قفــازات للمركبــات ذات العجلتــ�ي

ــة.  ــالت التنكري ــس للحف مالب

  

 

Date :08/03/2022  التاريخ :08/03/2022

Trademark No.:42426 العالمة التجارية رقم :  42426

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing for domestic pets; Bags and the like; Pouches 
and the like; Vanity cases sold empty; Umbrellas; 
Suitcases; Tote bags; Handbags; Boston bags;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات االأليفــة؛ الحقائــب ومــا شــابه؛ الحقائــب ومــا  مالبــس للحيوان
يماثلهــا؛ علــب البــودرة فارغــة؛ مظــالت؛ حقائــب ســفرية؛ حقائــب
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Rucksacks; Key cases; Wallets; Commutation-ticket 
holders; Business card cases; Sports bags; Backpacks; 
Trunks; Briefcases; Shoulder bags; Pocket wallets; Card 
wallets; Small bags for men; Leather bags; Saddlebags; 
Bags; Travelling bags; Carry-on bags; Waist pouches; 
Shopping bags; Telescopic umbrellas; Metal fittings for 
bags; Purse frames; Horseshoes; Metal parts of canes 
and walking-sticks; Handles for canes and walking 
sticks; Walking sticks; Canes; Industrial packaging 
containers of leather; Saddlery; Leathercloth; Leather 
and fur, unworked or semi-worked. 

حمــل؛ حقائــب يــد؛ حقائــب بوســطن؛ حقائــب ظهــر؛ علــب 
مفاتيــح؛ محافــظ؛ حامــىي تذاكــر االســتبدال؛ علــب بطاقــات 
العمــل؛ حقائــب رياضيــة؛ حقائــب ظهــر؛ صناديــق ثيــاب؛ محافــظ 
بطاقــات  محافــظ  جيــب؛  محافــظ  الكتــف؛  حقائــب  جلديــة؛ 
ة للرجــال؛ حقائــب جلــد؛ حقائــب �وج  ئتمــان؛ حقائــب صغــري االإ
؛ حقائــب؛ حقائــب ســفر؛ حقائــب تحمــل باليــد؛ حقائــب الخــر؛ 
المعدنيــة  ات  ف التجهــري متداخلــة؛  مظــالت  للتســوق؛  حقائــب 
للحقائــب؛ إطــارات الحقائــب؛ حــدوات غــري معدنيــة؛ االأجــزاء 
؛ مقابــض للعــىي وعــىي  ي

المعدنيــة مــن العــىي و عــىي المــ�ش
ران؛ حاويــات التغليــف الصناعــي  ف ؛ عــى خــري ي

؛ عــى مــ�ش ي
المــ�ش

مــن الجلــد؛ �وج؛ قمــاش جلــدي؛ الجلــود والفــراء ، غــري مصنعــة 
ــة.  ــف مصنع و نص

  

 

Date :09/03/2022  التاريخ :09/03/2022

Trademark No.:42427 العالمة التجارية رقم :  42427

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Energy Tech company  for 
services and investment, privacy contribution 

جي تيك للخدمات واالستثمار  كة انري بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah al-asaad 
building,6th floor                   

العنوان :  رام الله، عمارة االسعد، الطابق 6  )0599795967)                    

Applicant for Correspondence : Ramallah al-
asaad building,6th floor

عنوان التبليغ  : رام الله، عمارة االسعد، الطابق 6  )0599795967)
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Aerated water, Aerated water (Preparations for making), 
Effervescing beverages (Pastilles for), Effervescing 
,beverages (Powders for), Essences for making 
beverages, Fruit extracts (Non-alcoholic), Fruit juice 
beverages (Non- alcoholic), Fruit juices, Fruit nectars, 
non-alcoholic , Soda water, Syrups for beverages, 
Waters [beverages].

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات لتحضــري الميــاه الغازيــة، أقــراص محــالة  ميــاه غازيــة، مســتحرف
ــات  ــوارة، خالص ــات الف وب ــاحيق للمرش ــوارة، مس ــات الف وب للمرش
ــات  وب ــة، مرش ــه غــري كحولي ــات، خالصــات فواك وب لتحضــري المرش
عصــري فواكــه غــري كحولية،مــاء الصــودا، عصــري فاكهــة مركــز 

ــات)، وب ــات، مياه)مرش وب ــل المرش لعم
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Date :08/03/2022  التاريخ :08/03/2022

Trademark No.:42428 العالمة التجارية رقم :  42428

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Stationery; Printed matter; Paintings and calligraphic 
works; Photographs; Photograph stands; Mechanical 
pencils; Ball-point pens; Fountain pens; Stickers 
[stationery];Emblem-printed stickers; Plates for 
addressing machines; Credit card imprinters, non-
electric; Typewriters, electric or non-electric; Hand 
labelling appliances; Typeface; Bookbinding machines 
for office use; Envelope sealing machines for offices; 
Document laminators for office use; Inking sheets for 
document reproducing machines; Paper shredders 
for office use; Stencils; Staplers for office use; French 
curves; Punches [office requisites]; T-squares for 
drawing; Drawing pens; Drawing compasses; Franking 
machines for office use; Drawing materials; Square 
rulers; Non-electric pencil sharpeners; Conical paper 
bags; Industrial packaging containers of paper; Hat 
boxes of cardboard; Boxes of cardboard or paper; 
Packing paper; Bottle envelopes of cardboard or 
paper; Bottle wrappers of cardboard or paper; Paper 
for wrapping and packaging; Cardboard tubes; Plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; Plastic film 
for wrapping; Mats for beer glasses; Coasters of paper; 
Paper coffee filters; Paper washcloths; Hygienic paper; 
Shipping tags; Bookends [stationery]; Paper toilet rolls; 
Filtering materials of paper; Filter paper; Xuan paper for 
chinese painting and calligraphy; Paper for recording

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القرطاســية؛ مطبوعــات؛ اللوحــات واالأعمــال الخطيــة؛ الصــور 
ــن  ــيهات عناوي ــة؛ كليش ــور الفوتوغرافي ــاند للص ــة؛ مس الفوتوغرافي
؛ ملصقــات  ــة العناويــن؛ أقــالم حــرب جــاف؛ قلــم حــرب الآالت كتاب
ــة  ]قرطاســية[ ؛ ملصقــات مطبوعــة بشــعار؛ لوحــات الآالت العنون
؛ أدوات طباعــة بطاقــات االئتمــان ، غــري كهربائيــة ؛ آالت كاتبــة 
ــة ؛  ــات اليدوي ــع العالم ــزة وض ــة ؛ أجه ــري كهربائي ــة أو غ ، كهربائي
ي ؛  حــروف مطبعيــة؛ آالت تجليــد الكتــب لالســتخدام المكتــىب
ــتخدام  ــتندات لالس ــف المس ــب ؛ تغلي ــرف للمكات ــم االأظ آالت خت
ــري الآالت إعــادة إنتــاج المســتندات ؛ أالت  ي ؛ أوراق التحب ــىب المكت
ي ؛ صفائــح إستنســل؛ كباســات  تقديــد الــورق لالســتخدام المكتــىب
تجاهــات المختلفــة؛  ؛ مســاطر لرســم االإ ي لالســتخدام المكتــىب
خرامــات ]متطلبــات المكتــب[ ؛ مربعــات للرســم؛ أقــالم الرســم؛ 
؛ مــواد  ي بوصلــة الرســم؛ آالت ختــم الرســوم لالســتخدام المكتــىب
ــري  ــاص غ ــالم الرص ــاري أق ــة؛ مب ــة الزاوي ــاطر قائم ــم؛ مس الرس
الكهربائيــة؛ أكيــاس ورقيــة مخروطيــة؛ حاويــات التغليــف الصناعية 
مــن الــورق ؛ صناديــق قبعــات مــن الــورق المقــوى؛ صناديــق مــن 
ــن  ــر م ــة قواري ــف؛ أغطي ــورق ؛ ورق التغلي ــوى أو ال ــورق المق ال
ــورق المقــوى أو  ــر مــن ال ــورق؛ أغلفــة قواري ــورق المقــوى أو ال ال
ــوى؛  ــورق المق ــن ال ــب م ــة ؛ أنابي ــف والتعبئ ــورق؛ ورق للتغلي ال
عبــوات فقاعيــة بالســتيكية للتغليــف أو التعبئــة والتغليــف ؛ رقائــق 
ة؛ صحــون  ــري ــف؛ قطــع ورق مخــرم لكــؤوس الب بالســتيكية للتغلي
ــة؛ ورق  ــف ورقي ــة؛ مناش ــوة الورقي ــحات القه ــورق؛ مرش ــن ال م
صحــي؛ بطاقــات الشــحن؛ مســاند كتــب ]القرطاســية[ ؛ لفــات
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machines; Blotting paper; Sheets of reclaimed 
cellulose for wrapping [cellophane paper]; Wood pulp 
paper; Paper sheets [stationery]; Address stamps; 
Albums;  Indexes; Cards; Greeting cards; Clip boards; 
Bookmarkers; Scrapbooks; Ink stones; Inking pads; 
Note books; Pastels; Crayons; Paper ribbons; Pens 
[office requisites]; Marking pens [stationery]; Musical 
greeting cards; Labels, not of textile; Loose leaf binders; 
Impression stamps; Stamp pads; Stamp stands; Cases 
for stamps [seals]; Pencils; Thumbtacks;  Paint boxes 
for use in schools; Calculating tables; Blackboards; 
Rubber finger tips [office requisites]; Clips for offices; 
Files [office requisites]; Paper knives or paper 
cutters for office use; Scrapers [erasers] for offices; 
Apparatus for mounting photographs; Letter trays; 
Document holders [stationery]; Jackets for papers; 
Pencil erasers; Electrocardiograph paper; Charts; 
Adhesive tape dispensers [office requisites]; Ledgers 
[books]; Terrestrial globes; Engraving plates; Writing 
instruments; Writing cases [sets]; Sealing wafers; 
Sealing stamps; Envelopes [stationery]; Copying paper 
[stationery]; Paperweights; Writing pads; Wrappers 
[stationery]; Modelling clay; Writing brushes; Wood 
pulp board [stationery]; Charcoal pencils; Postcards; 
Teaching materials [except apparatus]; Catalogues; 
Calendars; Graphic prints; Tickets; Newsletters; Printed 
manuals; Pamphlets; Posters; Song books; Magazines 
[periodicals]; Printed publications; Books; Leaflets; 
Newspapers; Blueprints; Printed plans; Prospectuses; 
Geographical maps; Atlases; Periodicals; Almanacs; 
Comic books; Advertising and promotional printed 
materials; Advertising and promotional pamphlets; 
Corrugated paper; Printed emblems (stationery); 
Paper emblems (stationery); Paper and cardboard; 
Decorative stickers for two-wheeled vehicles; Stickers 
for two-wheeled vehicles; Paper badges; Paint trays; 
House painters’ rollers; Printers’ blankets, not of 
textile; Paintings; Garbage bags of paper or plastics; 
Correcting ink for heliography; Watercolour paintings; 
Modeling paste;  Graining combs; Oleographs; Pastes 
and other adhesives for stationery or household 
purposes; Sealing wax; Printers’ reglets; Addressing 
machines; Ink ribbons; Automatic stamp affixing 
machines; Electric staplers for offices; Stamp cancelling 
machines; Drafting instruments; Typewriters; 
Checkwriters; Mimeographs; Relief duplicators; 
Rotary duplicators; Marking templates; Decorators’ 
paintbrushes; Bags [pouches] of plastics, for 
packaging; Food wrapping plastic film for household 
use; Garbage bags of paper for household purposes; 
Paper patterns; Tailors’ chalk; Banners of paper; 
Paper bunting; Hygienic hand towels of paper; Table 
napkins of paper; Hand towels of paper; Handkerchiefs 
of paper; Printed paper for lot, other than toy.

شــيح مــن الــورق؛ ورق ترشــيح؛ ورق  ورق التواليــت؛ مــواد الرت
ــورق  ــجيل ؛ ال ي ؛ ورق الآالت التس

ــىف ــط الصي ــم والخ ــوان للرس ش
النشــاف؛ صفائــح مــن الســليلوز الُمعــاد اســتعادته للتغليــف 
]ورق الســيلوفان[ ؛ ورق مــن لبــاب الخشــب؛ صفائــح مــن الــورق 
البطاقــات؛  فهــارس؛  ألبومــات؛  عناويــن؛  أختــام  ]قرطاســية[؛ 
ات للكتــب؛ ألبومــات؛ أحجــار  بطاقــات تهنئــة؛ الحافظــات؛ مــؤ�ش
ــن؛  ــالم تلوي ــن؛ أق ــالم تلوي ــر ؛ أق ؛ دفات ــري ــات تحب ؛ ختام ــرب الح
طــة مــن الــورق؛ أقــالم حــرب ]لــوازم مكتبيــة[؛ أقــالم لوضــع  أ�ش
العالمــات؛ بطاقــات تهنئــة موســيقية؛ بطاقــات غــري مصنوعــة مــن 
النســيج؛ أغلفــة أوراق فضفاضــة؛ طوابــع مطبوعــة ؛ خّتامــات 
تحبــري االأختــام؛ مســاند لالأختــام؛ علــب لالأختــام؛ اقــالم رصــاص؛ 
ي المــدارس ؛ قوائــم 

دبابيــس للرســم؛ صناديــق طــالء لالســتخدام �ف
حســابية؛ ســبورة ]ألــواح تدريــس[ ســبورات؛ أطــراف أصابــع 
ــب؛  ي المكات

ــتخدم �ف ــابك تس ــة[ ؛ مش ــتلزمات مكتبي ــة ]مس مطاطي
قواطــع  أو  الــورق  لقطــع  ف  ســكاك�ي مكتبيــة[؛  ]لــوازم  ملفــات 
للمكاتــب؛  ]مماحــي[  كاشــطات  ؛  ي  المكتــىب لالســتخدام  الــورق 
ي الرســائل؛ حامــىي المســتندات 

جهــاز لتثبيــت الصــور؛ صــوا�ف
]القرطاســية[ ؛ أغلفــة للــورق؛ ممحــاة قلــم رصــاص؛ ورق لمخطــط 
طــة الالصقــة ]لــوازم  ؛ ورق مســطر؛ بكــرات لالأ�ش ي

القلــب الكهربــا�أ
مكتبيــة[؛ دفاتــر محاســبة ؛ خرائــط كرويــة؛ كليشــيهات حفــر؛ 
أدوات كتابــة؛ علــب ]أطقــم[ كتابــة؛ رقائــق ختــم؛ أختــام توثيــق؛ 
ورق؛  ثقــاالت  ]قرطاســية[؛  نســخ  ورق  ]قرطاســية[؛  مغلفــات 
ف للتشــكيل؛  دفاتــر قطــع للكتابــة؛ أغلفــة ورقيــة ]قرطاســية[؛ طــ�ي
ي كتابــة؛ ورق مقــوى مــن لبــاب الخشــب ]قرطاســية[؛ أقــالم 

فــرا�ش
فحــم؛ بطاقــات بريديــة؛ مــواد تدريــس ]عــدا االأجهــزة[؛ كتالوجــات 
ات  ــر؛ نــرش ــة؛ تذاك ــم؛ مطبوعــات تخطيطي ــل مصــور)؛ تقاوي )دلي
ة؛  إخباريــة دوريــة؛ كتيبــات مطبوعــة؛ كراســات؛ إعالنــات كبــري
دفاتــر موســيقية؛ مجــالت ]دوريــات[؛ منشــورات مطبوعــة؛ كتــب؛ 
ــة؛  ــط المطبوع ــات؛ الخط ــف؛ المخطط ــة؛ صح ــورات مطوي منش
بيانــات إعالنيــة؛ خرائــط جغرافيــة؛ أطالــس؛ الدوريــات؛ تقاويــم؛ 
كتــب للرســوم الهزليــة؛ مــواد إعالنيــة وترويجيــة مطبوعــة؛ كتيبــات 
ــية)؛  ــة )قرطاس ــعارات مطبوع ــوج؛ ش ــة؛ ورق مم ــة وترويجي دعائي
شــعارات ورقيــة )قرطاســية)؛ الــورق والكرتــون؛ ملصقــات زخرفيــة 
ف ؛ شــارات  ف ؛ ملصقــات للمركبات ذات عجلت�ي للمركبــات ذات عجلتــ�ي
ليــة؛ أغطيــة للطابعــات  ف ي رســم ؛ بكــرات دهــان مرف

ورقيــة؛ صــوا�ف
ــات مــن  ــاس للنفاي ــة؛ أكي ــة مــن النســيج ؛ صــور زيتي غــري مصنوع
[؛ ألــوان  الــورق أو البالســتيك؛ حــرب تصحيــح ]للتصويــر الشــم�ي
ــاط  ــع ]أمش ــات تجزي ــة؛ محس ــون النمذج ــالءات[؛ معج ــة ]ط مائي
ــة  ــواد الالصق ف والم ــ�ي ــدة؛ المعاج ــة مقل ــات زيتي ــط[؛ لوح تخطي
ليــة؛ شــمع ختــم؛ رقائــق  ف االأخــرى لالأغــراض المكتبيــة أو المرف
؛ آالت  ــري ــة تحب ط ــن؛ أ�ش ــة العناوي ــات؛ آالت كتاب ــبية للطابع خش
ــة/  ــب؛ آل ــة للمكات ــات كهربائي ــة؛ كباس ــع االأوتوماتيكي ــق الطواب لص
ــع  ــة؛ أالت طب ــة؛ االآالت الكاتب ــع؛ أدوات الصياغ ــة الطواب اداة إزال
ويــر؛ ناســخ؛  ف الشــيكات و الوتائــق الغــري القابلــة للمســح و الرت
غاثــة؛ آالت نســخ دوارة؛ قوالــب جاهــزة للرســم؛ ُفــرَش  ناســخات االإ
الرســم الخاصــة بالديكــور؛ أكيــاس ]أكيــاس[ بالســتيك للتغليــف؛ 
؛ أكيــاس  ىلي ف أغشــية بالســتيكية لتغليــف الطعــام لالســتخدام المــرف
ــوان و ــف االأل ــة؛ ورق مختل لي ف ــراض المرف ــورق لالأغ ــن ال ــة م قمام
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؛ الفتــات مــن ورق؛ رايــات و أشــكال  ف االأشــكال؛ طباشــري الخياطــ�ي
ــد؛  ــورق للموائ ــن ال ــل م ــة؛ منادي ــة صحي ــل ورقي ــة ؛ منادي ورقي
ــوع  ــورق؛ ورق مطب ــن ال ــل م ــورق؛ منادي ــن ال ــة م ــف يدوي مناش

ــب.  ــالف اللع ــع ، بخ للقط
  

 

Date :08/03/2022  التاريخ :08/03/2022

Trademark No.:42429 العالمة التجارية رقم :  42429

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals; Unwrought and semi-wrought 
precious stones and their imitations; Key rings; Jewelry 
boxes; Prize cups of precious metals; Commemorative 
shields; Personal ornaments [jewellery, jewelry (am.)]; 
Shoe ornaments of precious metal; Clocks and watches; 
Badges of precious metal; Bonnet pins of precious 
metal; Tie pins; Necklaces [jewellery]; Bracelets 
[jewelry]; Wristwatches; Stand clocks; Automotive 
clocks; Pin badges. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النفيســة؛ معــادن نفيســة غــري مشــغولة أو نصــف  المعــادن 
مشــغولة؛ حلقــات للمفاتيــح؛ صناديــق المجوهــرات؛ كــؤوس 
الجوائــز مــن المعــادن النفيســة؛ دروع تذكاريــة؛ الحــىي الشــخصية 
]مجوهــرات ، الحــىي ؛ حــىي أحذيــة مــن معــادن نفيســة؛ ســاعات 
ف أو أوســمة مــن معــادن  حائــط وســاعات جيــب ويــد؛ نياشــ�ي
ــات  ــس ربط ؛ دبابي ف ــ�ي ــدن الثم ــن المع ــه م ــس بوني ــة؛ دبابي نفيس
العنــق؛ قــالدات ]مجوهــرات[؛ أســاور ]مجوهــرات[ ؛ ســاعات يــد؛ 

ــارات.  ــوس ش ــيارات؛ ب ــاعات الس ــط ؛ س ــاعات الحائ س
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Date :08/03/2022  التاريخ :08/03/2022

Trademark No.:42430 العالمة التجارية رقم :  42430

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Railway transport; Providing information relating to 
railway transport; Freight transportation consultancy in 
the field of freight transportation by truck, rail, air and 
ocean; Transportation and delivery services by air, road, 
rail and sea; Supply chain logistics and reverse logistics 
services consisting of the storage, transportation and 
delivery of goods for others by air, rail, ship or lorry; 
Booking of seats for rail travel; Booking of tickets for 
train travel; Loading of freight containers onto rail 
vehicles; Rental of railway vehicles; GPS navigation 
services; Transportation information; Automobile 
rental; Rental of vessels; Rental of bicycles; Motorcycle 
rental; Car transport; Provision of road and traffic 
information; Vessel transport; Air freight shipping 
services; Packaging services; Ship brokerage; Refloating 
of ships; Warehousing services; Electricity distribution; 
Rental of loading-unloading machines and apparatus; 
Rental of air vehicles; Escorting of travel tours; Travel 
arrangement and reservation services, excluding those 
for lodging; Rental of gasoline station equipment, not 
for repair and maintenance of automobiles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل  ــة بالنق ــات المتعلق ــري المعلوم ــة؛ توف ــكك الحديدي ــل بالس النق
ي مجــال نقــل 

بالســكك الحديديــة؛ استشــارات نقــل البضائــع �ف
البضائــع بالشــاحنات والســكك الحديديــة والجــو والبحــر؛ خدمــات 
ــة  ــكك الحديدي ي والس ــرب ــو وال ــق الج ــن طري ــليم ع ــل والتس النق
مــداد اللوجســتية والخدمــات اللوجســتية  والبحــر؛ سلســلة االإ
ي تتكــون مــن تخزيــن ونقــل وتســليم البضائــع 

العكســية الــىت
لالآخريــن عــن طريــق الجــو أو الســكك الحديديــة أو الســفن أو 
الشــاحنات؛ حجــز مقاعــد للســفر بالســكك الحديديــة؛ حجــز 
ــات  ــى عرب ــحن ع ــات الش ــل حاوي ــار؛ تحمي ــفر بالقط ــر الس تذاك
ــات  ــة؛ خدم ــكك الحديدي ــات الس ــري عرب ــة؛ تأج ــكك الحديدي الس
ي اس؛ معلومــات النقــل؛ تأجــري الســيارات؛ تأجــري  المالحــة جــي �ب
ــيارات؛  ــل الس ــة؛ نق ــة ناري ــري دراج ــات؛ تأج ــري دراج ــفن؛ تأج الس
توفــري معلومــات الطــرق والمــرور؛ نقــل الســفن؛ خدمــات الشــحن 
ــادة  ــفن؛ إع ــمرة الس ــف؛ س ــة والتغلي ــات التعبئ ــوي؛ خدم الج
تعويــم الســفن؛ خدمــات التخزيــن؛ توزيــع الكهربــاء؛ تأجــري آالت 
ــة  ــة؛ مرافق ــات الجوي ــري المركب ــغ؛ تأج ــل والتفري ــزة التحمي وأجه
جــوالت الســفر؛ خدمــات ترتيبــات الســفر والحجــز ، باســتثناء 
وليــس  يــن،  ف البرف معــدات محطــات  تأجــري  قامــة؛  االإ خدمــات 

ــيارات.  ــة الس ــالح وصيان ص الإ
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Date :09/03/2022  التاريخ :09/03/2022

Trademark No.:42433 العالمة التجارية رقم :  42433

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Installation, inspection, maintenance or repair of 
gas turbines; Installation, inspection, maintenance 
or repair of generators; Installation, maintenance 
and repair of power plants; Repair or maintenance of 
boilers; Repair or maintenance of heat exchangers; 
Repair or maintenance of nuclear power plants; Repair 
or maintenance of industrial waste treatment machines; 
Repair or maintenance of cleaning apparatus for liquid 
crystal glass, panels, semiconductors and solar cells; 
Repair or maintenance of semiconductor processing 
machinery and apparatus; Repair or maintenance of 
processing apparatus for wafers and semiconductor 
wafers for solar cells; Repair or maintenance of laser 
processing apparatus for the manufacture of solar 
cells; Repair or maintenance of textile plants; Repair 
or maintenance of movable floor lifting apparatus; 
Repair or maintenance of sieving machines; Repair or 
maintenance of metalworking machines and tools; 
Repair or maintenance of loading-unloading machines 
and apparatus; Repair or maintenance of raw material 
supply apparatus for metal processing machines and 
appliances; Repair or maintenance of aircraft cleaning 
apparatus; Repair or maintenance of glass substrate 
cleaning apparatus for the manufacture of liquid 
crystal displays; Repair or maintenance of amusement 
machines and apparatus; Repair or maintenance of

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تركيــب أو فحــص أو صيانــة أو إصــالح توربينــات الغــاز؛ تركيــب أو 
فحــص أو صيانــة أو إصــالح المولــدات؛ تركيــب وصيانــة وإصــالح 
محطــات الطاقــة؛ إصــالح أو صيانــة الغاليــات؛ إصــالح أو صيانــة 
المبــادالت الحراريــة؛ إصــالح أو صيانــة محطــات الطاقــة النوويــة؛ 
ــالح أو  ــة؛ إص ــات الصناعي ــة النفاي ــة آالت معالج ــالح أو صيان إص
صيانــة أجهــزة تنظيــف الزجــاج البلــوري الســائل واالألــواح وأشــباه 
ــزة  ــة آالت وأجه ــالح أو صيان ــية؛ إص ــا الشمس ــالت والخالي الموص
ــة  ــزة معالج ــة أجه ــالح أو صيان ــالت؛ إص ــباه الموص ــة أش معالج
أو  إصــالح  الشمســية؛  للخاليــا  الموصــالت  وأشــباه  الرقاقــات 
ر لتصنيــع الخاليــا الشمســية؛  ف صيانــة أجهــزة المعالجــة باللــري
إصــالح أو صيانــة مصانــع النســيج؛ إصــالح أو صيانــة جهــاز رفــع 
ــالح أو  ــة؛ إص ــة آالت الغربل ــالح أو صيان ــرك؛ إص ــة المتح االأرضي
صيانــة آالت وأدوات تشــغيل المعــادن؛ إصــالح أو صيانــة آالت 
وأجهــزة التحميــل والتفريــغ؛ إصــالح أو صيانــة أجهــزة إمــداد 
أو  إصــالح  المعــادن؛  معالجــة  وأجهــزة  الآالت  الخــام  المــواد 
صيانــة أجهــزة تنظيــف الطائــرات؛ إصــالح أو صيانــة جهــاز تنظيــف 
ــالح  ــائل؛ إص ــتال الس ــات الكريس ــع شاش ــة لتصني ة الزجاجي ف ــري الرك
أو صيانــة آالت وأجهــزة التســلية؛ إصــالح أو صيانــة المولــدات 
الكهروضوئيــة؛ إصــالح أو صيانــة أنظمــة توليــد الطاقــة الكيميائيــة 
للنفايــات العضويــة؛ إصــالح أو صيانــة محطــات الطاقــة الحراريــة 
ــة وحــدات  ــاح؛ إصــالح أو صيان ــة وطاقــة الري ــة والنووي والكهرمائي
مــداد بالطاقــة؛ إصــالح أو صيانــة االآالت واالأجهــزة الطبيــة؛  االإ
الطبيــة  لالأغــراض  الخاليــا  زراعــة  أجهــزة  صيانــة  أو  إصــالح 
والتشــخيصية؛ إصــالح أو صيانــة جهــاز اســتنبات الخاليــا مــن
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photovoltaic generators; Repair or maintenance of 
organic waste chemical power generation systems; 
Repair or maintenance of thermal, hydroelectric, 
nuclear and wind power plants; Repair or maintenance 
of power supply units; Repair or maintenance 
of medical machines and apparatus; Repair or 
maintenance of cell culture devices for medical and 
diagnostic purposes; Repair or maintenance of cell 
culture apparatus for experiment and research; Repair 
or maintenance of hydroelectric power generation 
facilities; Repair and maintenance of wind power 
plants; Repair or maintenance of tidal current power 
generation facilities; Repair or maintenance of baggage 
or cargo transport apparatus for airports; Repair or 
maintenance of baggage inspection apparatus; Repair 
or maintenance of sorting conveyors used for baggage 
inspections at airports; Repair or maintenance of 
cargo handling transport apparatus used for baggage 
inspections at airports; Repair or maintenance of non-
destructive inspection apparatus using x-rays used for 
baggage inspection at airports; Repair or maintenance 
of waste carbonization apparatus; Repair or 
maintenance of chemical plants; Repair or maintenance 
of drying apparatus used for large-capacity drying of 
coke oven process raw coal; Repair or maintenance of 
desiccating apparatus for industrial purposes; Repair 
or maintenance of flue gas desulfurization plants; 
Repair or maintenance of metal storage tanks; Repair 
or maintenance of metal storage containers; Repair 
or maintenance of trailers; Repair or maintenance 
of simulated fire generators for fire drills and fire 
evacuation and rescue drills; Repair or maintenance of 
flowing water detection systems for fire extinguishing 
equipment for conducting fire drills and fire evacuation 
and rescue drills; Repair or maintenance of temperature 
sensors for fire drills and fire evacuation and rescue 
drills; Repair or maintenance of a plant consisting of 
hydrogen gas storage, supply and consumption systems 
of rocket launch facilities; Repair or maintenance of 
tanks for storage of liquefied hydrogen at rocket launch 
facilities; Repair or maintenance of pipeline; Repair 
or maintenance of waste incineration plants; Repair 
or maintenance of human waste treatment tanks of 
methane gas fermentation treatment facilities; Repair 
or maintenance of chemical processing machines and 
apparatus; Repair or maintenance of waste treatment 
plants; Repair or maintenance of sewage treatment 
apparatus; Repair or maintenance of sludge treatment 
apparatus; Repair or maintenance of water purification 
apparatus for water supply; Repair or maintenance of 
cement plants; Repair or maintenance of non-ferrous 
plants; Repair or maintenance of waste treatment 
apparatus; Repair or maintenance of sludge treatment

ــد الطاقــة  ــة مرافــق تولي ــة والبحــث؛ إصــالح أو صيان أجــل التجرب
الكهرومائيــة؛ إصــالح وصيانــة محطــات طاقــة الريــاح؛ إصــالح 
أو صيانــة مرافــق توليــد الطاقــة التيــارات المديــة؛ إصــالح أو 
ي المطــارات؛ إصــالح أو 

صيانــة أجهــزة نقــل االأمتعــة أو البضائــع �ف
ــرز  ــالت الف ــة ناق ــالح أو صيان ــة؛ إص ــص االأمتع ــاز فح ــة جه صيان
ي المطــارات؛ إصــالح أو 

ي عمليــات فحــص الحقائــب �ف
المســتخدمة �ف

صيانــة أجهــزة نقــل مناولــة البضائــع المســتخدمة لفحــص االأمتعــة 
ــرة  ــري المدم ــص غ ــزة الفح ــة أجه ــالح أو صيان ــارات؛ إص ي المط

�ف
ي 

باســتخدام االأشــعة الســينية المســتخدمة لفحــص االأمتعــة �ف
ــات؛ إصــالح أو  ــة النفاي ــة أجهــزة كربن المطــارات؛ إصــالح أو صيان
ــف  ــاز التجفي ــة جه ــالح أو صيان ــة؛ إص ــع الكيماوي ــة المصان صيان
ــران  ي أف

ــام �ف ــم الخ ــعة للفح ــري الس ــف كب ي التجفي
ــتخدم �ف المس

ــة؛  ــراض الصناعي ــف لالأغ ــاز التجفي ــة جه ــالح أو صيان ــوك؛ إص الك
ــن؛  ــاز المداخ ــن غ ــت م ي ــة الكرب ــات إزال ــة محط ــالح أو صيان إص
ــة  ــالح أو صيان ــادن؛ إص ــن المع ــج تخزي ــة صهاري ــالح أو صيان إص
حاويــات تخزيــن المعــادن؛ إصــالح أو صيانــة المقطــورات؛ إصــالح 
أو صيانــة مولــدات إطفــاء الحرائــق المحــاكاة للتدريبــات عــى 
ــة  ــة أنظم ــالح أو صيان ــاذ؛ إص نق ــالء واالإ خ ــات االإ ــق وعملي الحرائ
ــراء  ج ــق الإ ــاء الحرائ ــدات إطف ــة لمع ــاه المتدفق ــن المي ــف ع الكش
ــالح أو  ــاذ؛ إص نق ــالء واالإ خ ــن االإ ــق وتماري ــى الحرائ ــات ع التدريب
صيانــة أجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة للتدريبــات عــى الحرائــق 
نقــاذ؛ إصــالح أو صيانــة مصنــع يتكــون مــن  خــالء واالإ وعمليــات االإ
مــداد واالســتهالك لمنشــآت  ف وأنظمــة االإ ــاز الهيدروجــ�ي ــن غ تخزي
ف  إطــالق الصواريــخ؛ إصــالح أو صيانــة صهاريــج تخزيــن الهيدروجــ�ي
ي منشــآت إطــالق الصواريــخ؛ إصــالح أو صيانــة خــط 

المســال �ف
ــات؛ إصــالح أو  ــة محطــات حــرق النفاي االأنابيــب؛ إصــالح أو صيان
ــة  ــق معالج ي مراف

ــة �ف ي ــات البرش ــة النفاي ــات معالج ــة خزان صيان
ــة  ــزة المعالج ــة آالت وأجه ــالح أو صيان ــان؛ إص ــاز الميث ــري غ تخم
الكيميائيــة؛ إصــالح أو صيانــة محطــات معالجــة النفايــات؛ إصــالح 
أو صيانــة أجهــزة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي؛ إصــالح أو صيانة 
ــاه  ــة المي ــزة تنقي ــة أجه ــالح أو صيان ــأة؛ إص ــة الحم ــاز معالج جه
ــالح أو  ــمنت؛ إص ــع االأس ــة مصان ــالح أو صيان ــاه؛ إص ــداد المي م الإ
صيانــة المصانــع غــري الحديديــة؛ إصــالح أو صيانــة أجهــزة معالجة 
النفايــات؛ إصــالح أو صيانــة آالت وأجهــزة معالجــة الحمــأة؛ إصالح 
أو صيانــة آالت وأجهــزة التعديــن؛ إصــالح أو صيانــة آالت ومعــدات 
ــة  ــالح أو صيان ــاق؛ إص ــر االأنف ــة آالت حف ــالح أو صيان ــاء؛ إص البن
آالت النقــل؛ إصــالح أو صيانــة حاويــات الطائــرات لصيانــة أو طــالء 
ــالح أو  ــة؛ إص ــات صناعي ــة وروبوت ــواب آلي ــزة بأب ــرات المجه الطائ
صيانــة جهــاز نقــل الــوزن؛ إصــالح أو صيانــة الروبوتــات الصناعيــة؛ 
ــفن؛  ــة الس ــالح وصيان ــة؛ إص ــات الطبي ــة الروبوت ــالح أو صيان إص
إصــالح وصيانــة الهيــاكل البحريــة؛ بنــاء الســفن المخصصــة؛ 
تصليــح الدراجــات؛ إصــالح أو صيانــة الســيارات؛ إصــالح أو صيانــة 
البخاريــة  البخاريــة والدراجــات  الناريــة والدراجــات  الدراجــات 
؛ إصــالح أو صيانــة المحــركات  ف هــا مــن المركبــات ذات العجلتــ�ي وغري
ي 

ــم �ف ــع أو التحك ــزة توزي ــة آالت وأجه ــالح أو صيان ــة؛ إص الكهربائي
ــة  ــالح أو صيان ــة؛ إص ــدات الطاق ــة مول ــالح أو صيان ــة؛ إص الطاق
آالت وأدوات الحــرث ، بخــالف االأدوات اليدويــة؛ إصــالح أو صيانــة 
آالت وأدوات الزراعــة؛ إصــالح أو صيانــة آالت وأدوات الحصــاد؛
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machinery and apparatus; Repair or maintenance of 
mining machines and apparatus; Repair or maintenance 
of construction machines and apparatus; Repair or 
maintenance of tunnel drilling machines; Repair 
or maintenance of conveying machines; Repair or 
maintenance of aircraft containments for maintenance 
or painting of aircraft equipped with automatic doors 
and industrial robots; Repair or maintenance of weight 
transportation apparatus; Repair or maintenance of 
industrial robots; Repair or maintenance of medical 
robots; Repair and maintenance of ships; Repair 
and maintenance of offshore structures; Custom 
shipbuilding; Bicycle repair; Repair or maintenance of 
automobiles; Repair or maintenance of motorcycles, 
motor scooters, mopeds, and other two-wheeled 
vehicles; Repair or maintenance of electric motors; 
Repair or maintenance of power distribution or control 
machines and apparatus; Repair or maintenance 
of power generators; Repair or maintenance of 
plowing machines and implements, other than hand-
held tools; Repair or maintenance of cultivating 
machines and implements; Repair or maintenance 
of harvesting machines and implements; Repair or 
maintenance of plant fiber processing machines and 
implements; Repair or maintenance of fodder presses; 
Repair or maintenance of fodder cutters; Repair or 
maintenance of fodder mixers; Repair or maintenance 
of fodder mills; repair or maintenance of cake-fodder 
crushing machines; Repair or maintenance of power 
converters; Repair or maintenance of computer 
printers for logistics management in hospitals; Repair 
or maintenance of computer terminals for logistics 
management in hospitals; Repair or maintenance 
of biomass power plants; Repair or maintenance 
of personal watercraft; Installation, maintenance 
and repair of railroad tracks; Providing information 
relating to the repair or maintenance of railway rolling 
stock; Repair and maintenance of land, water, air 
and railway vehicles; Custom rebuilding of existing 
land vehicles and structural parts therefor; Providing 
information concerning installation, maintenance 
and repair of railroad tracks; Remote diagnosis of 
railway vehicles from through telecommunication; 
Installation, maintenance, and repair of apparatus 
to detect abnormalities in railway vehicles or wear of 
railway vehicle parts; Repair of internal combustion 
engines; Repair of engines; Construction services; 
Construction consultancy; Operation and maintenance 
of building equipment; Aircraft maintenance or repair; 
Repair or maintenance of railway rolling stock; Repair 
or maintenance of optical machines and instruments; 
Repair or maintenance of fire alarms; Repair or 
maintenance of industrial heating and cooling

إصــالح أو صيانــة آالت ومعــدات معالجــة االأليــاف النباتيــة؛ إصالح 
ــف؛  ــع العل ــة قواط ــالح أو صيان ــالف؛ إص ــس االأع ــة مكاب أو صيان
ــع  ــة مصان ــالح أو صيان ــالف؛ إص ــات االأع ــة خالط ــالح أو صيان إص
االأعــالف؛ إصــالح أو صيانــة آالت تكســري علــف الكيــك؛ إصــالح أو 
ــر  ــات الكمبيوت ــة طابع ــالح أو صيان ــة؛ إص ــوالت الطاق ــة مح صيان
ي المستشــفيات؛ إصــالح أو صيانــة أجهــزة 

دارة اللوجســتية �ف لــالإ
ــالح  ــفيات؛ إص ي المستش

ــتية �ف دارة اللوجس ــالإ ــة ل ــر الطرفي الكمبيوت
ــالح  ــة؛ إص ــة الحيوي ــن الكتل ــة م ــد الطاق ــات تولي ــة محط أو صيان
ــالح  ــة وإص ــب وصيان ــخصية؛ تركي ــة الش ــزوارق المائي ــة ال أو صيان
المتعلقــة  المعلومــات  تقديــم  الحديديــة؛  الســكك  خطــوط 
ــة  ــالح وصيان ــة؛ إص ــكك الحديدي ــدات الس ــة مع ــالح أو صيان بإص
ــادة  ــة؛ إع ــة والســكك الحديدي ــاه والجوي ــة والمي ــات االأرضي المركب
بنــاء المركبــات االأرضيــة الموجــودة واالأجــزاء الهيكليــة المخصصــة 
كيــب وصيانــة  لهــا حســب الطلــب؛ توفــري المعلومــات المتعلقــة برت
وإصــالح خطــوط الســكك الحديديــة؛ التشــخيص عــن بعــد لمركبات 
ــلكية؛  ــلكية والالس ــاالت الس ــالل االتص ــن خ ــة م ــكك الحديدي الس
ــات  ي عرب

ــل �ف ــاف أي خل ــزة الكتش ــالح االأجه ــة وإص ــب وصيان تركي
الســكك الحديديــة أو تــآكل أجــزاء عربــات الســكك الحديديــة؛ 
؛ إصــالح المحــركات؛ خدمــات  اق الداخــىي إصــالح محــركات االحــرت
البنــاء؛  البنــاء؛ تشــغيل وصيانــة معــدات  البنــاء؛ استشــارات 
ــات الســكك  ــة عرب ــرات أو إصالحهــا؛ إصــالح أو صيان ــة الطائ صيان
ــالح  ــة؛ إص ــة االآالت واالأدوات البري ــالح أو صيان ــة؛ إص الحديدي
أو صيانــة أجهــزة إنــذار الحريــق؛ إصــالح أو صيانــة أجهــزة التدفئــة 
يــد الصناعيــة؛ صيانــة أو إصــالح الموقــد؛ إصــالح المضخــة  والترب
ــراض  ــد لالأغ ــزة التجمي ــة آالت وأجه ــالح أو صيان ــا؛ إص أو صيانته
ونيــة؛ إصــالح  لكرت الصناعيــة؛ إصــالح أو صيانــة االآالت واالأجهــزة االإ
أو صيانــة آالت وأجهــزة االتصــاالت؛ إصــالح أو صيانــة أجهــزة 
ات؛  ضــاءة الكهربائيــة؛ إصــالح أو صيانــة أجهــزة وأدوات المختــرب االإ
إصــالح أو صيانــة آالت وأدوات القيــاس واالختبــار؛ إصــالح أو 
ــة آالت وأجهــزة تصنيــع  ــة؛ إصــالح أو صيان ــة االأســلحة الناري صيان
ي الزجاجيــة؛ إصــالح أو صيانــة االأفــران الصناعيــة؛ إصــالح أو 

االأوا�ف
صيانــة آالت وأنظمــة تصنيــع الدوائــر المتكاملــة؛ إصــالح أو صيانــة 
آالت وأنظمــة تصنيــع أشــباه الموصــالت؛ إصــالح أو صيانــة االآالت 
وبــات؛ إصــالح  واالأجهــزة الخاصــة بمعالجــة االأطعمــة أو المرش
ــاب أو  ــة االأخش ي صناع

ــتخدمة �ف ــزة المس ــة االآالت واالأجه أو صيان
ــة آالت  ة أو الخشــب الرقائقــي؛ إصــالح أو صيان النجــارة أو القــرش
وأجهــزة النســيج؛ إصــالح أو صيانــة آالت وأجهــزة الطــالء؛ إصــالح 
آالت  صيانــة  أو  إصــالح  الزراعيــة؛  واالأدوات  االآالت  صيانــة  أو 
وأجهــزة معالجــة البالســتيك؛ إصــالح أو صيانــة صهاريــج التخزيــن؛ 
ــة  ــالح أو صيان ــن؛ إص ي ف ــات البرف ــدات محط ــة مع ــالح أو صيان إص
ــاز  ــة جه ــالح أو صيان ــة؛ إص ــيارات الميكانيكي ــوف الس ــة وق أنظم
ــراض  ــي لالأغ ــزة الطه ــة أجه ــالح أو صيان ــات؛ إص ــوف الدراج وق
ــالح  ــيارات؛ إص ــيل الس ــآت غس ــة منش ــالح أو صيان ــة؛ إص الصناعي
ــالح  ــة؛ إص ــل بالطاق ي تعم

ــىت ــات ال ــف االأرضي ــة آالت تنظي أو صيان
ي المعــارض؛ إصــالح أو صيانــة معــدات 

أو صيانــة أجهــزة ركــوب �ف
ــاه  ــة المي ــة أجهــزة تنقي ــاه؛ إصــالح أو صيان ي تلــوث المي

التحكــم �ف
ضغــط  وأدوات  آالت  صيانــة  أو  إصــالح  الصناعيــة؛  لالأغــراض 

النفايــات لالأغــراض الصناعيــة؛ إصــالح أو صيانــة آالت تكســري
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apparatus; Burner maintenance or repair; Pump repair 
or maintenance; Repair or maintenance of freezing 
machines and apparatus for industrial purposes; Repair 
or maintenance of electronic machines and apparatus; 
Repair or maintenance of telecommunication 
machines and apparatus; Repair or maintenance of 
electric lighting apparatus; Repair or maintenance 
of laboratory apparatus and instruments; Repair or 
maintenance of measuring and testing machines and 
instruments; Repair or maintenance of firearms; Repair 
or maintenance of glassware manufacturing machines 
and apparatus; Repair or maintenance of industrial 
furnaces; Repair or maintenance of machines and 
systems for manufacturing integrated circuits; Repair 
or maintenance of semi-conductor manufacturing 
machines and systems; Repair or maintenance of 
machines and apparatus for processing food or 
beverages; Repair or maintenance of machines and 
apparatus for lumbering, woodworking, or veneer or 
plywood making; Repair or maintenance of textile 
machines and apparatus; Repair or maintenance 
of painting machines and apparatus; Repair or 
maintenance of agricultural machines and implements; 
Repair or maintenance of plastic processing machines 
and apparatus; Repair or maintenance of storage tanks; 
Repair or maintenance of gasoline station equipment; 
Repair or maintenance of mechanical parking systems; 
Repair or maintenance of bicycle parking apparatus; 
Repair or maintenance of cooking apparatus for 
industrial purposes; Repair or maintenance of vehicle 
washing installations; Repair or maintenance of power-
driven floor cleaning machines; Repair or maintenance 
of fairground ride apparatus; Repair or maintenance 
of water pollution control equipment; Repair or 
maintenance of water purifying apparatus for industrial 
purposes; Repair or maintenance of waste compacting 
machines and apparatus for industrial purposes; 
Repair or maintenance of waste crushing machines for 
industrial purposes; Repair or maintenance of diving 
machines and apparatus; Repair and maintenance of 
3d printers; Repair of game machines and apparatus; 
Sterilization of medical apparatus and instruments; 
Rental of construction machines and apparatus; Rental 
of mining machines and apparatus. 

النفايــات لالأغــراض الصناعيــة؛ إصــالح أو صيانــة آالت وأجهــزة 
الغطــس؛ إصــالح وصيانــة الطابعــات ثالثيــة االأبعــاد؛ إصــالح آالت 
ــتئجار  ــة؛ اس ــزة واالأدوات الطبي ــم االأجه ــاب؛ تعقي ــزة االألع وأجه

ــن.  ــزة التعدي ــري آالت وأجه ــاء؛ تأج ــدات البن آالت ومع
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Date :08/03/2022  التاريخ :08/03/2022

Trademark No.:42434 العالمة التجارية رقم :  42434

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tipping apparatus, parts of railway freight cars; Pusher 
cars for mining; Puller cars for mining; Ropeways for 
cargo or freight handling; Traction engine; Non-electric 
prime movers for land vehicles, not including their 
parts; Shafts, axles or spindles, machine elements for 
land vehicles; Bearings [machine elements for land 
vehicles]; Shaft couplings or connectors [machine 
elements for land vehicles]; Axle and wheel bearings 
for land vehicles; Transmissions for land vehicles; 
Shock absorbers [machine elements for land vehicles]; 
Springs [machine elements for land vehicles]; Brakes 
[machine elements for land vehicles]; Anti-theft alarms 
for vehicles; Ac motors or dc motors for land vehicles, 
not including their parts; Air cushion vehicles; Two-
wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and 
fittings; Motorcycle engines; Motorcycle suspension 
systems; Steering dampers for motorcycles; Chains 
for motorcycles; Drive chains for motorcycles; Shock 
absorbers for motorcycles; Brakes for motorcycles; 
Brake calipers for motorcycles; Brake cables for 
motorcycles; Brake shoes for motorcycles; Brake discs 
for motorcycles; Brake drums for motorcycles; Brake 
pads for motorcycles; Brake hoses for motorcycles; 
Brake master cylinders for motorcycles; Brake linings 
for motorcycles; Motorcycle bearings; Motorcycle 
alarm systems; Anti-theft locks for motorcycles; Anti-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــيارات  ــاحنات والعربات؛س ــن الش ــزاء م ــا أج ــة بصفته ــزة قالب أجه
دافعــة للتعديــن؛ ســيارات ســاحبة للتعديــن؛ حبــال لمناولــة 
البضائــع أو الشــحن؛ قاطــرات جــر؛ المحــركات الرئيســية غــري 
يــة ، باســتثناء أجزائهــا؛ مهــاوي ، محــاور  الكهربائيــة للمركبــات الرب
يــة؛ محامــل ]عنــارص آليــة  أو مغــازل ، عنــارص االآلــة للمركبــات الرب
للمركبــات االأرضيــة[؛ وصــالت أو وصــالت عمــود الــدوران ]عنــارص 
االآلــة للمركبــات االأرضيــة[؛ محامــل المحــور والعجــالت للمركبــات 
ــات  ــدات صدم ــة؛ مخم ــات االأرضي ــة للمركب ــل الحرك ــة؛ ناق االأرضي
كات  زنــرب يــة[؛  الرب للمركبــات  آليــة  ]عنــارص  المركبــات  لتوقــف 
ــات  ــة للمركب ــارص آلي ــح ]عن ــة[؛ مكاب ي ــات الرب ــة للمركب ــارص آلي ]عن
يــة[؛ أجهــزة إنــذار ضــد �قــة المركبــات؛ محــركات التيــار  الرب
دد أو محــركات التيــار المســتمر للمركبــات االأرضيــة ، باســتثناء  المــرت
ــائد هوائيــة)؛ المركبــات  ــة )مــزودة بوس ــات حوام أجزائهــا؛ مركب
ف والدراجــات وأجزائهــا وتركيباتهــا؛ مــركات الدراجــات  ذات العجلتــ�ي
الناريــة؛ أنظمــة تعليــق الدراجــات الناريــة؛ مخمــدات توجيــه 
ــادة  ــل القي ــة؛ سالس ــات الناري ــل للدراج ــة؛ سالس ــات الناري للدراج
للدراجــات الناريــة؛ ممتــص الصدمــات للدراجــات الناريــة؛ مكابــح 
ــالت  ــة؛ كاب ــات الناري ــح للدراج ــط المكاب ــة؛ مالق ــات الناري للدراج
المكابــح للدراجــات الناريــة؛ ُلقــم المكابــح للدراجــات الناريــة؛ 
أقــراص المكابــح للدراجــات الناريــة؛ أســطوانة لمكابــح للدراجــات 
ــح  ــم المكاب ــة؛ خراطي ــات الناري ــح للدراج ــادات المكاب ــة؛ لب الناري
للدراجــات  الرئيســية  المكابــح  اســطوانات  الناريــة؛  للدراجــات 
الناريــة؛ بطانــات المكابــح للدراجــات الناريــة؛ محامــل دراجــة نارية؛ 
أنظمــة إنــذار للدراجــات الناريــة؛ أقفــال ضــد الرقــة للدراجــات
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theft devices for motorcycles; Speed change gears 
for motorcycles; Fairings for two-wheeled vehicles; 
Electric motors for two-wheeled vehicles; Carts; 
Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
Baby carriages; Rickshaws; Hand trucks; Horse-drawn 
carriages; Riyakah [two-wheeled carts]; Trailers; Aircraft 
and parts and fittings therefor; Motor boats steered by 
motorbike type handles and their parts and fittings; 
Ship propellers; Marine propulsion systems being parts 
for vessels; Screw propellers [for vessels]; Helicopters 
and parts and fittings therefor; Steering gears for ships; 
Unmanned aerial vehicles [uavs]; Electric railway cars; 
Locomotives; Metal covers for securing power supply or 
wiring of snow melting heaters for railway cars; Metal 
body covers for protecting bogie parts for railway 
vehicles and equipment from water, snow or mud, 
being parts of railway cars; Railway rolling stock and 
their parts and fittings; Netting racks for railway cars; 
Wheels for railway cars; Seats for railway cars; Railway 
car body; Railway hanging straps; Current collectors 
and appliances for railway cars; Bogies for railway 
cars; Wheel frames for railway cars; Doors for railway 
cars; Railway couplings; Mechanical elements for land 
vehicles; Marine vessels equipped with facilities for 
production, storage and shipment of oil and natural 
gas; High speed railway vehicle; Electric locomotives; 
Subway rolling stock; Railway passenger cars; Speed 
reduction gears for ships; Sleighs and sleds [vehicles]; 
Parachutes; Hydraulic door openers and parts thereof 
for railway vehicles; Carriages for transporting goods 
for aircraft assistance at airports; Electric door openers 
for railway cars and their parts; Goods handling carts 
for supporting aircraft at airports; Railway handcars; 
Railway carriages; Rolling stock for railways; Snow 
plough cars for railways; Horns for vehicles; Sleeping 
berths for vehicles; Telpher railways [cable cars]; 
Suspension arms for telpher railways; Fitted hatch 
covers for railway cars to prevent entry of water and 
moisture; Mobile railcar movers; Vehicle seats; Chassis 
for railway cars; Railway bogies; Buffers for railway 
rolling stock; Bodies for railway cars; Flanges for railway 
wheel tires; Doors for vehicles; Vehicle running boards; 
Undercarriages for vehicles; Vehicle windows; Dining 
cars; Treads for retreading tyres for vehicles used in 
the civil engineering industry; Tyres for the wheels of 
forestry vehicles; Inner tubes for the wheels of forestry 
vehicles; Funicular railcars; Steam engines for railway 
rolling stock, automobiles and motorcycles; Railbound 
vehicles; Tyres for agricultural vehicles; Door openers 
for railway cars; Pantographs for railway cars; Vessels 
and their parts and fittings; Automobiles and their 
parts and fittings; Motorcycles; Mopeds; Scooters; 
Electric bicycles; Utility vehicles; Side-by-side vehicles;

الناريــة؛ أجهــزة مضــادة للرقــة للدراجــات الناريــة؛ تغيــري الرعــة 
انســيابية للمركبــات ذات  النــاري؛  ناقــل الحركــة للدراجــات  أو 
؛ عربــات  ف ؛ المحــركات الكهربائيــة للمركبــات ذات العجلتــ�ي ف العجلتــ�ي
طــارات؛  ــب أو االإ ــح االأنابي ــة لتصلي دفــع أو جــر؛ الصقــات مطاطي
ــات  ــة؛ عرب ــاحنات يدوي ــد؛ ش ــر بالي ــات تج ــال؛ عرب ــات االأطف عرب
[؛ المقطــورات؛  ف تجــر باالأحصنــة؛ رياقــة ]عربــات ذات عجلتــ�ي
ــرك  ــوارب بمح ــص؛ ق ات باالأخ ف ــري ــار والتجه ــع الغي ــرات وقط الطائ
يتــم توجيههــا بواســطة مقابــض مــن نــوع الدراجــات الناريــة 
ي 

اتهــا؛ مــراوح الســفن؛ أنظمــة الدفــع البحريــة الــىت ف وأجزائهــا وتجهري
تكــون أجــزاء للســفن؛ مــراوح لولبيــة ]للســفن[؛ طائــرات الهليكوبــرت 
ــفن؛  ــم بالس ــزة تحك ــك؛ أجه ــة لذل ات الخاص ف ــري ــزاء والتجه واالأج
مركبــات جويــة بــدون طيــار ]الطائــرات بــدون طيــار[؛ عربــات 
ف  الســكك الحديديــة الكهربائيــة؛ القاطــرات؛ أغطيــة معدنيــة لتأمــ�ي
ذابــة الثلــج لعربــات  إمــدادات الطاقــة أو أســالك ســخانات الإ
ي لحمايــة أجــزاء عربــة 

الســكك الحديديــة؛ أغطيــة الهيــكل المعــد�ف
ف ،  الســكك الحديديــة ومعداتهــا مــن المــاء أو الثلــج أو الطــ�ي
كونهــا أجــزاء مــن عربــات الســكك الحديديــة؛ عربــات الســكك 
ــكك  ــات الس ــبكية لعرب ــوف ش ــا؛ رف اته ف ــا وتجهري ــة وأجزائه الحديدي
ــات  ــة؛ مقاعــد لعرب ــات الســكك الحديدي ــة؛ عجــالت لعرب الحديدي
ــة  ط ــة؛ االأ�ش ــكك الحديدي ــات الس ــاكل عرب ــة؛ هي ــكك الحديدي الس
ي 

ــا�أ ــار الكهرب ــة؛ مجمعــات وأجهــزة التي المعلقــة للســكك الحديدي
ــة؛ إطــارات  ــات للســكك الحديدي ــة؛ عرب ــات الســكك الحديدي لعرب
ــكك  ــات الس ــواب لعرب ــة؛ أب ــكك الحديدي ــات الس ــالت لعرب العج
الحديديــة؛ وصــالت الســكك الحديديــة؛ العنــارص الميكانيكيــة 
نتــاج  للمركبــات االأرضيــة؛ الســفن البحريــة المجهــزة بمرافــق الإ
ــد  ــكة حدي ــة س ــحنه؛ عرب ــه وش ــي وتخزين ــاز الطبيع ــط والغ النف
ــاق؛  ــارات االأنف و و قط ــرت ــة؛ الم ــرات كهربائي ــة؛ قاط ــة الرع عالي
عربــات ركاب الســكك الحديديــة؛ تــروس تخفيــض الرعــة للســفن؛ 
ــواب  ــح االأب ــات[؛ المظــالت؛ أجهــزة فت ــج ]المركب الزالجــات والمزال
الحديديــة؛ عربــات  الســكك  لمركبــات  الهيدروليكيــة وأجزاؤهــا 
فتاحــات  المطــارات؛  ي 

�ف الطائــرات  لمســاعدة  البضائــع  لنقــل 
أبــواب كهربائيــة لعربــات الســكك الحديديــة وأجزائهــا؛ عربــات 
ــة  ــات يدوي ــارات؛ عرب ي المط

ــرات �ف ــم الطائ ــع لدع ــة البضائ مناول
ــة؛ قاطــرات للســكك  ــات الســكك الحديدي ــة؛ عرب للســكك الحديدي
ــات؛  ــواق للمركب ــة؛ أب ــات الثلــوج للســكك الحديدي ــة؛ عرب الحديدي
مضاجــع نــوم للمركبــات؛ عربــات الســكك الحديديــة المعلقــة 
الحديديــة؛  المعلقــة للســكك  العربــات  كبليــة[؛ أذرع  ]عربــات 
ــول  ــع دخ ــة لمن ــكك الحديدي ــات الس ــة لعرب ــات مثبت ــة فتح أغطي
ــد  ــة؛ مقاع ــة المتنقل ــكك الحديدي ــالت الس ــة؛ ناق ــاه والرطوب المي
ــكك  ــات الس ــة؛ عرب ــكك الحديدي ــيارات الس ــكل لس ــات؛ هي المركب
الحديديــة؛  الســكك  لمخــزون  المؤقتــة  المخــازن  الحديديــة؛ 
ــالت  ــارات عج ط ــفاه الإ ــة؛ الش ــكك الحديدي ــات الس ــام لعرب أجس
ــة؛ أبــواب للســيارات؛ لوحــات تشــغيل الســيارة؛  الســكك الحديدي
ــات الطعــام؛  ــات؛ عرب ــات؛ نوافــذ المركب ــاكل الســفلية للمركب الهي
ي صناعة الهندســة 

مــداس لتجديــد إطــارات المركبــات المســتخدمة �ف
ــة  ــب الداخلي ــات؛ االأنابي ــات الغاب ــة؛ إطــارات عجــالت مركب المدني
لعجــالت مركبــات الغابــات؛ عربــات ســكة حديــد معلقــة؛ المحركات 
والدراجــات والســيارات  الحديديــة  الســكك  لعربــات  البخاريــة 
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All-terrain vehicles; Small gliding boat; Wheelchairs; 
Power supply vehicles. 

الناريــة؛ مركبــات الســكك الحديديــة؛ إطــارات للمركبــات الزراعيــة؛ 
ــات  ــاخ لعرب ــة؛ منس ــكك الحديدي ــات الس ــواب لعرب ــات االأب فتاح
ات؛ الســيارات  ف الســكك الحديديــة؛ الســفن وأجزائهــا والتجهــري
ات؛ دراجــات ناريــة؛ دراجــات ذات محــركات  ف وأجزائهــا والتجهــري
ة؛ الدراجــات البخاريــة؛ دراجــات كهربائيــة؛ ســيارات الدفــع  صغــري
ــس؛  ــع التضاري ــات لجمي ــب؛ مركب ــا إىل جن ــات جنًب ــي؛ المركب الرباع
؛ كــرا�ي متحركــة؛ مركبــات امــدادات الطاقــة.  لــق صغــري ف قــارب مرف
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Goods/Services:
Photovoltaic power plants; Machines and instruments 
for power consumption control; Power generators using 
solar cells; Power supply regulators; Fuel cell power 
generators; Solar cells; Solar panels for the production 
of electricity; Battery and electricity conversion 
apparatus for power supply stabilization systems of 
aircraft; Power supply equipment used in aircraft power 
supply stabilization systems; Control machines and 
apparatus for use in generators; Measuring machinery 
and equipment for measuring the amount of electricity 
used for electric anticorrosion of pipelines in pipeline 
installations; Remote monitoring devices for operation 
status of pipeline equipment; Fire extinguishing systems 
for pipeline equipment; Machines and apparatus for 
electric corrosion protection for use in pipeline facilities; 
Electrodes for electric corrosion protection for use in 
pipeline facilities; Computer software for monitoring

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

ــم �ف ــة؛ آالت وأدوات للتحك ــة الكهروضوئي ــد الطاق ــات تولي محط
اســتهالك الطاقــة؛ مولــدات الطاقــة باســتخدام الخاليا الشمســية؛ 
منظمــات امــدادات الطاقــة؛ مولــدات طاقــة خاليــا الوقــود؛ الخاليا 
نتــاج الكهربــاء؛ جهــاز تحويــل البطارية  الشمســية؛ ألــواح شمســية الإ
ي الطائــرات؛ معــدات 

والكهربــاء الأنظمــة تثبيــت إمــدادات الطاقــة �ف
ــة  ــدادات الطاق ــت إم ــة تثبي ي أنظم

ــتخدمة �ف ــة المس ــداد الطاق إم
ــدات؛  ي المول

ــتخدامها �ف ــم الس ــزة التحك ــرات؛ آالت وأجه ي الطائ
�ف

ي 
الكهربــاء المســتخدمة �ف آالت ومعــدات قيــاس لقيــاس كميــة 

ي تركيبــات خطــوط االأنابيــب؛ 
ي لخطــوط االأنابيــب �ف

التــآكل الكهربــا�أ
تشــغيل معــدات خطــوط  لحالــة  بعــد  عــن  المراقبــة  أجهــزة 
ــب؛  ــوط االأنابي ــدات خط ــق لمع ــاء الحرائ ــة إطف ــب؛ أنظم االأنابي
ي 

�ف الســتخدامها  ي 
الكهربــا�أ التــآكل  مــن  للحمايــة  وأجهــزة  آالت 

ــآكل  ــن الت ــة م ــة للحماي ــب؛ أقطــاب كهربائي مرافــق خطــوط االأنابي
برنامــج  االأنابيــب؛  خطــوط  مرافــق  ي 

�ف الســتخدامها  ي 
الكهربــا�أ

كمبيوتــر لرصــد وإدارة اســتهالك الطاقــة؛ محــوالت الطاقــة؛ آالت 

ــري ــة غ ــزودات طاق ــا؛ م ــم فيه ــة أو التحك ــع الطاق ــزة توزي وأجه
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and managing power consumption; Power converters; 
Power distribution or control machines and apparatus; 
Non-contact or insulated power supplies; Chargers 
for use in electric vehicles; Laboratory apparatus and 
instruments; Calibration equipment for electronic 
balances for wind tunnel testing; Measuring or testing 
machines and instruments; Electronic machines, 
apparatus and their parts; Automated laboratory cell 
culture systems; Computer programs for logistics 
management for medical institutions; Simulated 
fire generators for fire drills and fire evacuation 
and rescue drills; Flowing water detection systems 
for fire extinguishing equipment for conducting 
fire drills and fire evacuation and rescue drills; 
Temperature sensors for conducting firefighting 
drills and evacuation and rescue drills in case of fire; 
Computer programs for operating devices in aircraft 
containers; Training simulators for land, air or water 
vehicle operation skills and maintenance; Aviation 
meteorological machines and apparatus for wind 
tunnel testing; Aviation meteorological machines and 
apparatus for wind tunnel experiments; Calibration 
equipment for electronic balances for wind tunnel 
experiments; Control devices for measuring pressure; 
Controls for pressure measuring equipment; Constant 
temperature incubators; Simulators for skills training 
in the operation of land, air or water vehicles; Aircraft 
performance measuring machines and instruments; 
Electromagnetic measuring instruments for measuring 
aircraft performance; Computer and computer software 
for measuring the performance of aircraft; Precision 
measuring instruments for aircraft bench testing; Flight 
training simulators for aircraft; Simulators for airborne 
weapons and tactical training; Aircraft maintenance 
training simulators; Batteries; Converters; Voltage 
stabilized power supplies; Storage batteries for railway 
vehicles; Nickel-metal hydride batteries for power 
generation systems; Nickel-hydride storage batteries; 
Accumulators [batteries]; Storage batteries for power 
distribution or control; Electric storage devices for 
power distribution or control; Terminal block for power 
distribution or control; Dc-ac converters for power 
distribution; Switchboards; Video camera controllers; 
Remote control units for video cameras; Positioning 
devices for cameras; Video surveillance cameras; 
Telecommunications apparatus and instruments; 
Baggage inspection equipment; Non-destructive 
inspection systems using x-rays used for baggage 
inspection at airports; Blowers for use in wind tunnel 
experiment; Air coolers for wind tunnel experiment; 
Ozonisers [ozonators]; Electrolytic cells; Egg-candlers; 
Cash registers; Coin counting or sorting machines; 
Photo-copying machines; Mathematical instruments;

ي الســيارات الكهربائيــة؛ 
متصلــة أو معزولــة؛ شــواحن لالســتخدام �ف

ونيــة  لكرت ات؛ معــدات معايــرة للموازيــن االإ أجهــزة وأدوات المختــرب
ــار؛ االآالت  ــاس أو االختب ــاح؛ آالت وأدوات القي ــق الري ــار نف الختب
ــة  ي ــا المخترب ــة الخالي ــم زراع ــا؛ نظ ــة وأجزائه وني لكرت ــزة االإ واالأجه
دارة اللوجســتية للمؤسســات الطبيــة؛  االآليــة؛ برامــج الكمبيوتــر لــالإ
وتدريبــات  الحرائــق  عــى  للتدريبــات  مولــدات حريــق محــاكاة 
نقــاذ؛ أنظمــة الكشــف عــن الميــاه المتدفقــة لمعــدات  خــالء واالإ االإ
خــالء  االإ وتماريــن  الحرائــق  عــى  التدريبــات  جــراء  الإ طفــاء  االإ
ــة  ــات مكافح ــراء تدريب ج ــرارة الإ ــة الح ــعرات درج ــاذ؛ مستش نق واالإ
ي حالــة نشــوب حريــق؛ 

نقــاذ �ف خــالء واالإ الحرائــق وتدريبــات االإ
ي حاويــات الطائــرات؛ محاكيات 

برامــج الكمبيوتــر لتشــغيل االأجهــزة �ف
يــة أو الجويــة أو المائيــة  التدريــب لمهــارات تشــغيل المركبــات الرب
ــار نفــق  ان الختب ــة للطــري ــزة االأرصــاد الجوي ــا؛ آالت وأجه وصيانته
ان لتجــارب نفــق  الريــاح؛ آالت وأجهــزة االأرصــاد الجويــة للطــري
ونيــة لتجــارب نفــق  لكرت الريــاح؛ معــدات معايــرة للموازيــن االإ
الريــاح؛ أجهــزة التحكــم لقيــاس الضغــط؛ ضوابــط لمعــدات 
ــاكاة  ــزة مح ــة؛ أجه ــرارة ثابت ــة ح ــات درج ــط؛ حاضن ــاس الضغ قي
ــة  ــة أو الجوي ي ــات الرب ــغيل المركب ي تش

ــارات �ف ــى المه ــب ع للتدري
أو المائيــة؛ آالت وأدوات قيــاس أداء الطائــرات؛ أدوات القيــاس 
الكمبيوتــر  برامــج  الطائــرات؛  أداء  لقيــاس  الكهرومغناطيســية 
ــار  ــة الختب ــاس الدق ــرات؛ أدوات قي ــاس أداء الطائ ــوب لقي والحاس
ــزة  ــرات؛ أجه ان للطائ ــري ــب الط ــات تدري ــرات؛ محاكي ــد الطائ مقاع
ــات  ؛ محاكي ــ�ي ــب التكتي ــوا والتدري ــة ج ــلحة المحمول ــاكاة لالأس مح
المحــوالت؛  البطاريــات؛  الطائــرات؛  صيانــة  عــى  التدريــب 
ــات  ــن لمركب ــات تخزي ــد؛ بطاري ــتقرة الجه ــة المس ــدادات الطاق إم
الســكك الحديديــة؛ بطاريــات هيدريــد معــدن النيــكل الأنظمــة توليد 
ــات[؛  ــم ]بطاري ــكل؛ مراك ــد الني ــن هيدري ــات تخزي ــة؛ بطاري الطاق
بطاريــات تخزيــن لتوزيــع الطاقــة أو التحكــم فيهــا؛ أجهــزة التخزين 
طرفيــة  كتلــة  فيهــا؛  التحكــم  أو  الطاقــة  لتوزيــع  الكهربائيــة 
- دي �ي  لتوزيــع الطاقــة أو التحكــم فيهــا؛ محــوالت ايــه �ي
ا  لتوزيــع الطاقــة ؛ لوحــات مفاتيــح كهربائيــة؛ أجهــزة تحكــم كامــري
ــو؛ أجهــزة  ات الفيدي ــو؛ وحــدات التحكــم عــن بعــد لكامــري الفيدي
ــزة  ــو؛ أجه ــة بالفيدي ات المراقب ات؛ كامــري ــع للكامــري ــد المواق تحدي
ــش  ــة التفتي ــة؛ أنظم ــص االأمتع ــدات فح ــاالت؛ مع وأدوات االتص
ــرة باســتخدام االأشــعة الســينية المســتخدمة لفحــص  غــري المدم
ي تجربــة نفــق الريــاح؛ 

ي المطــارات؛ منفــاخ لالســتخدام �ف
االأمتعــة �ف

ــا  ــدات االأوزون؛ الخالي ــاح؛ مول ــق الري ــة نف ــواء لتجرب دات اله ــرب م
ــة؛ شــمعدانات فحــص البيــض؛ آالت تســجيل النقــد؛  وليتي االلكرت
ــور؛ أدوات  ــخ الص ــة؛ آالت نس ــود المعدني ــد النق ــرز أو ع آالت ف
ــزة  ــت ]أجه ــاعات الوق ــخ؛ س ــت والتاري ــم الوق ــة؛ آالت خت رياضي
اع؛  تســجيل الوقــت[ ؛ آالت مكتــب بطاقــة مثقوبــة؛ آالت أقــرت
يــد؛ آليــات تعمــل بقطــع النقــود المعدنيــة  جهــاز فحــص طابــع الرب
لتشــغيل بوابــات مواقــف الســيارات؛ أجهــزة ومعــدات إنقــاذ 
االأرواح؛ فوهــات خراطيــم إطفــاء الحريــق؛ طفايــات الحريــق؛ 
ــذار  ــق؛ أدوات إن ــة مــن الحري ــار؛ شــبكات رش للوقاي ســدادات الن
؛  ي

ــا�ف ــب الري ــات التدري ــالمة؛ محاكي ــوذات الس ــق؛ خ ــد الحري ض
ونيــة المشــفرة لتحديــد  لكرت ائــح االإ ونيــة ذات الرش لكرت البطاقــات االإ
ــة وني ــح إلكرت ــة؛ مفاتي وني لكرت ــزة االإ ــات أو االأجه ــتخدمي المركب مس
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Time and date stamping machines; Time clocks [time 
recording devices]; Punched card office machines; 
Voting machines; Postage stamp checking apparatus; 
Coin-operated mechanisms for operating gates for 
car parks; Life-saving apparatus and equipment; Fire 
hose nozzles; Fire extinguishers; Fireplugs; Sprinkler 
systems for fire protection; Fire alarms; Safety helmets; 
Sports training simulators; Encoded electronic chip 
cards for identifying users of vehicles or electronic 
devices; Electronic keys with built-in electronic circuitry 
for starting vehicle engines or motors; Electronic 
keys with built-in electronic circuitry for locking and 
unlocking the steering of vehicles; Electronic keys with 
built-in electronic circuitry for locking and unlocking 
the doors of vehicles; Electronic locking mechanisms 
for security purposes; Vehicle driving simulators for 
training purposes; Vehicle breakdown warning lamps, 
other than parts of vehicles; Electronic keys for vehicles; 
Computer hardware for control and analysis of railway 
operation systems; Computer software for detecting 
abnormalities in railway vehicles or wear of railway 
vehicle parts; Devices for detecting and alarming for 
abnormalities in railway vehicles or wear of railway 
vehicle parts; Railway signal apparatus, luminous or 
mechanical; Railway traffic safety appliances; Vehicle 
breakdown warning triangles; Emergency light bars for 
vehicles [luminous signals]; Vehicle dipsticks; Vehicular 
radio communication machines and apparatus; Divers’ 
apparatus, not for sports; Gas leak alarms; Electrical 
cells and batteries; Rotary converters; Electronic 
publications; Burglar alarms; Road signs, luminous or 
mechanical; X-rays tubes not for medical use; Electric 
switches; Frequency converters; Vacuum tubes; 
Rectifiers; Electric capacitors; Electric resistors; Electric 
measuring instruments; Electric furnace electrodes; 
Telegraphs; Current limiters; Current controllers; 
Electric bells; Telephones;

ونيــة مدمجــة لبــدء تشــغيل محــركات أو محــركات  مــع دوائــر إلكرت
ــة مدمجــة لقفــل  وني ــر إلكرت ــة مــع دوائ وني ــح إلكرت الســيارة؛ مفاتي
ــة  وني ــر إلكرت ــة مــع دوائ وني ــح إلكرت ــات؛ مفاتي ــه المركب ــح توجي وفت
ي 

و�ف لكــرت مدمجــة لقفــل وفتــح أبــواب المركبــات ؛ آليــات القفــل االإ
ــب؛  ــراض التدري ــات الأغ ــادة المركب ــات قي ــة؛ محاكي ــراض أمني الأغ
مصابيــح التحذيــر مــن تعطــل المركبــات، بخــالف أجــزاء المركبــات؛ 
ــر للتحكــم وتحليــل  ــات؛ أجهــزة الكمبيوت ــة للمركب وني ــح إلكرت مفاتي
ــاف  ــر الكتش ــج الكمبيوت ــة؛ برام ــكك الحديدي ــغيل الس ــة تش أنظم
ــات  ــزاء مركب ــآكل أج ــة أو ت ــكك الحديدي ــات الس ي عرب

ــوهات �ف التش
نــذار عــن التشــوهات  الســكك الحديديــة؛ أجهــزة الكشــف واالإ
ي عربــات الســكك الحديديــة أو تــآكل أجــزاء مركبــات الســكك 

�ف
الحديديــة؛ جهــاز إشــارة الســكك الحديديــة، مضيئــة أو ميكانيكيــة؛ 
ــر  ــات تحذي ــة؛ مثلث ــكك الحديدي ــرور الس ــة م ــان لحرك ــزة أم أجه
طــة ضــوء الطــوارئ للمركبــات ]إشــارات  مــن عطــل المركبــات؛ أ�ش
ــة  ــاالت الراديوي ــزة االتص ــيارة؛ آالت وأجه ــارات الس ــة[؛ عم ضوئي
ف ، وليــس للرياضــة؛ أجهــزة  الخاصــة بالســيارات؛ جهــاز الغواصــ�ي
ــوالت  ــة؛ مح ــات الكهربائي ــا والبطاري ــاز؛ الخالي ــرب الغ ــذار ت إن
الرقــة؛  ضــد  نــذار  االإ أجهــزة  ونيــة؛  إلكرت منشــورات  دوارة؛ 
إشــارات ضوئيــة أو آليــة للطــرق؛ أنابيــب االأشــعة الســينية ليســت 
دد؛ صمامــات  ؛ مفاتيــح كهربائية؛محــوالت الــرت ي لالســتخدام الطــىب
مفرّغــة؛ مقومــات؛ المكثفــات الكهربائيــة؛ المقاومــات الكهربائيــة؛ 
ــات؛  ؛ تلغراف ي

ــا�أ ــرن الكهرب ــاب الف ــاس الكهربائية؛أقط أدوات القي
محــددات التيــار؛ أجهــزة التحكــم الحاليــة؛ أجــراس كهربائيــة؛ 
ــات  ؛ عالم ي

ــا�أ ــد الكهرب ــوالت الجه ــاة؛ مح ــالك مغط ــف؛ أس الهوات
ــن  ــف ع ــزة للكش ــة أر أف أي دي ؛ أجه ددات الراديوي ــرت ــد ال تحدي
ي مركبــات الســكك الحديديــة أو تــآكل أجــزاء مركبــات 

الشــذوذ �ف
تطبيــق  ؛  دي  أي  أف  أر  عالمــا  باســتخدام  الحديديــة  الســكك 
مجيــات؛ صناديــق للهواتــف الذكيــة؛ آالت الفوتــرة؛ برامــج قابلة  الرب
ف الإخطــار الطــوارئ؛  ف الشــخصي�ي يــل للمســاعدين الرقميــ�ي ف للترف
المســاعدات الرقميــة الشــخصية؛ أجهــزة قيــاس؛ مالبــس للحمايــة 
يــل للمســاعدين  ف مــن الحــوادث؛ حاســبات يدويــة؛ برامــج قابلــة للترف
بــالغ عــن الجرائــم الجنســية؛ أجهــزة  ف لالإ ف الشــخصي�ي الرقميــ�ي
ونيــة؛  ونيــة ضــد الــرق؛ مفاتيــح إلكرت لكرت نــذار الكهربائيــة واالإ االإ
ونيــة؛ برامــج الحاســوب؛ خــوذات الدراجــات  لكرت برامــج االألعــاب االإ
ــة مــن الحــوادث؛ جهــاز  ــة؛ قفــازات للحماي ــة؛ نظــارات واقي الناري
دد  ــرت ــف ال ــة لتعري ــح متكامل ائ ــات ذات �ش ؛ ملصق ــخىي ــذار ش إن
طــارات للمركبــات االأرضيــة؛ االأجهــزة  الراديــوي؛آالت موازنــة االإ
ونيــة لقفــل وفتــح توجيــه الدراجــات الناريــة وتشــغيل  لكرت االإ
ونيــة محمولــة مــن نــوع البطاقــة مــع دوائــر  محركاتهــا؛ مفاتيــح إلكرت
ونيــة مدمجــة لقفــل وفتــح توجيــه الدراجــات الناريــة وتشــغيل  إلكرت
ــة  ــدادات الرع ــي ع ــة ، وه ــات الناري ــدادات للدراج ــا؛ ع محركاته
يــن؛ بطاريــات للدراجــات  ف ومقاييــس �عــة الــدوران وعــدادات البرف
الناريــة؛ النظــارات الواقيــة للدراجــات الناريــة؛ بــدالت واقيــة 
ــارات  ــة؛ نظ ــارة طبي ــيارات؛ نظ ــوذات للس ــة؛ خ ــات الناري للدراج
ي الدراجــات الناريــة؛ نظــارة شمســيه؛  رياضيــة نظــارات لراكــىب
ــو  ــاب الفيدي ــج ألع ــو؛ برام ــاب الفيدي ــاب الآالت ألع ــج االألع برام
ونيــة واالأقــراص المدمجــة المســجلة  لكرت ــر االإ االســتهالكية؛ الدوائ

ــائل؛ ــتال الس ــات الكريس ــع شاش ــة م ــاب المحمول ــج لالألع ام برب



224

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

ــة  ــاس �ع ــة؛ مقي ات الرع ــؤ�ش ــة؛ م ــة للرياض ــوذات الواقي الخ
الــدوران؛ مقاييــس درجــة حــرارة المــاء؛ ترمومــرت الزيــت؛ مقاييــس 
الوقــود؛ آالت وأجهــزة االتصــاالت الراديويــة البحريــة؛ حــاالت 
مناســبة للهواتــف المحمولــة؛ أحزمــة الهاتــف الخليــوي؛ ســدادات 
؛ خراطيــم اطفــاءة  ف االأذن للســباحي؛ ســدادات االأذن للغواصــ�ي
ــر  ــزة التصوي ؛ آالت وأجه ي

ــرا�ف ــر الفوتوغ ــدات التصوي ــق؛ مع حرائ
ــار  ــزة اختب ــدادات وأجه ــة؛ ع ــزة البري ؛ االآالت واالأجه ي

ــينما�أ الس
كهربائيــة أو مغناطيســية؛ االأســالك والكابــالت الكهربائيــة؛ قــوارب 
إطفــاء الحريــق؛ أقمــار صناعيــة لالأغــراض العلميــة؛ ســيارة إطفــاء؛ 
ــة  ــس مقاوم ــام؛ مالب ــة اللح ــاز؛ أقنع ــة الغ ــار؛ أقنع ــة الغب أقنع
رياضيــة؛  صفــارات  الكــوارث؛  مــن  الوقايــة  أغطيــة  للحريــق؛ 
أحزمــة الــوزن لغــوص الســكوبا؛ خزانــات الهــواء ]للغــوص[؛ 
ــل؛  ي ف ــة للترف ــيقية قابل ــات موس ــوص؛ ملف ــات الغ كل؛ منظم ــرف اش
طــة  يــل؛ أقــراص الفيديــو المســجلة وأ�ش ف لفــات صوريــة قابلــة للترف
ــح، مكشــوف.  ائ ــم الرش ــو؛ أفــالم ســينمائية مكشــوفة؛ فيل الفيدي

  

 

Date :08/03/2022  التاريخ :08/03/2022

Trademark No.:42436 العالمة التجارية رقم :  42436

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wheel loaders and their parts and accessories; Load 
haul dumps for underground use and its parts and 
accessories (construction machines and apparatus); 
Concrete paving machines and their parts and fittings; 
Mining machines and apparatus and their parts and 
fittings; Construction machines and apparatus and 
their parts and fittings; Loading-unloading machines 
and apparatus and their parts and fittings; Snow plows 
and their parts and fittings; Lumbering, woodworking,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قالبــة  شــاحنات  ملحقاتهــا؛  و  أجزائهــا  و  الشــوكية  الرافعــات 
لالســتخدام تحــت االأرض وأجزائهــا وملحقاتهــا )آالت ومعــدات 
البنــاء)؛ ماكينــات رصــف الخرســانة وأجزائهــا ووصالتهــا ؛ آالت 
البنــاء  آآالت وأجهــزة  ؛  التعديــن وأجزائهــا وتركيباتهــا  وأجهــزة 
ات ؛ آالت وأجهــزة التحميــل والتفريــغ وأجزائهــا  ف وأجزائهــا والتجهــري
ــا ؛ آآالت وأجهــزة  ــا وتركيباته ــج وأجزائه ــث الثل ــا ؛ محاري اته ف وتجهري
ــي ؛  ــب الرقائق ة أو الخش ــرش ــارة أو الق ــاب أو النج ــع االأخش تصني
آالت وأدوات الحــرث ، بخــالف االأدوات اليدويــة ؛ آالت الزراعــة

291  
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or veneer or plywood making machines and apparatus; 
Plowing machines and implements, other than hand-
held tools; Cultivating machines and implements; 
Harvesting machines and implements; Plant fiber 
processing machines and implements for agricultural 
purposes; Fodder presses; Fodder cutting machines 
[feed cutters]; Fodder mixing machines [feed mixers]; 
Feed mills; Non-electric prime movers [not for land 
vehicles] and parts thereof; Pneumatic or hydraulic 
machines and instruments; Machine elements, not 
for land vehicles; Shafts, axles or spindles, machine 
elements other than land vehicles; bearings, machine 
elements not for land vehicles; shafts, couplings 
or connectors, machine elements not for land 
vehicles; Bearings being parts of machines; Power 
transmissions and gearing, machine elements not for 
land vehicles; Shock absorbers, machine elements 
not for land vehicles; springs, machine elements not 
for land vehicles; Brakes [machine elements not for 
land vehicles]; Valves, machine elements not for land 
vehicles; Dethatchers [machines]; Starter motors; Ac 
motors and dc motors [not including those for land 
vehicles but including parts for any ac motors and dc 
motors]; Alternators; Direct current generators; Parts 
for non-electric prime movers for land vehicles; Brush 
cutters; Garden pruners; Agricultural machines and 
agricultural implements, other than hand-operated; 
Gas turbines [not for land vehicles]; Current generators; 
Gas turbines for driving machines; Portable power 
generators for automobiles; Waste compacting 
machines and apparatus; Waste crushing machines; 
Cleaning equipment for use in the manufacture of 
semiconductor substrate materials, liquid crystal 
displays and solar cells; Manufacturing machines 
for liquid crystal display devices; Semiconductor 
manufacturing machines and systems; Integrated 
circuits manufacturing machines and systems; Solar 
cells manufacturing machines and systems; Plastic 
processing machines; Laser metalworking machines 
and tools; Glass-working machines; Machines for 
making textile articles; Mobile floor lifting apparatus; 
Pneumatic floating transporters for moving loads; 
Sifting machines; Metalworking machines and tools; 
Raw material feeders [parts of metalworking machines]; 
Washing apparatus; Installations for vibration power 
generation; Installations for thermal energy conversion; 
Installations for biomass power generation; Industrial 
waste treatment machines and systems; Waste recycling 
machines and systems; Hydraulic turbines [not for land 
vehicles]; Water mills; Hydroelectric installations for 
generating electricity [hydroelectric power plants]; 
Wind-powered installations for generating electricity 
[wind farms]; Tidal current power generator; Cleaning

ــاف  ــة االألي ــاد ؛ آالت وأدوات معالج واالأدوات؛ آالت وأدوات الحص
قطــع  آالت  االأعــالف؛  مكابــس  ؛  الزراعيــة  لالأغــراض  النباتيــة 
االأعــالف ]خالطــات  آالت خلــط  ؛  االأعــالف[  ]قواطــع  االأعــالف 
ــة  ــري الكهربائي ــة غ ــركات االأولي ــالف؛ المح ــع االأع ــالف[ ؛ مصان االأع
يــة[ وأجزائهــا ؛ االآالت واالأدوات الهوائيــة  ]ليســت للمركبــات الرب
يــة؛ االأعمــدة  أو الهيدروليكيــة ؛ أجــزاء االألــة ليســت للمركبــات الرب
المركبــات  بخــالف  الماكينــة  وعنــارص  والمغــازل  والمحــاور 
يــة  الرب للمركبــات  ليســت  االآلــة  عنــارص   ، محامــل  ؛  االأرضيــة 
غــري  الماكينــة  وعنــارص  والموصــالت  والوصــالت  االأعمــدة  ؛ 
ــن االآالت؛  ــزاء م ــل، أج ــة ؛ المحام ــات االأرضي ــة للمركب المخصص
نقــل الطاقــة والتحريــك ، عنــارص الماكينــة ليســت للمركبــات 
االأرضيــة؛ ممتــص الصدمــات ، عنــارص االآلــة ليســت للمركبــات 
ــة ؛  ي ــات الرب ــت للمركب ــة ليس ــارص الماكين ــع وعن ــة ؛ الينابي االأرضي
ــة[ ؛ الصمامــات  ي ــات الرب ــة ليســت للمركب المكابــح ]عنــارص الماكين
يــة ؛ أجهــزة تفريــغ ]آالت[  وعنــارص الماكينــة ليســت للمركبــات الرب
ــار  ــركات التي دد ومح ــرت ــار الم ــركات التي ــة؛ مح ــركات البادئ ؛ المح
ــة ولكــن تتضمــن أجــزاًء الأي  ــات االأرضي المســتمر ]ال تشــمل المركب
دد ومحــركات التيــار المســتمر[ ؛ مولــدات التيــار  محــركات تيــار مــرت
؛ أجــزاء للمحــركات الرئيســية  دد؛ مولــدات التيــار المبــا�ش المــرت
يــة ؛ قواطــع الفرشــاة؛ مقصــات  غــري الكهربائيــة للمركبــات الرب
الحديقــة؛ االآالت الزراعيــة واالأدوات الزراعيــة ، عــدا اليدويــة ؛ 
ــار؛  ــدات التي ــة[؛ المول ي ــات الرب ــت للمركب ــاز ]ليس ــات الغ توربين
توربينــات الغــاز الآالت القيــادة ؛ مولــدات الطاقــة المحمولــة 
للمركبــات؛ آالت وأجهــزة ضغــط النفايــات ؛ آالت تكســري النفايــات؛ 
ة شــبه  ف ي تصنيــع مــواد الركــري

معــدات التنظيــف المســتخدمة �ف
الموصلــة وشاشــات الكريســتال الســائل والخاليــا الشمســية ؛ آالت 
ــع  ــة تصني ــائلة؛ آالت وأنظم ــة الس ــرض البلوري ــزة الع ــع أجه تصني
أشــباه الموصــالت ؛ آالت وأنظمــة تصنيــع الدوائــر المتكاملــة ؛ آالت 
ــتيك؛  ــة البالس ــية ؛ آالت معالج ــا الشمس ــع الخالي ــة تصني وأنظم
ر ؛ آالت تصنيــع الزجــاج؛  ف آالت وأدوات تشــغيل المعــادن باللــري
ــة المتحــرك؛ ناقــالت  آالت صنــع المنســوجات؛ جهــاز رفــع االأرضي
ــل؛  ــال ؛ آالت تنخي ــواء المضغــوط لنقــل االأحم ــل باله ــة تعم عائم
آالت وأدوات تشــغيل المعــادن ؛ مغذيــات المــواد الخــام ]أجــزاء 
مــن آالت تشــغيل المعــادن[ ؛ أجهــزة غســيل؛ منشــآت لتوليــد 
ازيــة ؛ منشــآت لتحويــل الطاقــة الحراريــة ؛ منشــآت  ف الطاقــة االهرت
ــات  ــة النفاي ــة معالج ــة ؛ آالت وأنظم ــة الحيوي ــة الكتل ــد طاق لتولي
الصناعيــة ؛ آالت وأنظمــة إعــادة تدويــر النفايــات ؛ توربينــات 
كيبات  ف الميــاه؛ الرت يــة[؛ طواحــ�ي هيدروليكيــة ]ليســت للمركبــات الرب
الكهرومائيــة لتوليــد الكهربــاء ]محطــات الطاقــة الكهرومائيــة[ ؛ 
ــاح[  ــزارع الري ــاء ]م ــد الكهرب ــاح لتولي ــة الري ــل بطاق ــآت تعم منش
؛ آالت التنظيــف لمحــركات  ؛ مولــد طاقــة المــد والجــزر الحــاىلي
ي 

ان؛ غســاالت المركبــات؛ جهــاز لنقــل االأمتعــة أو البضائــع �ف الطــري
ــدات  ــة ؛ آالت ووح ــة الكيميائي ــزة المعالج ــارات؛ آالت وأجه المط
ــىي ؛  اق الداخ ــرت ــركات االح ــود لمح ــات وق ــات ؛ خزان ــة النفاي لكربن
معــدات معالجــة غــاز العــادم لمحــركات الصواريــخ ؛ نظــام حقــن 
ي مصانــع 

الوقــود؛ االآالت والمعــدات الكيميائيــة المســتخدمة �ف
كميــة  ي 

�ف للتحكــم  وليــة  البرت الصناعيــة  والمجمعــات  ول  البــرت
ــل ــط لنق ــات الضغ ــك ؛ منظم ــا إىل ذل ــات وم ــن واالنبعاث التخزي
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machines for aviation engines; Vehicle washing 
machines; Apparatus for transporting baggage or 
cargo in airports; Chemical processing machines and 
apparatus; Machines and units for waste carbonization; 
Fuel tanks for internal combustion engines; Exhaust gas 
treatment equipment for rocket engines; Fuel injection 
system; Chemical machinery and equipment for use in 
petroleum plants and petroleum industrial complexes 
to control the amount of storage, emissions, etc.; 
Pressure regulators for transferring fluid in pipelines 
in pipeline installations, being parts of machines; 
Waste disposal equipment for recycling and disposing 
waste; Waste disposal equipment pyrolyzing hazardous 
substances; Waste treatment equipment for generating 
methane gas by fermenting organic waste; Waste 
treatment equipment enabling the volume reduction 
and reuse of slag generated by melting waste; Stone 
working machines and apparatus; Pulverizers for 
cement production; Pulverizers for non-ferrous metal 
smelting; Waste treatment machines; Tunnel excavation 
machines; Pneumatically levitated or hydraulically 
driven heavy-duty transporters; Installations for 
moderating turbine speed; Turbines [not for land 
vehicles]; Turbines for binary power generation; Binary 
generator; Steam turbines [not for land vehicles]; Diesel 
engines and parts and fittings therefor; Couplings, 
other than for land vehicles; Electricity generators 
and parts and fittings therefor; Superchargers and 
their parts and accessories; Turbo blowers, not for 
specified purposes; Compressors for machines; Steam 
compressor; Centrifugal compressors; Gas engines, 
not for land vehicles; Robots for metalworking, coating 
and painting; Other industrial robots; Hydraulic door 
openers and closers [parts of machines] for rail vehicles; 
Electric door openers and closers [parts of machines] for 
rail vehicles; Propulsion mechanisms, other than for land 
vehicles; Pumps, not for specified purposes; Hydraulic 
pumps; Hydraulic motors; Hydrostatic transmissions; 
Hydraulic cylinders; Hydraulic metalworking machines 
and apparatus; Hydraulic mining equipment; Hydraulic 
civil engineering machines and apparatus; Hydraulic 
loading and unloading machines and apparatus; 
Bearing washers for railway vehicles; High pressure 
washers; Industrial fishing machines; Food or beverage 
processing machines and apparatus; Painting machines 
and apparatus; Gasoline engines [not for land vehicles]; 
Steam marine engines, not for land vehicles; Jet 
engines [not for land vehicles]; Rocket engines, not for 
land vehicles; Hydraulic valves being parts of machines; 
Hydraulic valve actuators; Other machine elements, not 
for land vehicles; Industrial robots; Hydraulic controls 
for power machinery and equipment; Servomotors; 
Hydraulic controls for metalworking machinery and

ي تركيبــات خطــوط االأنابيــب ، كونهــا 
ي خطــوط االأنابيــب �ف

الســوائل �ف
عــادة التدوير  أجــزاء مــن االآالت ؛ معــدات التخلــص مــن النفايــات الإ
والتخلــص مــن النفايــات ؛ معــدات التخلــص مــن النفايــات بالتحلل 
الحــراري للمــواد الخطــرة ؛ معــدات معالجــة النفايــات لتوليــد غــاز 
الميثــان عــن طريــق تخمــري النفايــات العضويــة؛ معــدات معالجــة 
ــث  ــتخدام الخب ــادة اس ــم وإع ــل الحج ــح تقلي ي تتي

ــىت ــات ال النفاي
ــة  ــل الحجري ــزة العم ــات ؛ آالت وأجه ــان النفاي ــن ذوب ــد ع المتول
ــر المعــادن غــري  ــاج االأســمنت؛ أجهــزة طحــن لصه نت ؛ مطاحــن الإ
ــات؛ آالت حفــر االأنفــاق؛ ناقــالت  ــة؛ آالت معالجــة النفاي الحديدي
ي ترفــع هوائًيــا أو هيدروليكًيــا ؛ منشــآت 

الخدمــة الشــاقة الــىت
يــة[؛  لتعديــل �عــة التوربينــات ؛ توربينــات ]ليســت للمركبــات الرب
؛ توربينــات بخاريــة  ي

توربينــات لتوليــد الطاقــة الثنائيــة ؛ مولــد ثنــا�أ
يــة[؛ محــركات الديــزل وأجزاؤهــا وملحقاتهــا  ]ليســت للمركبــات الرب
يــة ؛ مولــدات الكهربــاء وقطــع  ؛ وصــالت ، مــا عــدا المركبــات الرب
ــا  ــة وأجزائه ــواحن الفائق ــا ؛ الش ــة به ات الخاص ف ــري ــار والتجه الغي
وملحقاتهــا ؛ منفــاخ توربــو ، ليــس لالأغــراض المحــددة ؛ ضواغــط 
لــالآالت؛ ضاغــط بخــار؛ ضواغــط الطــرد المركــزي؛ محــركات الغــاز 
يــة ؛ الروبوتــات لتشــغيل المعــادن والطــالء  ، وليــس للســيارات الرب
ــواب  ــق االأب ــح وغل ــزة فت ــرى؛ أجه ــة أخ ــات صناعي ــالء ؛روبوت والط
الهيدروليكيــة ]أجــزاء مــن االآالت[ لعربــات الســكك الحديديــة ؛ 
أجهــزة فتــح وغلــق االأبــواب الكهربائيــة ]أجــزاء مــن االآالت[ لمركبــات 
ــة ؛  ي ــات الرب ــالف المركب ــع ، بخ ــات الدف ــة ؛ آلي ــكك الحديدي الس
ــة؛  ــات هيدروليكي ــددة ؛ مضخ ــراض المح ــس لالأغ ــات ، لي مضخ
؛ اســطوانات  محــركات هيدروليكيــة؛ ناقــل الحركــة الهيدروســتاتي�ي
الهيدروليكيــة؛  المعــادن  تشــغيل  وأجهــزة  آالت  هيدروليكيــة؛ 
ــة  ــة المدني ــزة الهندس ؛ آالت وأجه ــ�ي ــن الهيدرولي ــدات التعدي مع
ــة ؛  ــغ الهيدروليكي ــل والتفري ــزة التحمي ــة ؛ آالت وأجه الهيدروليكي
ــط  ــاالت الضغ ــة؛ غس ــكك الحديدي ــات الس ــل لمركب ــاالت تحم غس
ف االأغذيــة أو  ؛ آالت صيــد صناعيــة؛ آالت وأجهــزة تجهــري العــاىلي
يــن ]ليســت  ف وبــات؛ آالت وأجهــزة الطــالء؛ محــركات البرف المرش
يــة[ ؛ المحــركات البحريــة البخاريــة ، وليــس للمركبــات  للمركبــات الرب
يــة[ ؛ محــركات  يــة ؛ محــركات نفاثــة ]ليســت للمركبــات الرب الرب
ــة  ــات الهيدروليكي ــة؛ الصمام ي ــات الرب ــس للمركب ــخ ، ولي الصواري
هــي جــزء مــن االآالت ؛ مشــغالت الصمامــات الهيدروليكيــة؛ عنــارص 
ــة؛  ــات الصناعي ــة ؛ الروبوت ي ــات الرب ــس للمركب ــرى ، ولي ــة االأخ االآل
أدوات التحكــم الهيدروليكيــة الآالت ومعــدات الطاقــة ؛ أجهــزة 
تشــغيل  ومعــدات  الآالت  الهيدروليكيــة  الضوابــط  المحــركات؛ 
آالت  التعديــن؛  لمعــدات  الهيدروليكيــة  الضوابــط  ؛  المعــادن 
وأجهــزة صنــع عجينــة الــورق أو صناعــة الــورق أو صناعــة الــورق 
ــة؛  ــع االأحذي ــب ؛ آالت صن ــد الكت ؛ آالت وأجهــزة الطباعــة أو تجلي
ي الزجاجيــة ؛ آالت 

آالت دباغــة الجلــود؛ آالت وأجهــزة تصنيــع االأوا�ف
ــات  ــع المنتج ــزة لتصني ــف؛ آالت وأجه ــف أو التغلي ــزة التغلي وأجه
المطاطيــة؛ الغســاالت الكهربائيــة لالأغــراض الصناعيــة؛ الغســاالت 
الصناعيــة  لالأغــراض  االأطبــاق  غســاالت  االأخــرى؛  الكهربائيــة 
 ، كهربائيــة   ، الشــمع  تلميــع  آالت  أخــرى؛  أطبــاق  غســاالت  ؛ 
االأخــرى؛  الكهربائيــة  الشــمع  ملمعــات  ؛  الصناعيــة  لالأغــراض 
مكانــس كهربائيــة لالســتخدام الصناعــي ؛ مكانــس كهربائيــة أخــرى؛ 
؛ آالت خلــط الطعــام لالســتخدام التجــاري ؛ آالت ي

خــالط كهربــا�أ
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equipment; Hydraulic controls for mining equipment; 
Pulp making, papermaking or paper-working machines 
and apparatus; Printing or bookbinding machines and 
apparatus; Shoe making machines; Leather tanning 
machines; Glassware manufacturing machines and 
apparatus; Packaging or wrapping machines and 
apparatus; Machines and apparatus for manufacturing 
rubber goods; Electric washing machines for 
industrial purposes; Other electric washing machines; 
Dishwashers for industrial purposes; Other dishwashers; 
Wax-polishing machines, electric, for industrial 
purposes; Other electric wax polishers; Electric vacuum 
cleaners for industrial use; Other electric vacuum 
cleaners; Electric mixer; Food mixing machines for 
commercial use; Food peeling machines for commercial 
use; Food cutting machines for commercial use; 
Mechanical parking systems; Lifting devices for floor 
boards; Steam turbines for ships; Reaction vessels 
[for chemical processing]; Boilers for engines; Engine 
boilers for boats; Drilling rigs, floating or non-floating; 
Sorting conveyors for baggage inspection at airports; 
Cargo handling transport apparatus used for baggage 
inspection at airports; Cargo handling and conveying 
equipment with automatic sorting function of baggage 
for use at airport terminals; Blowers for testing wind 
tunnels; Air coolers for testing wind tunnels; Electric 
motors, not for land vehicles; Hoisting or winding 
gears; Disintegrators [for chemical processing]; Primary 
metal forming machines and apparatus; Power sprayers 
for disinfecting, insecticides and deodorants [not for 
agricultural purposes]; Mufflers for motorcycles; Spark 
plugs for motorcycles; Turbochargers for motorcycles 
(superchargers); Internal combustion engines, other 
than for land vehicles; Gasoline engines, other than for 
land vehicles; Engines, other than for land vehicles; Fuel 
dispensing machines for service stations; Electric door 
openers; Waste compacting machines and apparatus 
for industrial purposes; Waste crushing machines for 
industrial purposes; 3d printers. 

تقشــري الطعــام لالســتخدام التجــاري ؛ آالت تقطيــع الطعــام 
لالســتخدام التجــاري ؛ أنظمــة وقــوف الســيارات الميكانيكيــة؛ 
أجهــزة الرفــع الألــواح االأرضيــة ؛ توربينــات بخاريــة للســفن؛ أوعيــة 
التفاعــل ]للمعالجــة الكيميائيــة[ ؛ غاليــات للمحــركات؛ غاليــات 
محــرك للقــوارب؛ أجهــزة حفــر عائمــة أو غــري عائمــة ؛ فــرز النواقــل 
ي المطــارات ؛ جهــاز نقــل مناولــة البضائــع 

لفحــص االأمتعــة �ف
ي المطــارات ؛ معــدات مناولــة 

المســتخدم لفحــص االأمتعــة �ف
ي لالأمتعــة الســتخدامها 

البضائــع ونقلهــا مــع وظيفــة الفــرز التلقــا�أ
دات  ي محطــات المطــار ؛ منفــاخ الختبــار أنفــاق الريــاح ؛ مــرب

�ف
ــس  ــة ، لي ــركات الكهربائي ــة ؛ المح ــاق الهوائي ــار االأنف ــواء الختب اله
ــة  ــككات ]للمعالج وس؛ المف ــرت ــف ال ــع أو ل ــة؛ رف ي ــيارات الرب للس
الكيميائيــة[؛ آالت وأجهــزة تشــكيل المعــادن االأوليــة ؛مرشــات آليــة 
ــراض  ــس لالأغ ــرق ]لي ــالت الع ات ومزي ــرش ــدات الح ــري ومبي للتطه
شــعال  ــة[ ؛ كاتــم الصــوت للدراجــات الناريــة؛ شــمعات االإ الزراعي
للدراجــات الناريــة؛ شــواحن توربينيــة للدراجــات الناريــة )شــواحن 
ــة  ي ــات الرب ــا عــدا المركب اق الداخــىي ، م فائقــة) ؛ محــركات االحــرت
ــا  ــركات ، م ــة ؛ المح ي ــات الرب ــالف المركب ــن ، بخ ي ف ــركات البرف ؛ مح
يــة ؛ آالت رصف الوقــود لمحطــات الخدمــة  عــدا المركبــات الرب
؛ فتاحــات االأبــواب الكهربائيــة؛ آالت وأجهــزة ضغــط النفايــات 
لالأغــراض الصناعيــة ؛ آالت تكســري النفايــات لالأغــراض الصناعيــة ؛ 

ــاد.  ــة االأبع ــات ثالثي طابع

 

Date :08/03/2022  التاريخ :08/03/2022

Trademark No.:42437 العالمة التجارية رقم :  42437
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Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Mineral oils and greases for industrial purposes [not for 
fuel]; Lubricating oils; Engine oils; Gear oils; Lubricating 
oils for drive chains; Front fork oils; Suspension oils; 
Anti-rust lubricating oils; Filter oils; Lubricating oils 
and greases for vehicles; Synthetic lubricating oils; Air 
filter oils; Non-mineral greases for industrial purposes; 
Motor oils; Solid lubricants; Fuel; Non-mineral oils for 
industrial purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــود[؛  ــس للوق ــة ]لي ــراض الصناعي ــة لالأغ ــحوم معدني ــوت وش زي
وس؛ زيــوت التشــحيم  زيــوت تزليــق؛ زيــوت المحــركات؛ زيــوت الــرت
لسالســل القيــادة؛ زيــوت الشــوكة االأماميــة؛ زيــوت التعليــق؛ 
زيــوت  شــيح؛  الرت زيــوت  للصــدأ؛  المضــادة  التشــحيم  زيــوت 
ــوت  ــة؛ زي ــوت تشــحيم اصطناعي ــات؛ زي تشــحيم وشــحوم المركب
ــوت  ــة؛ زي ــة لالأغــراض الصناعي ــر الهــواء؛ شــحوم غــري معدني فالت
المحــركات؛ مــواد التشــحيم الصلبــة؛ وقــود؛ زيــوت غــري معدنيــة 

ــة.  ــراض الصناعي لالأغ

  

 

Date :09/03/2022  التاريخ :09/03/2022

Trademark No.:42439 العالمة التجارية رقم :  42439

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: GRUPO CACAOLAT, S.L.  .بإسم :  غروبو كاكاوالت، اس.ال

Applicant Address: Avda. Francesc Macia, 225-
233, 08924 SANTA COLOMA DE GRAMENET 
(BARCELONA) SPAIN 

العنوان :  افدا. فرانسيسك ماسيا، 233-225، 08924  سانتا كولوما 
دي غرامينيت )برشلونة) اسبانيا  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, cocoa, cocoa-based drinks, chocolate-based 
drinks; chocolate drinks containing milk; drinks made 
with a chocolate base; chocolate; chocolate powder; 
drinking chocolate; cocoa powder; cocoa for use in 
the manufacture of beverages, cocoa-based products, 
cocoa-based spreads; cocoa-based foods, powdered

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــكاكاو  عــى  تحتــوي  ي 

الــىت وبــات  والمرش والــكاكاو  القهــوة 
ــوكوالتة  ــات الش وب ــوكوالتة؛ مرش ــى الش ــة ع ــات القائم وب والمرش
وبــات مصنوعــة مــن قاعــدة  ي تحتــوي عــى الحليــب؛ مرش

الــىت
ــوكوالتة؛  ب الش ــيكوالتة؛ �ش ــودرة الش ــوكوالتة؛ ب ــوكوالتة؛ ش الش
وبــات ي صناعــة المرش

مســحوق الــكاكاو؛ الــكاكاو لالســتخدام �ف
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drinks containing cocoa; preparations for making 
cocoa-based beverages; powdered preparations 
containing cocoa for making beverages; preparations 
for chocolate beverages; chocolate-based products; 
cocoa with milk; sugar, pastry and confectionery, 
chocolate confectionery; chocolates; biscuits; edible ice 
cream; pastries, biscuits, brioches. 

ــى  ــوي ع ي تحت
ــىت ــة ال ــكاكاو واالأطعم ــى ال ــة ع ــات القائم والمنتج

وبات  ي تحتوي عــى الــكاكاو ، مســحوق المرش
الــكاكاو؛ االأطعمــة الــىت

ي 
وبــات الــىت ات لصنــع المرش ي تحتــوي عــى الــكاكاو؛ مســتحرف

الــىت
ات مســحوقة تحتــوي عــى كاكاو  تحتــوي عــى الــكاكاو؛ محــرف
ــات  ــوكوالتة؛ المنتج ــات الش وب ــري مرش ــات؛ تحض وب ــع المرش لصن
ــات  ــكر والمعجن ــب؛ الس ــوكوالته؛ كاكاو بالحلي ــى الش ــة ع القائم
والحلويــات والحلويــات الشــوكوالته؛ الشــوكوالتة؛ بســكويت؛ آيــس 

ــوش.  ي ــكويت والرب ــات والبس ــالأكل؛ المعجن ــح ل ــم صال كري

  

 

Date :07/03/2022  التاريخ :07/03/2022

Trademark No.:42444 العالمة التجارية رقم :  42444

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) 

بإسم :  كاواساكي جوكوغيو كابوشي�ي كيشا )كاواساكي هيفي 
يز، ليمتد.)  إندسرت

Applicant Address1-1: , Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan 

 ، ي -شو 3-شومي، شو-كو، كو�ب العنوان :  1-1، هيغاشيكاواساكي
اليابان  

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising and publicity services; Business 
management analysis or business consultancy; 
Marketing research or analysis; Providing information 
concerning commercial sales; Business management of 
hotels for others; Retail services or wholesale services 
for a variety of goods in each field of clothing, foods 
and beverages, and livingware, carrying all goods 
together; Retail services or wholesale services for 
clothing; Retail services or wholesale services for 
footwear; Retail services or wholesale services for bags 
and pouches; Retail services or wholesale services for 
personal articles; Retail services or wholesale services 
for automobiles; Retail services or wholesale services 
for two-wheeled motor vehicles, motorcycles, scooters 
and mopeds; Retail services or wholesale services 
for bicycles; Retail services or wholesale services for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن؛ تحليــل إدارة االأعمــال أو االستشــارات  خدمــات الدعايــة واالإ
التســويقي؛ توفــري المعلومــات  التحليــل  البحــث أو  التجاريــة؛ 
ــن؛  ــادق لالآخري ــال الفن ــة؛ إدارة أعم ــات التجاري ــة بالمبيع المتعلق
ــة  ــة لمجموع ــع بالجمل ــات البي ــة أو خدم ــع بالتجزئ ــات البي خدم
ي كل مجــال مــن مجــاالت المالبــس واالأطعمــة 

متنوعــة مــن الســلع �ف
ي تحمــل جميــع الســلع مًعــا؛ 

وبــات وأدوات المعيشــة ، والــىت والمرش
ــس؛  ــة للمالب ــع بالجمل ــات البي ــة أو خدم ــع بالتجزئ ــات البي خدم
خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة لالأحذيــة؛ 
خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة للحقائــب 
ــة  ــع بالجمل ــات البي ــة أو خدم ــع بالتجزئ ــات البي ــاس؛ خدم كي واالأ
خدمــات  أو  بالتجزئــة  البيــع  خدمــات  الشــخصية؛  لالأغــراض 
ــات  ــة أو خدم ــع بالتجزئ ــات البي ــيارات؛ خدم ــة للس ــع بالجمل البي
الناريــة  والدراجــات  ف  العجلتــ�ي ذات  للمركبــات  بالجملــة  البيــع 
ة؛ خدمــات والدراجــات البخاريــة والدراجــات البخاريــة الصغــري
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agricultural machines, implements and supplies; Retail 
services or wholesale services for printed matter; Retail 
services or wholesale services for paper and stationery; 
Retail services or wholesale services for sports goods; 
Retail services or wholesale services for toys, dolls, game 
machines and apparatus; Retail services or wholesale 
services for clocks, watches and spectacles [eyeglasses 
and goggles]; Retail services or wholesale services for 
tobacco and smokers’ articles; Promoting the goods and 
services of others through the administration of sales 
and promotional incentive schemes involving trading 
stamps; Business management; Preparation, auditing 
or attesting of financial statements; Job placement 
services; Conducting of auction sales; Import-export 
agency services; Arranging newspaper subscriptions for 
others; Shorthand secretarial services; Transcription; 
Document copying; Office functions, namely filing, in 
particular documents or magnetic tapes; Compiling 
of information into computer databases; Providing 
business assistance to others in the operation of 
data processing apparatus namely, computers, 
typewriters, telex machines and other similar office 
machines; Reception services for visitors in buildings 
[office functions]; Rental of publicity and marketing 
materials; Rental of typewriters and copying machines; 
Commercial information and advice for consumers 
in the choice of products and services; Providing 
employment information; Providing information 
about newspaper articles; Rental of vending machines; 
Retail services or wholesale services for woven fabrics 
and bedding; Retail services or wholesale services for 
diapers; Retail services or wholesale services for food 
and beverages; Retail services or wholesale services 
for liquor; Retail services or wholesale services for 
meat; Retail services or wholesale services for sea food; 
Retail services or wholesale services for vegetables 
and fruits; Retail services or wholesale services for 
confectionery, bread and buns; Retail services or 
wholesale services for rice and cereals; Retail services 
or wholesale services for milk; Retail services or 
wholesale services for carbonated drinks [refreshing 
beverages] and non-alcoholic fruit juice beverages; 
Retail services or wholesale services for tea, coffee 
and cocoa; Retail services or wholesale services for 
processed food; Retail services or wholesale services 
for furniture; Retail services or wholesale services for 
joinery fittings; Retail services or wholesale services for 
tatami mats; Retail services or wholesale services for 
ritual equipment; Retail services or wholesale services 
for electrical machinery and apparatus; Retail services 
or wholesale services for bladed or pointed hand 
tools, hand tools and metal hardware; Retail services 
or wholesale services for kitchen equipment, cleaning

ــات  ــات؛ خدم ــة للدراج ــع بالجمل ــات البي ــة أو خدم ــع بالتجزئ البي
واالأدوات  لــالآالت  بالجملــة  البيــع  خدمــات  أو  بالتجزئــة  البيــع 
ــع  ــات البي ــة أو خدم ــع بالتجزئ ــات البي ــة؛ خدم ــوازم الزراعي والل
بالجملــة للمطبوعــات؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع 
بالجملــة للــورق واالأدوات المكتبيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 
أو خدمــات البيــع بالجملــة للســلع الرياضيــة؛ خدمــات البيــع 
البيــع بالجملــة لالألعــاب والدمــى وآالت  بالتجزئــة أو خدمــات 
ــع  ــات البي ــة أو خدم ــع بالتجزئ ــات البي ــزة؛ خدم ــاب واالأجه االألع
ــارات  ــارات والنظ ــارات ]النظ ــاعات والنظ ــاعات والس ــة للس بالجمل
الواقيــة[؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة 
ويــج لســلع وخدمــات االآخريــن مــن  ؛ الرت ف للتبــغ وأدوات المدخنــ�ي
ــوي  ي تنط

ــىت ــة ال ويجي ــز الرت ــة الحواف ــات وأنظم ــالل إدارة المبيع خ
عــى طوابــع تجاريــة؛ ادارة اعمــال؛ إعــداد البيانــات الماليــة أو 
تدقيقهــا أو التصديــق عليهــا؛ خدمــات التوظيــف؛ إجــراء مبيعــات 
ي 

اكات �ف اد والتصديــر؛ ترتيــب االشــرت المــزاد؛ خدمــات وكالــة االســتري
الصحــف لالآخرين؛خدمــات الســكرتارية المختــرة؛ النســخ؛ نســخ 
ــة  ط ــق أو االأ�ش ــظ الوثائ ــي حف ــة؛ وه ــام مكتبي ــتندات؛ مه المس
ي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر؛ 

الممغنطــة؛ تجميــع المعلومــات �ف
ي تشــغيل أجهــزة معالجــة 

ــن �ف ــة لالآخري ــم المســاعدة التجاري تقدي
البيانــات ، وهــي أجهــزة الكمبيوتــر واالآالت الكاتبــة وآالت التلكــس 
هــا مــن االأجهــزة المكتبيــة المماثلــة؛ خدمــات االســتقبال  وغري
الدعايــة  مــواد  تأجــري  المكتــب[؛  ]وظائــف  ي 

المبــا�ف ي 
�ف للــزوار 

المعلومــات  النســخ؛  وآالت  الكاتبــة  االآالت  تأجــري  والتســويق؛ 
ي اختيــار المنتجــات والخدمــات؛ 

ف �ف التجاريــة والمشــورة للمســتهلك�ي
توفــري معلومــات التوظيــف؛ توفــري معلومــات حــول المقــاالت 
الصحفيــة؛ تأجــري آالت البيــع؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات 
البيــع بالجملــة لالأقمشــة المنســوجة والمفروشــات؛ خدمــات البيــع 
بالتجزئــة أو خدمــات الحفاضــات بالجملــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئة 
وبــات؛ خدمــات البيــع  أو خدمــات البيــع بالجملــة لالأغذيــة والمرش
البيــع  بالجملــة؛ خدمــات  بيــع الخمــور  بالتجزئــة أو خدمــات 
بالتجزئــة أو خدمــات بيــع اللحــوم بالجملــة؛ خدمــات البيــع 
بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة للمأكــوالت البحريــة؛ خدمــات 
وات والفواكــه؛  البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة للخــرف
ــات  ــة للحلوي ــع بالجمل ــات البي ــة أو خدم ــع بالتجزئ ــات البي خدم
ف والكعــك؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع  والخــرب
ــات  ــة أو خدم ــع بالتجزئ ــات البي ــوب؛ خدم ــالأرز والحب ــة ل بالجمل
بيــع الحليــب بالجملــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع 
وبــات  وبــات المنعشــة[ ومرش وبــات الغازيــة ]المرش بالجملــة للمرش
أو  بالتجزئــة  البيــع  خدمــات  الكحوليــة؛  غــري  الفاكهــة  عصــري 
خدمــات البيــع بالجملــة للشــاي والقهــوة والــكاكاو؛ خدمــات البيــع 
بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة لالأغذيــة المصنعــة؛ خدمــات 
البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة لالأثــاث؛ خدمــات 
كيبــات النجــارة؛  البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة لرت
خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة لحصائــر 
التاتامــي؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة 
ــع  ــات البي ــة أو خدم ــع بالتجزئ ــات البي ــوس؛ خدم ــدات الطق لمع
بالجملــة لــالآالت واالأجهــزة الكهربائيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو 
ــة ، ــاء أو المدبب ــة البيض ــالأدوات اليدوي ــة ل ــع بالجمل ــات البي خدم
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tools and washing utensils; Retail services or wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; Retail services or 
wholesale services for cosmetics, toiletries, dentifrices, 
soaps and detergents; Retail services or wholesale 
services for flowers [natural] and trees; Retail services or 
wholesale services for fuel; Retail services or wholesale 
services for photographic machines and apparatus and 
photographic supplies; Retail services or wholesale 
services for building materials; Retail services or 
wholesale services for semi-wrought precious stones 
and their imitations. 

واالأدوات اليدويــة واالأجهــزة المعدنيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو 
ي 

خدمــات البيــع بالجملــة لمعــدات المطبــخ وأدوات التنظيــف وأوا�ف
الغســيل؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة 
ات الصيدالنيــة والبيطريــة والصحيــة والمســتلزمات  للمســتحرف
الطبيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة 
ات التجميــل ومــواد التجميــل ومعالجــات االأســنان  لمســتحرف
والصابــون والمنظفــات؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع 
بالجملــة للزهــور ]الطبيعيــة[ واالأشــجار؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 
ــة أو  ــع بالتجزئ ــات البي ــود؛ خدم ــة للوق ــع بالجمل ــات البي أو خدم
ي واالأجهــزة 

خدمــات البيــع بالجملــة الآالت التصويــر الفوتوغــرا�ف
؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات  ي

ولــوازم التصويــر الفوتوغــرا�ف
البيــع بالجملــة لمــواد البنــاء؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات 

ــا.  ــة وتقليده ــبه المصنع ــة ش ــار الكريم ــة لالأحج ــع بالجمل البي
  

 

Date 09/03/2022:  التاريخ :09/03/2022

Trademark No.:42445 العالمة التجارية رقم :  42445

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Bubbles Import and Export 
Garments Private Limited Shareholding Company

اد والتصدير المالبس المساهمة  ف الستري كة بابلري بإسم :  �ش
الخصوصية المحدودة

Applicant Address: Nablus / Tulkarm Street 
0599395434   

العنوان :  نابلس / شارع طولكرم 0599395434    

Applicant for Correspondence : Ramallah 
Al-Balou’ - next to the Aramco company, Tel: 
0599392025

كة ارام�ي هاتف  عنوان التبليغ  : رام الله البالوع - بجانب �ش
0599392025

ف فلسط�ي

Goods/Services:
ear, footwear, C

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الالل س ول س القدم وأغ ال أس
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Date :09/03/2022  التاريخ :09/03/2022

Trademark No.:42446 العالمة التجارية رقم :  42446

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: NIZAR FAHED ZARIF KHALAF  بإسم :  نزار فهد ظريف خلف

Applicant Address: Ramallah, altereh, po box 53 
ramallah 

ة، صندوق بريد 53 رام الله   العنوان :  رام الله، الطري

Applicant for Correspondence : Albereh, 
alsharfeh street, burj alsheekh tower 3rd floor, 
amro and associates law firm 

فة- عمارة برج الشيخ التجاري ط3 مكتب  ة-شارع الرش عنوان التبليغ  : البري
عمرو ومشاركوه 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
CAFES, CAFETERIAS, restaurants,  services of providing 
food and drink. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يات، المطاعم، خدمات توفري االأطعمة  المقاهي، الكافتري

وبات.  والمرش
  

 

Date :09/03/2022  التاريخ :09/03/2022

Trademark No.:42447 العالمة التجارية رقم :  42447

Class: 26 ي الصنف :   26
�ف

Applicant Name: kalandia Camp handicraft 
WOMEN Cooperative

بإسم :  جمعية مخيم قلنديا التعاونية للخياطة واالشغال اليدوية

Applicant Address: Qalandia Camp, Ramallah 
Street, Jerusalem, opposite the Vocational 
Training Center - 022351910   

العنوان :  مخيم قلنديا شارع رام الله القدس مقابل مركز التدريب 
ي - 022351910    

المهىف

296  
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Applicant for Correspondence : Qalandia 
Camp, Ramallah Street, Jerusalem, opposite the 
Vocational Training Center - 022351910

عنوان التبليغ  : مخيم قلنديا شارع رام الله القدس مقابل مركز التدريب 
ي - 022351910

المهىف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
[clothing accessories،Embroidery،accessories

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اكسسوارات مالبس،مطرزات،اكسسوارات

  

 

Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42449 العالمة التجارية رقم :  42449

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: DOOSAN CORPORATION  بإسم :  دوسان كوربوريشن

Applicant Address275: , JANGCHUNGDAN-RO, 
JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  275، جانغتشونغدان، رو، جونغ-جو، سيئول، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
mould steel, plastic moulding steel, steel pipes, metals 
in powder form, steel, unwrought or semi-wrought, 
iron, unwrought or semi-wrought, stainless steel, steel, 
steel rods, iron pipes and tubes, alloys of common 
metal, steel alloys, mild steel, wrought iron, cast iron, 
silicon iron, carbon steels, steel coils, bright steel bars, 
high speed steel, metals in foil or powder form for 3D 
printers.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لقولبــة  الفــوالذ  القوالــب،  لصناعــة  المســتخدم  الفــوالذ 
البالســتيك، أنابيــب فوالذيــة، معــادن عى شــكل مســحوق، الفوالذ 
ــغول أو  ــري المش ــد غ ــغول، الحدي ــف المش ــغول أو نص ــري المش غ
نصــف المشــغول، الفــوالذ المقــاوم للصــدأ، الفــوالذ، القضبــان 
الفوالذيــة، مواســري وأنابيــب حديديــة، ســبائك مــن المعــادن 
الشــائعة، ســبائك الفــوالذ، الفــوالذ الطــري، الحديــد المشــغول، 
، اللفائــف  ي

الحديــد المقولــب، حديــد الســيليكون، الفــوالذ الكربــو�ف
الحديديــة، القضبــان الفوالذيــة الالمعــة، الفــوالذ عــاىلي الرعــه، 
المعــادن عــى شــكل رقائــق أو مســحوق للطابعــات ثالثيــة االأبعــاد. 
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Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: DOOSAN CORPORATION  بإسم :  دوسان كوربوريشن

Applicant Address275: , JANGCHUNGDAN-RO, 
JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  275، جانغتشونغدان، رو، جونغ-جو، سيئول، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
gas turbines, other than for land vehicles, wind-
powered installations for generating electricity, wind-
powered electricity generators, generators, dynamo 
belts, hydroelectric installations for generating 
electricity, wind turbines, heat exchangers [parts 
of machines], engines, not for land vehicles, valves 
[parts of machines], nuclear prime movers, hot runner 
injection moulds -parts of machines, pressure reducers 
as parts of machines, valves other than for land vehicles 
(parts of machines), electric power generators for 
ships, motors, other than for land vehicles, hydraulic 
engines and motors, motors and engines [except 
for land vehicles], gas operated power generators, 
motive power machines (other than for land vehicles),  
3Dprinters.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــة؛ منشــآت تعمــل  توربينــات الغــاز، عــدا عمــا كان للمركبــات الرب
ــاح؛  ــة بالري ــاء العامل ــدات الكهرب ــاء؛ مول ــد الكهرب ــاح لتولي بالري
ــة  ــآت الكهرومائي ــة؛ المنش ــدات الكهربائي ــط للمول ــدات؛ قش المول
ــة  ــادالت حراري ــاح؛ مب ــة بالري ــات العامل ــاء؛ التوربين ــد الكهرب لتولي
يــة؛ الصمامــات  ]أجــزاء آالت[؛ المحــركات، لغــري المركبــات الرب
حقــن  قوالــب  النوويــة؛  الرئيســية  المحــركات  آالت[؛  ]أجــزاء 
القنــوات الســاخنة - أجــزاء مــن االآالت؛ مخفضــات الضغــط كأجــزاء 
يــة )أجــزاء مــن االآالت)  مــن االآالت؛ صمامــات بخــالف المركبــات الرب
ومولــدات الطاقــة الكهربائيــة للســفن؛ الموتــورات، عــدا عمــا 
ــركات  ــة؛ المح ــركات هيدروليكي ــن ومح ــة؛ مكائ ي ــات الرب كان للمركب
يــة)؛  اق الداخــىي )باســتثناء مــا كان للمركبــات الرب ومحــركات االحــرت
مولــدات تعمــل بالغــاز؛ آالت قــوة الدفــع )عــدا عــن مــا هــو 

ــاد. ــة االأبع ــات ثالثي ــة)؛ طابع ي ــات الرب للمركب

  

 

Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42451 العالمة التجارية رقم :  42451

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: DOOSAN CORPORATION  بإسم :  دوسان كوربوريشن

Applicant Address275: , JANGCHUNGDAN-RO, 
JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  275، جانغتشونغدان، رو، جونغ-جو، سيئول، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي
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Goods/Services:
factory automation software, computer software for 
use in automating and managing business processes, 
laboratory apparatus for controlling process, network 
controlling apparatus,  power controllers, solar energy 
storage devices, electric control devices for energy 
management, current converters concerning solar 
energy, solar energy collectors for electricity generation, 
solar cells, electrical controllers, electrical controlling 
devices,  power control panels, robotic electrical control 
apparatus, mains chargers, current transformers, 
resistors, residual current apparatus, apparatus and 
instruments for transforming electricity,  electricty 
energy supply controller, printer programmes, printers 
and their parts, energy storage apparatus comprised of 
batteries. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

برمجيــات أتمتــة المصانــع؛ برمجيــات حواســيب لالســتخدام �ف
ــزة  ــة؛ أجه ي ــات المخرب ــة؛ الخدم ــات التجاري ــة وإدارة العملي أتمت
ي الشــبكة؛ أجهــزة التحكــم 

ي العمليــة؛ أجهــزة التحكــم �ف
التحكــم �ف

بالكهربــاء؛ أجهــزة تخزيــن الطاقــة الشمســية؛ أجهــزة التحكــم 
دارة الطاقــة؛ المحــوالت التيــارات المتعلقــة بالطاقــة  الكهربائيــة الإ
الشمســية؛ مجمعــات الطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء؛ الخاليــا 
ــة؛  ــم الكهربائي ــزة التحك ــة؛ أجه ــات الكهربائي ــية؛ الضابط الشمس
لوحــات التحكــم بالطاقــة؛ أجهــزة تحكــم كهربائيــة آليــة؛ شــواحن 
ــي؛  ــار المتبق ــاز التي ــات؛ جه ــار؛ المقاوم ــوالت التي ــة؛ مح كهربائي
ــم  ــزة التحك ــة ؛ أجه ــة الكهربائي ــل الطاق ــزة واالأدوات لتحوي االأجه
الطابعــات  الطابعــات؛  برامــج  الكهربائيــة؛  الطاقــة  ويــد  ف برت

ــات. ــن البطاري ــون م ــة يتك ــن الطاق ــاز تخزي ــا؛ جه وأجزائه

  

 

Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42452 العالمة التجارية رقم :  42452

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: DOOSAN CORPORATION  بإسم :  دوسان كوربوريشن

Applicant Address275: , JANGCHUNGDAN-RO, 
JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  275، جانغتشونغدان، رو، جونغ-جو، سيئول، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
water desalination plants, seawater desalination 
plants, water supply installations, desalination plants, 
water treatment apparatus, industrial boilers, nuclear 
generators, boilers for nuclear power generation 
installations, heat exchangers [for chemical processing], 
installations for processing nuclear fuel and nuclear 
moderating material, nuclear reactors, boilers for 
power plants, heat exchangers, other than parts of 
machines,  desalination apparatus, thermal treatment 
furnaces, solar furnaces, nuclear fusion furnace, heat 
radiation cables, apparatus for steam generating, heat 
accumulators.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــآت  ــر؛ منش ــاه البح ــة مي ــات تحلي ــاه؛ محط ــة المي ــات تحلي محط
إمــداد الميــاه؛ محطــات التحليــة وإزالــة الملوحــة؛ أجهــزة معالجــة 
ــآت  ــل لمنش ــة؛ مراج ــدات نووي ــة؛ مول ــل الصناعي ــاه؛ المراج المي
توليــد الطاقــة النوويــة؛ مبــدالت الحــرارة )للمعالجــة الكيماويــة)؛ 
ات تصنيــع الوقــود النــووي ومــواد االعتــدال النــووي ؛  ف تجهــري
مفاعــالت نوويــة؛ المراجــل لمحطــات الطاقــة؛ المبــدالت الحراريــة، 
بخــالف قطــع االآالت؛ أجهــزة تحليــة الميــاه؛ أفــران المعالجــة 
الحراريــة؛ أفــران شمســية؛ فــرن االندمــاج النــووي؛ كابــالت إشــعاع 

ــد البخــار؛ مجمعــات الحــرارة. ــاز لتولي حــراري؛ جه
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Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42453 العالمة التجارية رقم :  42453

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: DOOSAN CORPORATION  بإسم :  دوسان كوربوريشن

Applicant Address275: , JANGCHUNGDAN-RO, 
JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  275، جانغتشونغدان، رو، جونغ-جو، سيئول، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
providing consultancy services in the area of global 
sustainable business solutions, providing information 
in the area of global sustainable business solutions, 
market research by means of a computer database, 
computerized market research services,  provision 
of commercial information via the Internet, strategic 
business analysis, advertising services, market studies, 
analysis of market studies, providing commercial 
information relating to companies, business profit 
analysis, conducting marketing studies and market 
analysis, statistical analysis and reporting services 
for business purposes, business administration and 
office work, business marketing, information and 
data compiling and analyzing relating to business 
management, trade information, provision of business 
information via global computer networks, market 
research consultancy, energy price comparison services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ي مجــال حلــول االأعمــال العالمي

خدمــات تقديــم االستشــارات �ف
االأعمــال  حلــول  مجــال  ي 

�ف المعلومــات  توفــري  المســتدامة؛ 
ــات  ــدة بيان ــق قاع ــن طري ــوق ع ــث الس ــة؛ بح ــتدامة العالمي المس
توفــري  المؤتمتــة؛  التســويقية  الدراســات  خدمــات  الكمبيوتــر؛ 
االأعمــال  تحليــل  نــت؛  االنرت عــن طريــق  التجاريــة  المعلومــات 
عــالن؛ خدمــات دراســات  الدعايــة واالإ اتيجية؛ خدمــات  االســرت
ــة  ــل دراســات الســوق؛ توفــري المعلومــات التجاري االأســواق؛ تحلي
كات؛ تحليــل أربــاح االأعمــال؛ إجــراءات الدراســات  المتعلقــة بالــرش
ــر  التســويقية و تحليــل الســوق؛ خدمــات التحليــل وإعــداد التقاري
االإحصائيــة للغايــات التجاريــة؛ خدمــات تــوىلي شــؤون االأعمــال 
المعلومــات  تجميــع  لالأعمــال؛  التســويق  المكتبيــة؛  واالأعمــال 
معلومــات  االأعمــال؛  بــإدارة  المتعلقــة  وتحليلهــا  والبيانــات 
التــداول؛ توفــري المعلومــات التجاريــة عــرب شــبكات الكمبيوتــر 
ــعار  ــة أس ــات مقارن ــوق؛ خدم ــوث الس ــارات بح ــة؛ إستش العالمي

ــة الطاق
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Trademark No.:42454 العالمة التجارية رقم :  42454

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف
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Applicant Name: DOOSAN CORPORATION  بإسم :  دوسان كوربوريشن

Applicant Address275: , JANGCHUNGDAN-RO, 
JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  275، جانغتشونغدان، رو، جونغ-جو، سيئول، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
international banking, financing of purchases, financial 
transaction services, financing services, real estate 
investment services, real estate management, real 
estate consultancy, real estate affairs, rental of real 
estate, brokerage, rental and leasing of real estate, 
leasing of land, provision of information relating to real 
estate, estate planning, providing information relating 
to the leasing of land, leasing or renting of buildings, 
market management (real estate), trusteeship of real 
estate property,  apartment house management, real 
estate management consultancy, management of 
buildings.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات  يات؛  المشــرت تمويــل  الدوليــة؛  المرفيــة  االأعمــال 
العقــاري؛  االســتثمار  التمويــل؛  خدمــات  الماليــة؛  التعامــالت 
العقاريــة؛  االستشــارات  العقــارات؛  إدارة  خدمــات  الخدمــات؛ 
الوســاطة،  العقــارات؛  تأجــري  العقاريــة؛  الشــؤون  خدمــات 
؛ توفــري  ي

إســتئجار و تأجــري العقــارات؛ خدمــات تأجــري االأرا�ف
المعلومــات المتعلقــة بالعقــارات؛ التخطيــط العقــاري؛ تزويــد 
؛  ي

ــا�ف ــري المب ــتئجار أو تأج ؛ اس ي
ــري االأرا�ف ــة بتأج ــات متعلق معلوم

ــة؛ إدارة  ــة عــى الممتلــكات العقاري إدارة الســوق )عقــارات)؛ وصاي
ــارات؛  ــارات إدارة العق ــكنية؛ استش ــقق الس ــددة الش ي متع

ــا�ف المب
. ي

خدمــات إدارة المبــا�ف

  

 

Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42455 العالمة التجارية رقم :  42455

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: DOOSAN CORPORATION  بإسم :  دوسان كوربوريشن

Applicant Address275: , JANGCHUNGDAN-RO, 
JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  275، جانغتشونغدان، رو، جونغ-جو، سيئول، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Construction, building construction, repair and 
maintenance of gas turbines, repair services for electric 
generators and wind turbines, installation of wind 
power generators, repair of wind power generators, 
repair of nuclear facilities, installation of chemical 
plants apparatus and devices, construction and repair

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وصيانــة  إصــالح  ؛  ي

المبــا�ف إنشــاء  خدمــات  نشــاء؛  االإ خدمــات 
الكهربائيــة  المولــدات  إصــالح  خدمــات  الغازيــة؛  التوربينــات 
وتوربينــات الريــاح؛ تركيــب مولــدات طاقــة الريــاح؛ إصــالح مولدات 
طاقــة الريــاح؛ إصــالح المنشــآت النوويــة؛ تركيــب أجهــزة ومعــدات 
المصانــع الكيماويــة؛ بنــاء وإصــالح محطــات توليــد الطاقــة؛ صيانة 
ــة؛  ــن آالت الطاق ــزاء م ــالح أج ــووي؛ إص ــل ن ــاء مفاع ــدات بن مول
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of power generating plants, maintenance of generators, 
nuclear reactor construction, repair of parts of power 
machines,  construction of civil engineering works, 
harbour construction,  general construction, marine 
construction, construction of new regeneration energy 
factory, construction of new regeneration energy 
materials, installation of inverters for wind generators,  
installation, maintenance and repair of solar 
installations for generating power.

ــاءات  نش ؛ االإ أ ــوا�ف ــاء الم ــة؛ إنش ــة المدني ــاء والهندس ــات البن خدم
للطاقــة  جديــد  مصنــع  بنــاء  البحريــة؛  نشــاءات  االإ العامــة؛ 
المتجــددة؛ بنــاء مــواد طاقــة متجــددة جديــدة؛ تركيــب محــوالت 
ــة  ــآت الطاق ــالح منش ــة و إص ــب، و صيان ــاح؛ تركي ــدات الري لمول

ــة. ــد الطاق ــية لتولي الشمس

  

 

Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42456 العالمة التجارية رقم :  42456

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: DOOSAN CORPORATION  بإسم :  دوسان كوربوريشن

Applicant Address :275, JANGCHUNGDAN-RO, 
JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  275، جانغتشونغدان، رو، جونغ-جو، سيئول، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
storage of energy and fuels, distribution of energy, 
energy supplying, storage of crude oil, distribution 
of gas, storage of oil,  gas supplying [distribution], 
water distribution and supply,  petroleum distribution, 
information and advisory services in relation to the 
distribution of energy, storage, distribution and supply 
of energy and fuel distribution of electricity, supply 
of electrical energy, gas, water and district heating, 
transmission of oil or gas through pipelines,  heat 
supplying, transportation of oil, water supplying, water 
distribution, distribution of petroleum, electricity 
supply services.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ويــد  ف الرت الطاقــة؛  توزيــع  خدمــات  والوقــود؛  الطاقــة  تخزيــن 
ــط؛  ــن النف ــاز؛ تخزي ــع الغ ــام؛ توزي ــط الخ ــن النف ــة؛ تخزي بالطاق
ويــد بالميــاه؛ توزيــع  ف تزويــد الغــاز ]توزيــع[؛ خدمــات التوزيــع والرت
ول؛ خدمــات معلومــات واستشــارات تتعلــق بتوزيــع الطاقــة؛  البــرت
والتخزيــن، توزيــع وتوريــد الطاقــة والوقــود؛ توزيــع الكهربــاء؛ 
ــة؛  ــة المناطقي ــاه والتدفئ ــاز ، المي ــة، الغ ــة الكهربائي ــد الطاق تزوي
نقــل النفــط أو الغــاز عــرب االأنابيــب؛ تزويــد التدفئــة؛ نقــل النفــط؛ 
ول؛ خدمــات  مــداد بالمــاء؛ خدمــات توزيــع الميــاه؛ توزيــع البــرت االإ

ــاء. ــد بالكهرب وي ف الرت
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Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42457 العالمة التجارية رقم :  42457

Class: 40 ي الصنف :   40
�ف

Applicant Name: DOOSAN CORPORATION  بإسم :  دوسان كوربوريشن

Applicant Address275: , JANGCHUNGDAN-RO, 
JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  275، جانغتشونغدان، رو، جونغ-جو، سيئول، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
electricity generating of wind power, generation of 
electricity from wind energy, production of bio energy, 
processing and transforming of energy, nuclear fuel 
recycling, water recycling and desalination services, 
desalination of water, recycling of water, production of 
energy, generation of electricity, generation of power, 
production of electrical energy from renewable sources,  
natural gas liquefaction services, electricity generating 
of wave power, switching of nuclear fuel, production 
of energy by power plants, electricity generating, 
production of hydroelectric power,  upcycling [waste 
recycling], providing information relating to nuclear 
fuel reprocessing, custom three-dimensional printing 
for others

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توليــد الكهربــاء مــن طاقــة الريــاح؛ توليــد كهربــاء مــن طاقــة 
وتحويلهــا؛  طاقــة  معالجــة  الحيويــة؛  الطاقــة  إنتــاج  الريــاح؛ 
ــة  ــر وتحلي ــادة تدوي ــات إع ــووي؛ خدم ــود الن ــر الوق ــادة تدوي إع
الميــاه؛ تحليــة الميــاه؛ إعــادة تدويــر الميــاه؛ انتــاج الطاقــة؛ 
توليــد الكهربــاء؛ توليــد طاقــة؛ إنتــاج طاقــة كهربائيــة مــن مصــادر 
متجــددة؛ خدمــات تســييل غــاز طبيعــي؛ توليــد الكهربــاء مــن طاقــة 
االأمــواج؛ تبديــل الوقــود النــووي؛ إنتــاج طاقــة بواســطة محطــات 
الطــاق؛ توليــد الكهربــاء؛ إنتــاج طاقــة كهرومائيــة؛ إعــادة التدويــر 
ــن  ــات ع ــري معلوم ــات)؛ توف ــر نفاي ــادة تدوي ــة )إع ف النوعي ــ�ي لتحس
إعــادة معالجــة الوقــود النــووي؛ طباعــة مخصصــة ثالثيــة االأبعــاد 

ــن. لالآخري

  

 

Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42458 العالمة التجارية رقم :  42458

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: DOOSAN CORPORATION  بإسم :  دوسان كوربوريشن
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Applicant Address275: , JANGCHUNGDAN-RO, 
JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  275، جانغتشونغدان، رو، جونغ-جو، سيئول، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
development of computer software application 
solutions scientific/technological and industrial 
research relating to nuclear reactors/nuclear power 
stations/nuclear fuel and materials design of chemical 
plant, civil engineering design, diagnostic services 
relating to power quality,technical diagnostic testing 
services relating to energy management, research 
in the field of energy, design factory, technological 
consulting services in the field of alternative energy 
generation, research and development of power 
converters/inverter/charger for used in renewable 
energy systems, advisory services relating to energy 
efficiency,  testing nuclear materials for use in nuclear 
power stations testing of raw materials, providing 
scientific research information and results from an 
on-line searchable database, nuclear engineering, 
quality control of raw materials, material testing,  
material testing services, electrical engineering 
services, product safety testing, development 
of computer platforms, software development, 
programming and implementation development of 
virtual reality software.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البحــوث  للحواســيب؛  مجيــات  الرب لتطبيقــات  حلــول  تطويــر 
العلميــة / التكنولوجيــة والصناعيــة المتعلقــة بالمفاعــالت النوويــة 
ــم  ــة؛ تصمي ــواد النووي ــود والم ــة / الوق ــة النووي ــات الطاق / محط
؛ تصميــم الهندســة المدنيــة؛ خدمــات التشــخيص  ي

مصنــع كيميــا�أ
التشــخيصية  االختبــارات  الطاقــة؛ خدمــات  بجــودة  المتعلقــة 
ي مجــال الطاقــة؛ 

بــإدارة الطاقــة؛ البحــث �ف الفنيــة المتعلقــة 
ي مجــال توليــد 

تصميــم المصانــع؛ خدمــات االستشــارات التقنيــة �ف
الطاقــة البديلــة؛ االأبحــاث والتطوير لمحوالت / عاكســات / شــواحن 
ي أنظمــة الطاقــة المتجــددة؛ الخدمــات 

الطاقــة لالســتخدام �ف
ــة  ــواد النووي ــار الم ــة؛ اختب ــاءة الطاق ــة بكف ــارية المتعلق االستش
ي محطــات الطاقــة النوويــة؛ فحــص المــواد الخــام؛ 

الســتخدامها �ف
توفــري معلومــات ونتائــج البحــث العلمــي مــن قاعــدة بيانــات قابلــة 
نــت؛ الهندســة النوويــة؛ خدمــات ضبــط جــودة  نرت للبحــث عــى االإ
المــواد الخــام؛ فحــص المــواد؛ خدمــات اختبــار المــواد؛ خدمــات 
ــات  ــر المنص ــات؛ تطوي ــالمة المنتج ــص س ــة؛ فح ــة كهربائي هندس
مجيــات ، برمجــة وتشــغيل؛ تطويــر  للكمبيوتــر؛ خدمــات تطويــر الرب

. ي
ا�ف ــرت ــع االف ــج الواق برام

  

 

Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42459 العالمة التجارية رقم :  42459

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Union Food Company for Food 
Industries 

كة يونيون فود لصناعة وتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Palestine - Hebron   ف - الخليل العنوان :  فلسط�ي
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Applicant for Correspondence:  
عنوان التبليغ  : 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
chocolate, sweets, candies,biscuits(all kinds),cake,ice 
cream, pancakes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالتة, الحلويات, السكاكر, البسكويت)بكافة انواعه), الكيك, 

البوظة)ايس كريم), الفطائر 

  

 

Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42462 العالمة التجارية رقم :  42462

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name:  Ministry of Telecom  & IT Palestine   بإسم :  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

Applicant Address:  Ministry of Telecom  & IT 
Palestine   Al-Bireh, Al Mobaadin Street, next to 
Gemzo Housing, Zip Code P6140389    

ة ، شارع  العنوان :  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات البري
P6140389 يدي المبعدين بجانب اسكانات جمزو الرمز الرب

Applicant for Correspondence :  Ministry of 
Telecom  & IT Palestine   Al-Bireh, Al Mobaadin 
Street, next to Gemzo Housing, Zip Code 
P6140389 

ة ، شارع  عنوان التبليغ  : وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات البري
P6140389 يدي المبعدين بجانب اسكانات جمزو الرمز الرب

Goods/Services:
 Courier services [messages or merchandise] , Delivery 
(Message —) , Delivery of goods   , Delivery of goods by 
mail order  , Delivery of newspapers , Franking of mail  , 
Parcel delivery , Transportation information , Wrapping 
of goods , Transport

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــائل ،  ــليم الرس ــع ، تس ــائل أو البضائ ــل الرس ــل )نق ــات النق خدم
ــليم  ــدي ، تس ي ــب الرب ــع بالطل ــليم البضائ ــع ، تس ــليم البضائ تس
ــة ، تســليم الطــرود ، معلومــات  يدي الصحــف ، ختــم المــواد الرب

ــل  ــع ، النق ــف البضائ ــل ، تغلي النق

  

 

Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42463 العالمة التجارية رقم :  42463
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Class: 30
ي الصنف :   30

�ف

Applicant Name: Union Food Company for Food 
Industries 

كة يونيون فود لصناعة وتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Palestine - Hebron   ف - الخليل العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
عنوان التبليغ  : 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Chocolate; sweets; candies; biscuits (all kinds); cake; ice 
cream (ice cream); Pancakes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالتة؛ الحلويات؛ السكاكر؛ البسكويت )بكافة أنواعه)؛ الكيك؛ 

البوظة )آيسكريم)؛؛ الفطائر؛، 

Food اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :14/03/2022  التاريخ :14/03/2022

Trademark No.:42465 العالمة التجارية رقم :  42465

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Evdar Construction and Steel 
Company 

نشائات و الصلب  كة ايفدار لالإ بإسم :  �ش

Applicant Address: tulkarem                                        العنوان :  طولكرم

Applicant for Correspondence : tulkarem 
عنوان التبليغ  : طولكرم 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Building materials    non  metallic     non  metallic rigid 
pipes for building  asphalt, pitch and bitumen  non  
metallic transportable buildings  monuments, not of 
metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، ي

ــا�ف ــة للمب ــري معدني ــية غ ــب قاس ــة ، أنابي ــري معدني ــاء غ ــواد بن م
ــب  ــل، نص ــة للنق ــة قابل ــري معدني ي غ

ــا�ف ــار، مب ــت وق ــفلت وزف أس
ــة.  ــري معدني ــمات غ مجس

cosmetics اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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Date :15/03/2022  التاريخ :15/03/2022

Trademark No.:42468 العالمة التجارية رقم :  42468

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: MR. Belal Mohammad AL-Hamwi  بإسم :  السيد بالل محمد الحموي

Applicant Address: Real Estate No 5668, Al Hai 
Alshamali, 40th Street, Madamiat Al-Sham, Reef 
Damascus, Syria 

 ، ف ، شارع االربع�ي العنوان :  عقار رقم 5668، الحي الشماىلي
معضمية الشام، ريف دمشق، سوريا  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
All types of coffee, cold coffee, iced coffee, liquid coffee; 
coffee substitutes; coffee-based beverages; cardamom; 
tea, tea-based beverages; cocoa, cocoa-based 
beverages; sugar; rice; artificial coffee; yerba mate; 
flour, bread; cakes, pies, pastries; confectionery; yeast; 
baking powder; halvah; frozen desserts; ice; ice cream; 
honey; molasses; salt; mustard; pepper; spices; vinegar; 
sauces; thyme; chocolate, chocolate-based beverages; 
biscuits; candies; chewing gum; turkish delight. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المثلجــة  والقهــوة  البــاردة  والقهــوة  القهــوة  أنــواع  جميــع 
ــها  ي أساس

ــىت ــات ال وب ــوة و المرش ــل القه ــائلة وبدائ ــوة الس والقه
ي أساســها الشــاي ، 

وبــات الــىت القهــوة والهيــل والشــاي والمرش
الــكاكاو ، والســكر، واالأرز،  ي أساســها 

الــىت وبــات  والكاكاووالمرش
ف والكعــك  ) والخــرب ف والقهــوة االصطناعيــة، والمتــة الدقيــق )الطحــ�ي
ف ،  ة ومســحوق الخبــري والفطائــر والمعجنــات والحلويــات، والخمــري
ــكر  ــس الس ــل، ودب ــة العس ــج والبوظ ــات والثل ــالوة و المثلج والح
ــرت  ــة والزع ــل والصلص ــل والخ ــل والتواب ــردل والفلف ــح والخ المل
ي أساســها الشــوكوال والبســكويت و 

وبــات الــىت الشــوكوال والمرش
الســكاكر والعلكــة والراحــة. 

  

 

Date :16/03/2022  التاريخ :16/03/2022

Trademark No.:42470 العالمة التجارية رقم :  42470

Class: 17 ي الصنف :   17
�ف

Applicant Name: Royal Industrial Trading Company  كة رويال الصناعية التجارية بإسم :  �ش
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Applicant Address: Hebron - Bir Haram al-Rama   العنوان :  الخليل- برأ حرم الرامة

Applicant for Correspondence : hebron -al haras- 
tel: 0592565227 

عنوان التبليغ  : الخليل -الحرس 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
PLASTICS IN EXTRUDED FORM FOR USE IN 
MANUFACTURE, PACKING, STOPPING AND INSULATING 
MATERIALS, FLEXIBLE PIPES, NOT OF METAL. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي التصنيع, مواد التغليف 

مواد بالستيكية متشكلة بالبثق لالستعمال �ف
والحشو والعزل, انابيب مرنة غري معدنية 

  

 

Date :15/03/2022  التاريخ :15/03/2022

Trademark No.:42471 العالمة التجارية رقم :  42471

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Ahmad Walid Nayef Shabaneh  بإسم :  أحمد وليد نايف شبانة

Applicant Address: Ramallah Sinjel Nablus Street       0595808280 العنوان :  رام الله سنجل شارع نابلس جوال

Applicant for Correspondence : Ramallah Sinjel 
Nablus Street

عنوان التبليغ  : رام الله سنجل شارع نابلس جوال 0595808280
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Backgammon games, Board games  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
د )الزهر)، ألعاب لوحية ألعاب الرف

  

 

Date :16/03/2022  التاريخ :16/03/2022

Trademark No.:42472 العالمة التجارية رقم :  42472

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: haya amid husein kurdi  ف كردي بإسم :  هيا عميد حس�ي

314  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: nablus - palestine-0599376300 
- email:hayaakurdi@gmail.com                   

@hayaakurdi:0599376300 ايميل- ف العنوان :  نابلس - فلسط�ي
                    com.gmail

Applicant for Correspondence:  
عنوان التبليغ  : 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

BEGINS FASHION WHERE اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date :16/03/2022  التاريخ :16/03/2022

Trademark No.:42473 العالمة التجارية رقم :  42473

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: It’s ok plus  بإسم :  اتس اوكي لتجارة المالبس واالحذية واالكسسوارات

Applicant Address :hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence : hebron 
عنوان التبليغ  : الخليل -راس الجورة عمارة المنارصة

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

  

 

Date :16/03/2022  التاريخ :16/03/2022

Trademark No.:42474 العالمة التجارية رقم :  42474

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Sharikat abu munshar li al 
istethmar wa al tasweeq 

كة أبومنشار لالستثمار والتسويق  بإسم :  �ش
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: alkalil - alharas - 8 
mohammad ali  P.o box 1036 

العنوان :  الخليل - الحرس - 8 شارع محمد عىي ص.ب 1036  

Applicant for Correspondence :    hebron            عنوان التبليغ  :        الخليل -مربعة سبتة/عمارة الزغل

Goods/Services:
A 0121 Agglutinants for paints 
A 0254 Aluminium paints 
A 0255 Aluminium powder for painting 
A 0375 Anti-rust preparations for preservation 
A 0384 Anti-tarnishing preparations for metals 
B 0386 Binding preparations for paints 
C 0357 Chassis of vehicles (Undercoating for—) 
C 0358 Chassis of vehicles (Undersealing for—) 
C 0627 Coatings [paints] 
D 0387 Dyes 
F 0129 Enamels for painting 
E 0130 Enamels [varnishes] 
F 0220 Fireproof paints 
F 0272 Fixatives for watercolors [watercolours] 
F 0273 Fixatives [varnishes] 
F 0405 Foil (Metal —)for painters, decorators, printers 
and artists 
G 0161 Glazes [paints, lacquers] 
C 0280 Greases (Anti-rust—) 
G 0324 Gum-Lac 
I 0087 Ink (Printing—) 
L 0018 Lacquers 
M 0238 Metal foil for painters, decorators, printers and 
artists 
P 0035 Paint patches (repositionable-) 
P 0048 Paints* 
P 0057 Paints (Thickeners for—) 
P 0058 Paints (Thinners for—) 
P 0362 Pigments 
S 0818 Stains (Wood—) 
S 0319 Shellac 
T 0200 Thinners for lacquers 
T 0550 Turpentine [thinner for paints] 
U 0016 Undercoating for vehicle chassis 
chassis vehicle for Undersealing 0018 U 
V 0039 Varnishes * 
W 0239 Whites [colorants or paints] 
W 0307 Wood coatings [paints] 
W 0311 Wood mordants 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مثبتات للدهانات
 دهانات المنيوم

 مسحوق المنيوم للدهانات
ات مضادة للصدأ)وقاية)  مستحرف

ات مضادة لفقدان لمعان المعادن  مستحرف
ات مثبتة للدهانات  مستحرف

 طالءات تاسيسية للهياكل القعدية للمركبات
)سية مانعة للترب للهياكل القاعدية للمركبات  طالءات تا�ي

 طالءات )دهانات)
 اصباغ

 طالء المينا للدهان
 طالء المينا )ورنيش)

 دهانات مقاومة للنار
 مثبتات لالألوان المائية

 مثبتات للورنيش
ي الديكور وعمال الطباعة  ف وفنىي رقائق معدنية الستخدام الدهان�ي

ف  والفنان�ي

 طالءات زجاجية براقة)دهانات والكيه)
 شحوم مضادة للصدأ

 لك صمغي
 حرب طباعة

 الكيه
ي الديكور وعمال  ف وفنىي معادن عى شكل مسحوق الستخدامالدهان�ي

 الطباعة والفنان
 رقع دهان يمكن إعادة تثبيتها

 دهانات
 مغلظات للدهانات
 مرفقات للدهانات

 صبغات
 صبغات للخشب

 ضمع اللك
 مرفقات الالكيه

ف )مرفق دهانات)  تربنت�ي
 طالءات تاسيسية للهياكل القاعدية للمركبات

 طالءات تاسيسية مانعة للترب للهياكل القاعدية للمركبات
 ورنيش

 أصباغ بيضاء )ملونات او دهانات)
 طالءات الخشب )دهانات)
مواد تثبيت الوان الخشب 

  



247

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :16/03/2022  التاريخ :16/03/2022

Trademark No.:42475 العالمة التجارية رقم :  42475

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: Sharikat abu munshar li al 
istethmar wa al tasweeq 

كة أبومنشار لالستثمار والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address :alkalil - alharas - 8 
mohammad ali  P.o box 1036 

العنوان :  الخليل - الحرس - 8 شارع محمد عىي ص.ب 1036  

Applicant for Correspondence:                  
عنوان التبليغ  :                 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
A 0011 Abrasives (Auxiliary fluids for use with-) 
A 0089 Adhesives for industrial purposes 
A 0090 Adhesives for paperhanging 
A 0091 Adhesives for wall tiles 
A 0509 Automobile body fillers 
A 0519 Auxiliary fluids for use with abrasives 
B 0460 Bleaching preparations [decolorants] for 
industrial purposes 
B 0700 Brightening chemicals (Color-[colour-]—) for 
industrial purposes 
C 0110 Car body filler 
C 0286 Cement for mending broken articles 
C 0289 Cement (oil-)[putty] 
F 0145 Fillers for automobile bodies 
P 0052 Paints (Chemical preparations for the 
manufacture of-) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 موانع مساعدة تستخدم مع مواد السنفرة

 لواصق الأغراض صناعية
 لواصق لورق الجدران
 لواصق لبالط الجدران

 حشوات لهياكل السيارات
 موانع مساعدة تستخدم مع مواد السنفرة

ات قارصة )مزيالت ألوان) الأغراض صناعية  مستحرف
 كيماويات تصنيع االألوان الأغراض صناعية

 حشوة لهياكل السيارات
 لواصق الصالح المواد المكسورة

)معجون) ي
 اسمنت زيىت

 حشوات هياكل السيارات
ات كيميائية لتصنيع السيارات  مستحرف
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :16/03/2022  التاريخ :16/03/2022

Trademark No.:42477 العالمة التجارية رقم :  42477

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Motion Sport Company pro 
ludis Equipments sub No.(562333021) 

ات الرياضية تحت رقم  ف كة موشن سبورت للتجهري بإسم :  �ش
 (562333021(

Applicant Address: Hebron - Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence : Hebron/Ibn 
Rushd Circle /The golden tower Building, 7th 
Floor (0599668669). 

ي ط7.  ج الذهىب عنوان التبليغ  : الخليل/ دوار ابن رشد/ عمارة الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

  

 

Date :16/03/2022  التاريخ :16/03/2022

Trademark No.:42478 العالمة التجارية رقم :  42478

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: RG Electronic Marketing  ي
و�ف كة ار جي للتسويق  االلكرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus / BET EBBA / Samana 
Building 0598404882 
Email: raghad@rayyangroup.co 

العنوان :  نابلس / بيت ايبا / عمارة سماعنة  0598404882      بريد   
  raghad@rayyangroup.co :   ي

و�ف الكرت

Applicant for Correspondence:  
عنوان التبليغ  : 

ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
After-shave lotions     Aromatics [essential oils]    Creams 
(Skin whitening—)Creams for leather_ Hair dyes Hair 
lotions Hair spray . Lotions for cosmetic purposes . 
Make-up powder. Make-up preparations Make-up 
removing preparations. Medicated soap . Perfumes. 
Shampoos. Skin care (Cosmetic preparations for—). 
Sunscreen preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غســول لوشــن مــا بعــد الحالقــة ، عطــور زيــوت عطريــة كريمــات 
ة . اصبــاغ للشــعر غســوالت  تجميليــة _ كريمــات تبيــض البــرش
ــراض  ــن الغ ــوالت لوش ــعر ، غس اي للش ــرب ــعر / رذاذ ش ــن للش لوش
ات  ات تجميــل . مســتحرف التجميــل ، مســاحيق تجميــل . مســتحرف
ات  ي .شــامبو ، مســتحرف ازالــة المكيــاج . عطــور صابــون طــىب

ــمس  ــن الش ــة م ات الوقاي ــتحرف ة .مس ــرش ــة بالب ــل العناي تجمي

 

Date :16/03/2022  التاريخ :16/03/2022

Trademark No.:42479 العالمة التجارية رقم :  42479

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: RG Electronic Marketing  ي
و�ف كة ار جي للتسويق  االلكرت بإسم :  �ش

Applicant Address: ablus / Beit Iba / Samana 
Building 0598404882 Email: raghad@
rayyangroup.co 

العنوان :  نابلس / بيت  ايبا /  عمارة سماعنة   هاتف /  
  raghad@rayyangroup.co : 0598404882 ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Communication media (Presentation of goods on-
), for retail purposes . Demonstration of goods, 
Direct mail advertising, ndustrial management 
assistance (Commercial or-), On-line advertising 
on a computer network, Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, Processing 
(Administrative—) of purchase orders, Public relations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
. عــرض ســلع عــى وســائل االعــالم لغايــات البيــع بالتجزئــة . عــرض 
ــال  ي ادارة االعم

ــاعدة �ف ــا�ش ، المس ــد المب ي ــالن بالرب ــلع ، االع الس
ة عــى شــبكات  التجاريــة او الصناعيــة ، االعــالن والدعايــة المبــا�ش
ــع  ــات البي الحاســوب ، عــرض الســلع عــى وســائل اتصــاالت لغاي
اء ، العالقــات العامــة  بالتجزئــة ، المعالجــة االداريــة لطلبــات الــرش

  

 

Date :17/03/2022  التاريخ :17/03/2022

Trademark No.:42481 العالمة التجارية رقم :  42481
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Al-Samman Company for Sports 
Equipments is a limited private shareholding 

كة السمان للمستلزمات الرياضية مساهمه خصوصية  بإسم :  �ش
محدودة 

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Al-Quds 
Street, Ateem Commercial Complex 

ة شارع القدس مجمع اتيم التجاري   العنوان :  رام الله البري

Applicant for Correspondence : Adv Samer 
Nassar Al-Bireh Al-Balou’ Al-Mahsiri Complex 4th 
Floor Mobile 0599321578 

ي ط 4  ة البالوع مجمع المحسري عنوان التبليغ  : المحامي سامر نصار البري
جوال 0599321578 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Boots  ,   Boots for sports  , Esparto shoes or sandal ,   
Football boot,   Hats,  Gymnastic shoes ,   Lace boots ,  
Shoes , Sports shoes ,   Sports (Boots for), Half-boots   ,  
Heels Footwear (Heelpieces for)  ,    Boots (Ski) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحذيــة ، احذيــة للرياضــة , احذيــة او صنــادل مــن نســيج الحلفــاء 
, احذيــة لكــرة القــدم , قبعــات ، احذيــة للرياضــة البدنيــه , احذيــه 
ذات ربطــه , احذيــه , احذيــه للرياضــه , احذيــه للرياضــه , احذيــه 
ــة  ــه , احذي ــة او الجــوارب , كعــاب لالحذي ــه , كعــاب لالأحذي نصفي

تزلــج 

  

 

Date :17/03/2022  التاريخ :17/03/2022

Trademark No.:42482 العالمة التجارية رقم :  42482

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Al-Samman Company for Sports 
Equipments is a limited private shareholding 

كة السمان للمستلزمات الرياضية مساهمه خصوصية  بإسم :  �ش
محدودة 

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Al-Quds 
Street, Ateem Commercial Complex 

ة شارع القدس مجمع اتيم التجاري   العنوان :  رام الله البري

Applicant for Correspondence : Adv  Samer 
Nassar Al-Bireh Al-Balou’ Al-Mahsiri Complex 4th 
Floor Mobile 0599321578 

ي ط 4  ة البالوع مجمع المحسري عنوان التبليغ  : المحامي سامر نصار البري
جوال 0599321578 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Boots  ,   Boots for sports  , Esparto shoes or sandal ,   
Football boot,   Hats,  Gymnastic shoes ,   Lace boots ,  
Shoes , Sports shoes ,   Sports (Boots for), Half-boots   ,  
Heels Footwear (Heelpieces for)  ,    Boots (Ski) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحذية ، احذية للرياضة , احذية او صنادل من نسيج الحلفاء , 

احذية لكرة القدم , قبعات ، احذية للرياضة البدنيه , احذيه ذات 
ربطه , احذيه , احذيه للرياضه , احذيه للرياضه , احذيه نصفيه , 

كعاب لالأحذية او الجوارب , كعاب لالحذيه , احذية تزلج 

323  



251

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

  
 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42486 العالمة التجارية رقم :  42486

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Mukhmas  Real Estate Company كة مخماس للعقارات  بإسم :  �ش

Applicant Address: Mukhmas Commercial 
Complex Sixth Floor Ramallah Radio Street 
Mobile 0598203355   

العنوان :  مجمع مخماس التجاري الطابق السادس رام الله شارع 
االذاعة جوال 0598203355    

Applicant for Correspondence : Mukhmas 
Commercial Complex Sixth Floor Ramallah Radio 
Street Mobile 0598203355

عنوان التبليغ  : مجمع مخماس التجاري الطابق السادس رام الله شارع 
االذاعة جوال 0598203355

Goods/Services:
Accommodation bureau (  apartments ) , Apartments 
(Renting of) , Brokerage , Brokerage , Estate 
management (Real ) , Leasing of real estate 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكاتــب العقــارات والشــقق الســكنية ، تأجــري الشــقق ، الســمرة ، 

وكاالت العقــارات ، إدارة العقــارات ، تأجــري العقــارات 

اطات خاصة:عدم حماية كلمة للعقارات اشرت

  
 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42487 العالمة التجارية رقم :  42487

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Rawabi foundation  ي بإسم :  جمعية روا�ب

Applicant Address: Rawabi   ي العنوان :  روا�ب

Applicant for Correspondence : 5th Floor- Amar 
tower- Irsal center- Rammalh-West Bank Palestine 

رسال- رام الله -   عنوان التبليغ  : الطابق الخامس- برج عمار- شارع االإ
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Academies (Education), Amusement arcade services 
(providing), Arranging and conducting of colloquims,  
Arranging and conducting of conferences, ,  Arranging 
and conducting of congresses, ,  Arranging and 
conducting of seminars, ,  Arranging and conducting 
of workshops (traning), Books publications, Clligraphy 
services, Coashing (tarining), Educational examination, 
Educational services, Exhibitions (Organasiation 
of ) foe cultural or educational purposes, Guidance 
(Vocational__) education or training advice, 
Information (Education), Organaisation of competitions 
(Educations or entertainment), Photografic reporting, 
Practical training, Lending libraries,  Teaching, Training 
(Practical), Television programmes (Production od 
radio __). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قاعــات  خدمــات  تقديــم  والتعليــم)،  بيــة  )الرت كاديميــات  ااالأ
وادارة  تنظيــم  الدراســية،  الحلقــات  وادارة  تنظيــم  التســلية، 
المؤتمــرات، تنظيــم وادارة االجتماعــات، تنظيــم وادارة النــدوات، 
المكتبــات  خدمــات  )تدريــب)  العمــل  ورشــات  وادارة  تنظيــم 
المتجولــة، نــرش الكتــب، خدمــات التخطيــط، التمريــن )التدريــب)، 
تنظيــم المباريــات أو المنافســات، دورات دراســية بالمراســلة، 
التعليميــة،  االمتحانــات  والتعليــم،  بيــة  الرت عــن  معلومــات 
بيــة والتعليــم، تنظيــم المعــارض الأغــراض الثقافيــة  خدمــات الرت
والتعليميــة، إنتــاج أفــالم بخــالف أفــالم الدعايــة واالعــالم، 
ي )نصائــح تعليميــة أو تدريبيــة) خدمــات التدريــس، 

التوجيــه المهــىف
ــىي  ــب العم ــورة، التدري ــر المص ــم التقاري ــارة، تقدي ــات االع مكتب

)االســتعراض)، انتــاج برامــج الراديــو والتلفزيــون. 

  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42494 العالمة التجارية رقم :  42494

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Anton Iscandar Habib Hinn بإسم :  أنطون إسكندر حبيب حن 

Applicant Address: Ramallah Al-Tahta near Aziz 
Shaheen School Mobile 0599354728   

ف جوال  العنوان :  رام الله التحتا بالقرب من مدرسة عزيز شاه�ي
    0599354728

Applicant for Correspondence : Ramallah 
Al-Tahta near Aziz Shaheen School Mobile 
0599354728

ف جوال  عنوان التبليغ  : رام الله التحتا بالقرب من مدرسة عزيز شاه�ي
0599354728

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafeterias , Catering (Food and drink)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب  ويد بالطعام والرش ف يات ، الرت الكافتري

ي ذات 
اطات خاصة:عدم الحماية عى الرسوم والمعا�ف اشرت

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42507 العالمة التجارية رقم :  42507

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Ashab Group Company for 
Commercial Agencies Services      

كة اصحاب جروب لخدمات الوكاالت التجارية   بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Taj Mall, 1st floor, 
Surda Street, Jawwal 0569509233   

العنوان :  رام الله تاج مول ط1 شارع �دا جوال 0569509233    

Applicant for Correspondence : Ramallah Taj 
Mall, 1st floor, Surda Street, Jawwal 0569509233

عنوان التبليغ  : رام الله تاج مول ط1 شارع �دا جوال 0569509233
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants , 
Restaurants (Self-service) , Snack-bars’  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعم ، مطاعم  ويد بالطعام والرش ف يات ، الرت  الكافتري

الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة كافيه اشرت

  
 

Date :21/03/2022  التاريخ :21/03/2022

Trademark No.:42508 العالمة التجارية رقم :  42508

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Space consumables trading 
company

كة الفضاء لتجارة المواد االستهالكية   بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Singel        0599113341 العنوان :  رام الله سنجل جوال

Applicant for Correspondence : Ramallah Singel 
عنوان التبليغ  : رام الله سنجل جوال 0599113341

ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Cases (Cigar) , Cases (Cigarette) , Cigar cutters , Cigar 
holders , Cigarette filters , Cigarette paper , Cigarettes , 
Cigars , Lighters for smokers , Tobacco , Tobacco pouches

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
علــب ســيجار ، علــب ســجائر ، قطاعــات ســيجار ، مباســم ســيجار 
، فالتــر للســجائر ، ورق ســجائر ، ســجائر ، ســيجار ، والعــات 

ــغ  ــاس تب ــغ ، أكي ف ، تب ــ�ي المدخن

  

 

Date :21/03/2022  التاريخ :21/03/2022

Trademark No.:42509 العالمة التجارية رقم :  42509

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: SHENZHEN TCL NEW 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

ي �ي إل نيو تكنولوجي كو.، ليمتد. 
ف �ت فه�ي بإسم :  شيرف

Applicant Address9: /F, Building D4, 
International E City, 1001 Zhongshan Park 
Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

 1001 ، ي
ناشيونال إي سيىت العنوان :  9/إف بيلدينغ دي4، إنرت

يكت،  يت، نانشان ديسرت زهونغشان بارك رود، كسيىي سرت
ف   ، غوانغدونغ، الص�ي ف فه�ي شيرف

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
computers; monitors [computer hardware]; interactive 
touch screen terminals; electronic interactive 
whiteboards; computer software applications, 
downloadable; telephone apparatus; cellular phones; 
mobile phones; television apparatus; apparatus 
for recording, transmission and reproduction of 
sound and images; cables, electric; remote control 
apparatus; theft prevention installations, electric; 
batteries, electric; smartwatches (data processing); face 
recognition device; tablet computers; loudspeakers; 
headsets; headphones; microphones; wires, electric; 
chips [integrated circuits]; light-emitting diodes [LED]; 
electric door bells; locks, electric; chargers for electric 
batteries; Data processing apparatus; computer 
peripheral devices; computer hardware; USB flash 
drives; humanoid robots with artificial intelligence; 
wearable computers; network servers; security tokens 
[encryption devices]; electronic pocket translators; 
encoded identification bracelets, magnetic; biometric 
fingerprint scanners; flash memory card adapters; 
electronic agendas; pedometers; facsimile machines; 
bathroom scales; electronic notice boards; digital signs; 
video telephones; navigational instruments; intercoms; 
wearable activity trackers; computer network switches; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر[؛ محطــات شاشــة  ــر؛ شاشــات ]أجهــزة الكمبيوت أجهــزة الكمبيوت
ونيــة؛  لكرت االإ التفاعليــة  الســبورات  باللمــس؛  تعمــل  تفاعليــة 
يــل؛ جهــاز الهاتــف؛  ف تطبيقــات برامــج الكمبيوتــر ، قابلــة للترف
ــاز  ــون؛ جه ــاز تلفزي ــة؛ جه ــف المحمول ــة؛ الهوات ــف الخلوي الهوات
لتســجيل ونقــل واستنســاخ الصــوت والصــور؛ الكابــالت الكهربائية؛ 
جهــاز التحكــم عــن بعــد؛ منشــآت منــع الرقــة الكهربائيــة؛ 
ــات)؛ جهــاز  ــة )معالجــة البيان ــة؛ الســاعات الذكي ــات كهربائي بطاري
ات  مكــرب اللوحيــة؛  الكمبيوتــر  أجهــزة  الوجــوه؛  عــى  التعــرف 
الصــوت؛ ســماعات؛ ســماعات الــرأس؛ الميكروفونــات؛ أســالك 
كهربائيــة؛ رقائــق ]دوائــر متكاملــة[؛ الثنائيــات الباعثــة للضــوء 
ــواحن  ــة؛ ش ــال كهربائي ــة؛ أقف ــواب الكهربائي ــراس االأب ]LED[؛ أج
البطاريــات الكهربائيــة؛ جهــاز معالجــة البيانــات؛ أجهــزة الكمبيوتــر 
ــات ذات  ؛ الروبوت ي ــو اس �ب ــل ي ــر؛ مدخ ــزاء الكمبيوت ــة؛ أج الطرفي
الــذكاء االصطناعــي؛ أجهــزة كمبيوتــر قابلــة لالرتــداء؛ خــوادم 
الجيــب  جمــي  مرت [؛  التشــفري ]أجهــزة  االأمــان  رمــوز  الشــبكة؛ 
؛ أســاور تحديــد مشــفرة ، مغناطيســية؛ ماســحات  ف ونيــ�ي لكرت االإ
يــة؛ محــوالت بطاقــة ذاكــرة فــالش؛  بصمــات االأصابــع البيومرت
الفاكــس؛ مقاييــس  الخطــى؛ آالت  ونيــة؛ عــداد  إلكرت أجنــدات 
ــة؛  ــارات الرقمي ش ــة؛ االإ وني لكرت ــات االإ عالن ــات االإ ــات؛ لوح الحمام
؛ أجهــزة  هواتــف الفيديــو؛ أدوات مالحيــة؛ االتصــال الداخــىي
ي يمكــن ارتداؤهــا؛ مفاتيــح شــبكة الكمبيوتــر؛

تعقــب النشــاط الــىت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

computer network hubs; antennas; transponders; 
monitoring apparatus, other than for medical purposes; 
sound transmitting apparatus; sound recording 
apparatus; sound reproduction apparatus; portable 
media players; electronic book readers; virtual reality 
headsets; security surveillance robots; wearable video 
display monitors; personal stereos; amplifiers; cameras 
[photography]; video projectors; audio-visual teaching 
apparatus; surveying apparatus and instruments; 
inductors [electricity]; thermometers, not for medical 
purposes; hygrometers; air analysis apparatus; 
detectors; lasers, not for medical purposes; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; optical apparatus 
and instruments; mirrors [optics]; electric plugs; display 
screens; touch screens; electrical adapters; power 
adapters; climate control digital thermostats; heat 
regulating apparatus; apparatus and installations for 
the production of X-rays, not for medical purposes; 
fire alarms; smoke detectors; electronic access control 
systems for interlocking doors; peepholes [magnifying 
lenses] for doors; eyeglasses; radios; smart glasses (data 
processing); computer application software for cellular 
phones; rechargeable batteries; electronic pens [visual 
display units]; network routers; light-emitting diode 
[LED] televisions; digital signal processors; electricity 
meters; couplers [data processing equipment]; electric 
sockets; AC/DC power supplies; converters for electric 
plugs; sensors [measurement apparatus], other than 
for medical use; chip cards; switches, electric; alarms; 
data cables. 

رســال واالســتقبال؛  محــاور شــبكة الكمبيوتــر؛ الهوائيــات؛ أجهــزة االإ
جهــاز المراقبــة ، بخــالف االأغــراض الطبيــة؛ جهــاز نقــل الصــوت؛ 
جهــاز تســجيل الصــوت؛ جهــاز استنســاخ الصــوت؛ مشــغالت 
ســماعات  ونيــة؛  لكرت االإ الكتــب  قارئــات  المحمولــة؛  الوســائط 
ــرض  ــات ع ــة؛ شاش ــة االأمني ــات المراقب ؛ روبوت ي

ا�ف ــرت ــع االف الواق
ات  يو شــخصية؛ مكــرب الفيديــو القابلــة لالرتــداء؛ أجهــزة ســرت
جهــاز  الفيديــو؛  عــرض  أجهــزة  ]تصويــر[؛  ات  كامــري الصــوت؛ 
ــات  ــح؛ محاث ــزة وأدوات المس ــري؛ أجه ــمعي الب ــس الس التدري
ــاس  ــة؛ مقي ــراض الطبي ــت لالأغ ــرارة ، ليس ــن الح ــاء[؛ موازي ]كهرب
ر ، ليــس لالأغــراض  ف الرطوبــة؛ جهــاز تحليــل الهــواء؛ كاشــفات؛ اللــري
الطبيــة؛ جهــاز تشــخيص ، ليــس لالأغــراض الطبيــة؛ االأجهــزة 
الكهربائيــة؛  المقابــس  ]بريــات[؛  مرايــا  البريــة؛  واالأدوات 
ــة؛  ــوالت كهربائي ــس؛ مح ــل باللم ــات تعم ــرض؛ شاش ــات الع شاش
ــاز  ــاخ؛ جه ي المن

ــم �ف ــة للتحك ــتات رقمي ــة؛ ترموس ــوالت الطاق مح
نتــاج االأشــعة الســينية ،  تنظيــم الحــرارة؛ أجهــزة ومنشــآت الإ
ــفات  ــق؛ كاش ــد الحري ــذار ض ــة؛ أدوات إن ــراض الطبي ــس لالأغ ولي
لالأبــواب  ونيــة  لكرت االإ الوصــول  ي 

�ف التحكــم  أنظمــة  الدخــان؛ 
ة[ لالأبــواب؛ نظــارة  المتشــابكة؛ ثقــوب البــاب ]عدســات مكــرب
ــات)؛  ــة البيان ــة )معالج ــارات الذكي ــو؛ النظ ــزة الرادي ــة؛ أجه طبي
ــة  ــات قابل ــة؛ بطاري ــف الخلوي ــر للهوات ــات الكمبيوت ــج تطبيق برام
ونيــة ]وحــدات عــرض مرئيــة[؛ أجهــزة توجيــه  للشــحن؛ أقــالم إلكرت
ي الباعــث للضــوء؛ معالجــات 

الشــبكة؛ تلفزيونــات الصمــام الثنــا�أ
]معــدات  المقرنــات  الكهربــاء؛  عــدادات  الرقميــة؛  شــارات  االإ
 /  AC الطاقــة امــدادات  البيانــات[؛ مآخــذ كهربائيــة؛  معالجــة 
ــاز  ــعار ]جه ــزة االستش ــة؛ أجه ــس الكهربائي ــوالت للقواب DC؛ مح
القيــاس[ ، بخــالف االســتخدامات الطبيــة؛ البطاقــات الذكيــة؛ 

ــات.  ــالت البيان ــذار؛ كب ــزة إن ــة؛ أجه ــح كهربائي مفاتي

  

 

Date :21/03/2022  التاريخ :21/03/2022

Trademark No.:42510 العالمة التجارية رقم :  42510

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: SHENZHEN TCL NEW 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

ي �ي إل نيو تكنولوجي كو.، ليمتد. 
ف �ت فه�ي بإسم :  شيرف

Applicant Address9: /F, Building D4, 
International E City, 1001 Zhongshan Park 
Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

 1001 ، ي
ناشيونال إي سيىت العنوان :  9/إف بيلدينغ دي4، إنرت

يكت،  يت، نانشان ديسرت زهونغشان بارك رود، كسيىي سرت
ف   ، غوانغدونغ، الص�ي ف فه�ي شيرف

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Goods/Services:
Dishwashers; washing machines [laundry]; 
vacuum cleaners; Food preparation machines, 
electromechanical; juice extractors, electric; ironing 
machines; kitchen machines, electric; blenders, electric, 
for household purposes; coffee grinders, other than 
hand-operated; dry-cleaning machines; wringing 
machines for laundry; compressed air machines; 
compressors for refrigerators; door openers, electric; 
window openers, electric; machines and apparatus for 
cleaning electric; curtain drawing devices electrically 
operated; 3D printers; vending machines; motors, 
electric, for refrigerators, wireless electric sweeper, 
electric juicer, waste disposers [machines]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المكانــس  المالبــس[؛  ]لغســل  غســاالت  الصحــون؛  غســاالت 
عصــارة  االأغذيــة؛  لتحضــري  وميكانيكيــة  إلكرت آالت  الكهربائيــة؛ 
الخالطــات  الكهربائيــة؛  المطبــخ  ماكينــات  ؛  كي آالت  كهربائيــة؛ 
ــدار  ي ت

ــىت ــة؛ مطاحــن قهــوة بخــالف ال لي ف ــة لالأغــراض المرف الكهربائي
باليــد؛ ماكينــات التنظيــف الجــاف؛ ماكينــات عــر للغســيل؛ آالت 
تــدار بالهــواء المضغــوط؛ ضاغطــات للثالجــات؛ مفاتيــح كهربائيــة 
لالأبــواب؛ فتاحــات النوافــذ الكهربائيــة؛ آالت وأجهــزة التنظيــف 
ــة  ــات ثالثي ــتائر؛ طابع ــحب الس ــة لس ــزة كهربائي ــة؛ أجه الكهربائي
االأبعــاد؛ ماكينــات و آالت البيــع؛ محــركات كهربائيــة للثالجــات، 
مكنســة كهربائيــة الســلكية، عصــارة كهربائيــة، أجهــزة التخلــص مــن 

ــات[.  ــات ]ماكين النفاي

  

 

Date :21/03/2022 التاريخ : 21/03/2022

Trademark No.:42511 لعالمة التجارية رقم :  42511

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: SHENZHEN TCL NEW 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

ي �ي إل نيو تكنولوجي كو.، ليمتد. 
ف �ت فه�ي بإسم :  شيرف

Applicant Address9: /F, Building D4, International 
E City, 1001 Zhongshan Park Road, Xili Street, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China 

 1001 ، ي
ناشــيونال إي ســيىت لعنــوان :  9/إف بيلدينــغ دي4، إنرت

يكت،  يت، نانشــان ديســرت زهونغشــان بــارك رود، كســيىي ســرت
ف   ، غوانغدونــغ، الصــ�ي ف فه�ي شــيرف

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cooking utensils, electric; cooking apparatus 
and installations; gas burners; kettles, electric; 
refrigerators; freezers; air-conditioning installations; 
air-conditioning apparatus; air purifying apparatus and 
machines; extractor hoods for kitchens; dehumidifiers 
for household purposes; electric fans for personal 
use; water purifying apparatus and machines; water 
purifier; laundry dryers, electric; humidifiers; electrical 
hair driers; water dispensers; sterilized cupboard, 
electric oven.; lamps; radiators, electric; grills [cooking 
appliances]; coffee machines, electric; microwave ovens 
[cooking apparatus]; bread-making machines; coffee 
percolators, electric; coffee roasters; drying apparatus 
and installations; fabric steamers; heating apparatus; 
heating installations; heaters for baths; hand drying 
apparatus for washrooms; toilets [water-closets]; toilet 
seats; food steamers, electric; pressure cookers, electric; 
wine cellars, electric; electric bath heaters.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الطبــخ الكهربائيــة؛ أجهــزة الطبــخ والمنشــآت؛ مواقــد الغــاز؛ 

أوا�ف
ــواء؛  ــف اله ــآت تكيي ــدات؛ منش ــات؛ مجم ــة؛ ثالج ــات كهربائي غالي
ــفاطات  ــواء؛ ش ــة اله ــزة وآالت لتنقي ــواء؛ أجه ــف اله ــزة تكيي أجه
ــة  ــراوح كهربائي ــة؛ م لي ف ــراض المرف ــة لالأغ ــالت الرطوب ــخ؛ مزي المطب
؛ أجهــزة وآالت تنقيــة الميــاه؛ أجهــزة تنقيــة  لالســتخدام الشــخىي
الميــاه؛ مجففــات الغســيل الكهربائيــة؛ أجهــزة ترطيــب؛ مجففــات 
.؛  ي

الشــعر الكهربائيــة؛ موزعــات الميــاه؛ دوالب معقم وفــرن كهربا�أ
ــات  ــو[؛ ماكين ــزة طه ــوايات ]أجه ــة؛ ش ــعات كهربائي ــح؛ مش مصابي
صنــع القهــوة الكهربائيــة؛ أفــران الميكروويــف ]أجهــزة طبــخ[؛ 
؛ غاليــات قهــوة كهربائيــة؛ محامــص بــن؛ أجهــزة  ف آالت صنــع الخــرب
؛ منشــآت  ف ومنشــآت تجفيــف؛ بواخــر النســيج؛ أجهــزة تســخ�ي
ــات؛  ــد للحمام ــف الي ــزة تجفي ــات؛ أجه ــخانات للحمام ــة؛ س تدفئ
ــام ،  ــر الطع ــاض؛ بواخ ــرا�ي المرح ــاه[؛ ك ــض ]دورات مي مراحي
ــة؛  ــذ الكهربائي ــة النبي ــة؛ أقبي ــط كهربائي ــر ضغ ــة؛ طناج الكهربائي

ــة.  ــام الكهربائي ــخانات الحم س
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :21/03/2022 التاريخ: 21/03/2022

Trademark No.:42512 العالمة التجارية رقم :  42512

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: Well International company for 
Investment and international trade 

ناشنونال لالستثمار والتجارة الدولية  كة ويل انرت بإسم :  �ش

Applicant Address :Hebron - Bir Haram al-Rama   العنوان :  الخليل- برأ حرم الرامة

Applicant for Correspondence:  hebron -al 
haras- tel: 0592565227 

عنوان التبليغ  : الخليل -الحرس هاتف:0592565227 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Textiles and textile goods, not included in other classes  
bedcovers  table covers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرى ،  ــات أخ ي فئ

ــواردة �ف ــري ال ــيج غ ــات النس ــوجات ومنتج المنس
ــد.  ــراش والموائ ــة الف أغطي

 

Date :21/03/2022 التاريخ: 21/03/2022

Trademark No.:42513 العالمة التجارية رقم :  42513

Class: 27 ي الصنف :   27
�ف

Applicant Name: Well International company for 
Investment and international trade 

ناشنونال لالستثمار والتجارة الدولية  كة ويل انرت بإسم :  �ش

Applicant Address :Hebron - Bir Haram al-Rama   العنوان :  الخليل- برأ حرم الرامة

Applicant for Correspondence:  hebron -al 
haras- tel: 0592565227 

عنوان التبليغ  : الخليل -الحرس هاتف:0592565227 
ف فلسط�ي

332  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :21/03/2022 التاريخ: 21/03/2022

Trademark No.:42516 العالمة التجارية رقم :  42516

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Free look company for trad , 
import and markrting 

اد والتسويق كة فري لوك للتجارة واالستري بإسم :  �ش

Applicant Address :Palestine - jenin       0599654265 : ف  جوال ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  Palestine - jenin ف  جوال : 0599654265 عنوان التبليغ  :  - جن�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
coffee , coffee aartificial, coffee unroastd , flour , rice , 
suger, seasoning , wheat flour

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــق ، ارز ،  ــة ، دقي ــري محمص ــوة غ ــة ، قه ــوة اصطناعي ــوة ، قه قه

ــح ف ، قم ــ�ي ــميد ، طح ــكر ، س س

 

Date :21/03/2022 التاريخ: 21/03/2022

Trademark No.:42515 العالمة التجارية رقم :  42515

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Nazkah Company for Tobacco 
Products 

كة نازكاه لمنتجات التبغ  بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah, Beitunia, Al-Hato 
Fork, Mobile 0568438478   

العنوان :  رام الله بيتونيا مفرق الحتو جوال 0568438478    

Applicant for Correspondence:  Ramallah, 
Beitunia, Al-Hato Fork, Mobile 0568438478

عنوان التبليغ  : رام الله بيتونيا مفرق الحتو جوال 0568438478

Goods/Services:
, Tobacco pouches  Tobacco jars , Cigarettes ,   Tobacco   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تبغ ، سجائر ، أوعية تبغ ، أكياس 

اطات خاصة:عــدم الحمايــة عــى كلمــة vap بمعــزل عــن  اشــرت
اللعالمــة
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Goods/Services:
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors  wall hangings    
non  textile   . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجاد والبســط والحــر ومفــارش الحصــري ومشــمع فــرش 
ــرزات  ــة ومط ــات القائم ــة االأرضي ــرى لتغطي ــواد أخ ــات وم االأرضي

ــيجية .  ــري نس ــواد غ ــن م ــدران م ــى الج ــق ع تعل
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :21/03/2022 التاريخ: 21/03/2022

Trademark No.:42518 العالمة التجارية رقم :  42518

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Free look company for trad , 
import and markrting 

اد والتسويق كة فري لوك للتجارة واالستري بإسم :  �ش

Applicant Address :Palestine - jenin    0599654265 : ف  جوال ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  Palestine - jenin ف  جوال : 0599654265 عنوان التبليغ  :  - جن�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
coffee , coffee aartificial, coffee unroastd , flour , rice , 
suger, seasoning , wheat flour

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــق ، ارز ،  ــة ، دقي ــري محمص ــوة غ ــة ، قه ــوة اصطناعي ــوة ، قه قه

ــح ف ، قم ــ�ي ــميد ، طح ــكر ، س س

 

Date :22/03/2022 التاريخ: 22/03/2022

Trademark No.:42519 العالمة التجارية رقم :  42519

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: A&M Melhem Cosmetics 
كة الف ميم ملحم كوزمتكس \ جهاد محمد ابراهيم  بإسم :  �ش

ملحم 

Applicant Address :hebron-halhul-zabbuod   العنوان :  الخليل-حلحول زبود

Applicant for Correspondence:  Hebron - ein 
sara 

ف سارة - برج العز عنوان التبليغ  :   الخليل - ع�ي
ف فلسط�ي

336  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :22/03/2022 التاريخ: 22/03/2022

Trademark No.:42520 العالمة التجارية رقم :  42520

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: OZAREEJ  كه اوز اريج بإسم :  �ش

Applicant Address :Tulkarem shwekeh st العنوان :  طولكرم دوار شويكه

Applicant for Correspondence:  Tulkarem 
shwekeh st 

عنوان التبليغ  : طولكرم دوار شويكه 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions  dentifrices.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون، عطــور  المالبــس، مســتحرف
ات تجميــل، غســول لوشــن للشــعر، منظفــات  وزيــوت عطريــة، مســتحرف

ــنان. أس

 

Date :22/03/2022 التاريخ: 22/03/2022

Trademark No.:42521 العالمة التجارية رقم :  42521

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

338  
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Goods/Services:
aloe vera preparations for cosmetics purposes, air 
fragrancing preparations, antiperspirantb soap, 
baths (cosmetic preparation for), boot cream, 
cleaning dentures (preparations for-), cosmetics, 
creams(cosmetic), dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ا الغــراض التجميــل, مســتحرف ات صبــار االلوفــري مســتحرف
ات تجميليــة  تعطــري الجــو, صابــون مزيــل العــرق, مســتحرف
اطقــم  لتنظيــف  ات  مســتحرف احذيــة,  كريمــات  لالســتحمام, 
ــات  ــل, كريم ات تجمي ــتحرف ــف, مس ات تنظي ــتحرف ــنان, مس االس

تجميليــة, منظفــات اســنان 
ــة عــى االحــرف المجــردة و كلمــة  اطات خاصة:عــدم الحماي اشــرت

كوزمتكــس بمعــزل عــن العالمــة
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Name: Ramallah Municipality بإسم :  بلدية رام الله

Applicant Address :Palestine Ramallah Ramallah 
City Hall 4 Issa Ziada Street, City Center                                       

ف رام الله دار بلدية رام 4 شارع عي� زيادة  العنوان :  فلسط�ي
مركز المدينة هاتف 022965555    

Applicant for Correspondence:  Palestine 
Ramallah Ramallah City Hall 4 Issa Ziada 
Street, City Center

عنوان التبليغ  :  رام الله دار بلدية رام 4 شارع عي� زيادة مركز المدينة 
هاتف 022965555

Goods/Services:
Arranging and conducting of concerts , Arranging 
and conducting of conferences , Atranging 
and conducting of congresses , Arranging and 
conducting of symposiums , Arranging and 
conducting of ] workshops , training  , Exhibitions 
(Organization of —) fors cultural or educational 
purpposes/

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنظيــم واقامــة الحفــالت ، تنظيــم وادارة المؤتمــرات ، تنظيــم وادارة 
ــل  ــات العم ــم وادارة ورش ــدوات ، تنظي ــم وادارة الن ــات ، تنظي االجتماع

ــة  ــة او التعليمي ــراض الثقافي ــارض لالغ ــم المع ــب) ، تنظي )تدري

 

Date :22/03/2022 التاريخ: 22/03/2022

Trademark No.:42522 العالمة التجارية رقم :  42522

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Ramallah Municipality  بإسم :   بلدية رام االه

Applicant Address :Palestine Ramallah Ramallah 
City Hall 4 Issa Ziada Street, City Center                                       

ف رام الله دار بلدية رام 4 شارع عي� زيادة  العنوان :  فلسط�ي
مركز المدينة هاتف 022965555    

Applicant for Correspondence:  Palestine 
Ramallah Ramallah City Hall 4 Issa Ziada 
Street, City Center

عنوان التبليغ  :  رام الله دار بلدية رام 4 شارع عي� زيادة مركز المدينة 
هاتف 022965555

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Arranging and conducting of concerts , Arranging 
and conducting of conferences , Atranging 
and conducting of congresses , Arranging and 
conducting of symposiums , Arranging and 
conducting of ] workshops , training  , Exhibitions 
(Organization of —) fors cultural or educational 
purpposes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــم وادارة  ــرات ، تنظي ــم وادارة المؤتم ــالت ، تنظي ــة الحف ــم واقام  تنظي
ــل  ــات العم ــم وادارة ورش ــدوات ، تنظي ــم وادارة الن ــات ، تنظي االجتماع

ــة  ــة او التعليمي ــراض الثقافي ــارض لالغ ــم المع ــب) ، تنظي )تدري
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :22/03/2022  التاريخ :22/03/2022

Trademark No.:42523 العالمة التجارية رقم :  42523

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: MOAYED MOHAMMED FAREEQ  
SALMAN 

بإسم :  مؤيد محمد فريق  سلمان 

Applicant Address: Nablus - beitwazzan . 
Beit Wazzan  / Mobile: 0598014551. Email: 
K.SHTAAWE@HOTMAIL.COM 

العنوان :  نابلس / بيت وزن /      جوال : 0598014551  ايمبل : 
  K.SHTAAWE@HOTMAIL.COM

Applicant for Correspondence : Nablus - Sufyan 
Street - Sufian Building, 2nd floor, opposite the 
Bank of Palestine building 

عنوان التبليغ  : نابلس-شارع سفيان-عمارة سفيان ط2 مقابل عمارة بنك   
المحامية عرين عليوي 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Snack-bars Self-service restaurants Restaurants 
Cafeterias Café 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة .مطاعم الخدمة الذاتية 

يات ، المقاهي  ،المطاعم _، الكافتري

games & restaurant اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date :21/03/2022  التاريخ :21/03/2022

Trademark No.:42529 العالمة التجارية رقم :  42529

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Rani Refreshments FZCO LLC    ي ريفريشمينتس ش.م.ح
كة را�ف بإسم :  �ش

Applicant Address: Office No. 1306 - LB 19 - Jebel 
Ali, Dubai, United Arab Emirates 

، االمارات  ي ، د�ب ي 19، جبل عىي العنوان :  مكتب رقم 1306 ال �ب
العربية المتحدة  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــا م ه ــة وغري ــة والغازي ــاه المعدني ) والمي ــعري اب الش ة )�ش ــري الب
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس وب ــة، مرش ــري الكحولي ــات غ وب المرش
وبــات  ات أخــرى لعمــل المرش اب ومســتحرف وعصائــر الفواكــه، �ش

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسوم ذات  اشرت
االستخدام العام

  

 

Date :21/03/2022  التاريخ :21/03/2022

Trademark No.:42530 العالمة التجارية رقم :  42530

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Rani Refreshments FZCO LLC    ي ريفريشمينتس ش.م.ح
كة را�ف بإسم :  �ش

Applicant Address :Office No. 1306 - LB 19 - Jebel 
Ali, Dubai, United Arab Emirates 

، االمارات  ي ، د�ب ي 19، جبل عىي العنوان :  مكتب رقم 1306 ال �ب
العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــا م ه ــة وغري ــة والغازي ــاه المعدني ) والمي ــعري اب الش ة )�ش ــري الب
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس وب ــة، مرش ــري الكحولي ــات غ وب المرش
وبــات  ات أخــرى لعمــل المرش اب ومســتحرف وعصائــر الفواكــه، �ش

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسوم ذات  اشرت
االستخدام العام
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :21/03/2022  التاريخ :21/03/2022

Trademark No.:42531 العالمة التجارية رقم :  42531

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Rani Refreshments FZCO LLC    ي ريفريشمينتس ش.م.ح
كة را�ف بإسم :  �ش

Applicant Address: Office No. 1306 - LB 19 - Jebel 
Ali, Dubai, United Arab Emirates 

، االمارات  ي ، د�ب ي 19، جبل عىي العنوان :  مكتب رقم 1306 ال �ب
العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــا م ه ــة وغري ــة والغازي ــاه المعدني ) والمي ــعري اب الش ة )�ش ــري الب
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس وب ــة، مرش ــري الكحولي ــات غ وب المرش
وبــات  ات أخــرى لعمــل المرش اب ومســتحرف وعصائــر الفواكــه، �ش

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسوم ذات  اشرت
االستخدام العام

  

 

Date :23/03/2022  التاريخ :23/03/2022

Trademark No.:42532 العالمة التجارية رقم :  42532

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Nidaa Ibrahim Hasan Safi ي
بإسم :  نداء ابراهيم حسن صا�ف
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: Ramallah Rafat Awal Al-Balad 
Al-Jabal District Mobile 0562710705   

العنوان :  رام الله رافات أول البلد منطقة الجبل جوال 
    0562710705

Applicant for Correspondence : Ramallah 
Rafat Awal Al-Balad Al-Jabal District Mobile 
0562710705

عنوان التبليغ  : رام الله رافات أول البلد منطقة الجبل جوال 
0562710705

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Antiperspirants [toiletries]  ;  Aromatics [essential oils] 
; Bath salts, not for medical purposes ; Baths (Cosmetic 
preparations for) ;  Beauty masks ;  Cosmetics ; Creams 
(Cosmetic-) ;  Lip glosses ;  Lipsticks ; Shampoos ; Skin 
care (Cosmetic preparations for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، عطريــه  وزيــوت  عطــور   ، تواليــت  مــواد  العــرق  مضــادات 
ــه  ات تجميلي ــتحرف ــه ، مس ــات طبي ــت لغاي ــتحمام ليس ــالح اس ام
ــات  ــل ، كريم ات تجمي ــتحرف ــه ، مس ــه تجميلي ــتحمام ، اقنع لالس
تجميليــه ، مــواد ملمعــه للشــفاه ، طــالء الشــفاه ، شــامبو ، 

ه  ات تجميــل للعنايــة بالبــرش مســتحرف

  

 

Date :21/03/2022  التاريخ :21/03/2022

Trademark No.:42533 العالمة التجارية رقم :  42533

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Rani Refreshments FZCO LLC    ي ريفريشمينتس ش.م.ح
كة را�ف بإسم :  �ش

Applicant Address :Office No. 1306 - LB 19 - Jebel 
Ali, Dubai, United Arab Emirates 

، االمارات  ي ، د�ب ي 19، جبل عىي العنوان :  مكتب رقم 1306 ال �ب
العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــا م ه ــة وغري ــة والغازي ــاه المعدني ) والمي ــعري اب الش ة )�ش ــري الب
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس وب ــة، مرش ــري الكحولي ــات غ وب المرش
وبــات  ات أخــرى لعمــل المرش اب ومســتحرف وعصائــر الفواكــه، �ش

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسوم ذات  اشرت
االستخدام العام
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :23/03/2022  التاريخ :23/03/2022

Trademark No.:42535 العالمة التجارية رقم :  42535

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: sharekat alzalmout litawzea  كة الزلموط للتوزيع بإسم :  �ش

Applicant Address: nablus   العنوان :  نابلس

Applicant for Correspondence : nablus -sufian street 
عنوان التبليغ  : نابلس- شارع سفيان 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee  rice, tapioca 
and sago  flour and preparations made from cereals  
bread, pastry and confectionery  ices  honey, treacle  
yeast, baking  powder  salt  mustard  vinegar, sauces    
condiments     spices  ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل

  

 

Date :23/03/2022  التاريخ :23/03/2022

Trademark No.:42536 العالمة التجارية رقم :  42536

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: sharekat alzalmout litawzea  كة الزلموط للتوزيع بإسم :  �ش

Applicant Address: nablus   العنوان :  نابلس
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : nablus -sufian street 
عنوان التبليغ  : نابلس- شارع سفيان 

- ف فلسط�ي

Goods/Services:
Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes  live animals  
fresh fruits and vegetables  seeds, natural plants and 
flowers  foodstuffs for animals, malt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف والغابــات غــري  الِغــالل والمنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات البســات�ي
وات  ي فئــات أخــرى، الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرف

الــواردة �ف
الطازجــة، البــذور والنباتــات والزهــور الطبيعيــة، المــواد الغذائيــة 

الخاصــة بالحيوانــات، الشــعري المنبــت الملــت . 

  

 

Date :23/03/2022  التاريخ :23/03/2022

Trademark No.:42537 العالمة التجارية رقم :  42537

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: hadi nashat muhammad rashad 
ghanem 

بإسم :  هادي نشأت)محمد رشاد)غانم 

Applicant Address :tulkarm deir al ghusun   العنوان :  طولكرم-دير الغصون

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئــات 

االأثــاث والمرايــا واطــارات الصــور، المنتجــات غــري الــواردة �ف
ران  ف ف أو القصــب أو الخــري أخــرى المصنوعــة مــن الخشــب أو الفلــ�ي
ــك  ــم ف ــاج أو عظ ــام أو الع ــندان أو العظ ــاف او الس أو الصفص
الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان أو المحــار أو المرشــوم والمــواد 

البديلــة لــكل هــذه المــواد أو مــن المــواد البالســتيكية. 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة خشب بمعزل عن العالمة اشرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :23/03/2022  التاريخ :23/03/2022

Trademark No.:42539 العالمة التجارية رقم :  42539

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Al-Jabrini Dairy and Foodstuff 
Company 

ي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية 
يىف كة الجرب بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

عنوان التبليغ  : مكتب حلول للمحاماة/المحامي بالل 
فة,شارع جمزو,عمارة نادي السيارات ,بجانب الجريري  ة,الرش كمال,البري

لتأجري السيارات ص.ب3903. جوال 0598959997
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, fishing, meat extracts, fruit and 
vegetables preserved and dried, cooked, gel (clear), 
and jams and fruit cooked with sugar, eggs, milk Milk, 
cheese and dairy products, edible oils and fats to eat. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
,خالصــات  والصيــد  الدواجــن  ولحــوم  واالأســماك  اللحــوم 
ــالم  ــوة, ه ــة, مطه ــة ومجفف وات محفوظ ــرف ــه وخ ــم, فواك اللح
والحليــب  بالســكر,البيض  مطبوخــة  وفواكــه  ),ومربيــات  )جىي
والدهــون  ,الزيــوت  واالأجبــان  واالألبــان  الحليــب  ومنتجــات 

لــالأكل.  الصالحــة 
ف اب بمعزل عن  اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة ل�ب اشرت

العالمة

  

 

Date :27/03/2022  التاريخ :27/03/2022

Trademark No.:42542 العالمة التجارية رقم :  42542

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: MAHER ZAHI MAHMOUD AL 
SADEQ 

بإسم :  ماهر زاهي محمود الصادق 

Applicant Address: NABLUS / EMP HOUSING 
AVENUE / 36 

ل رقم 36   ف ف ظ مرف العنوان :  نابلس / اسكان الموظف�ي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
soaps 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
،صابون 

  

 

Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42549 العالمة التجارية رقم :  42549

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: KADOOGLU YAG SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ي 
كيىت ي تيكاريت انونيم سري

ي �ف بإسم :  كاداوغلو ياغ سانا�ي

Applicant Address :4. Organize Sanayi Bolgesi 
83422 Nolu Cadde No: 11 Sehitkamil, Gaziantep, 
TURKEY 

ي بولغي�ي 83422 نولو كاد نو: 11,  ف سانا�ي العنوان :  4. اورغانري
سيهيتكامل, غازيانتيب, تركيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; processed meat products; 
Dried pulses; Soups, bouillon; Processed olives, olive 
paste; Milks of animal origin; milks of herbal origin; 
milk products; butter, Edible oils; Dried, preserved, 
frozen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables; 
tomato paste; Prepared nuts and dried fruits as snacks; 
Hazelnut spreads and peanut butter; tahini (sesame 
seed paste); Eggs and powdered eggs; Potato chips 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد؛ منتجــات اللحــوم 
ــون  المعالجــة؛ البقــول المجففــة؛ شــوربات، مــرق اللحــم؛ الزيت
ــب  ؛ حلي ي

ــوا�ف ــل حي ــن أص ــب م ــون؛ حلي ــون الزيت ــج، معج المعال
ــة  ــوت الصالح ــدة، الزي ــب؛ زب ــات الحلي ؛ منتج ي ــىب ــل عش ــن أص م
ــدة  ــة والمجم ــة والمحفوظ وات المجفف ــرف ــه والخ ــالأكل؛ الفواك ل
الطماطــم؛  معجــون  المملحــة؛  أو  والمدخنــة  والمطبوخــة 
خفيفــة؛  كوجبــات  المجففــة  والفواكــه  ة  المحــرف المكــرات 
؛ طحينيــة )عجينــة بــذور  ي

مدهــون البنــدق وزبــدة الفــول الســودا�ف
ــا  ــق بطاط ــض؛ رقائ ــحوق البي ــض ومس ــم)؛ البي السمس
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42554 العالمة التجارية رقم :  42554

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Al-Qabas Electronic Industries 
Company 

ونية.  كة القبس للصناعات االلكرت بإسم :  �ش

Applicant Address :Amman - Sahab, Jordan                                        العنوان :  عمان - سحاب، االأردن

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
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; magnetic data carriers, recording 
discs; Automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated devices, cash registers, calculators, 
Equipment and computers for data processing, fire 
suppression devices, satellite receivers, antennas, 
display screens, TV screens, cable wires, satellite dishes, 
tablets, receivers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة والعــدد العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة و أدوات 
ي واالأجهــزة واالأدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

اف )  �ش ــة ) االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي ــزة وأدوات ال وأجه
ــل  ــح أو تحوي ــل أو فت ــزة و أدوات لوص ــم ، أجه ــاذ والتعلي نق واالإ
ي الطاقــة الكهربائبــة, أجهــزة 

أو تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم �ف
ــات  ــالت بيان ــور, حام ــوت أو الص ــخ الص ــال أو نس ــجيل أوإرس تس
مغناطيســية, أقــراص تســجيل ، ماكينــات بيــع إليــة وآليــات لالأجهــزة 
ي تعمــل بقطــع النقــد, آالت تســجيل النقــد, آالت حاســبة, 

الــىت
ــاد  ــزة إخم ــات ، أجه ــة البيان ــر لمعالج ــزة الكمبيوت ــدات وأجه مع
ــرض ،  ــات ع ــط ، شاش ي ،ولواق

ــا�أ ــتقبال فض ــزة اس ان ، اجه ــري الن
شاشــات تلفزيــون، اســلك ســتاليت ، اصحــن ســتاليت، اجهــزة 

ــيفرات ــزة رس ــه ، اجه لوحي

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42555 العالمة التجارية رقم :  42555

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Amal Mahmoud & Raed Khaleel Co. كة امل محمود ورائد خليل بإسم :  �ش
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: Jordan- Amman- North 
Marka- Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street   

العنوان :  االردن - عمان - ماركا الشمالية - شارع عبد المهدي 
الشمايلة    

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; Aromatics [essential 
oils]; Bleaching preparations [laundry]; Cleaning 
preparations; Disinfectant soap; Drains preparations 
(Clearing blocked –); Furbishing preparations; Laundry 
preparations; Polish for furniture and flooring; 
Shampoos; Soap; Stain removers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســيل 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد اخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
وكشــط،  وجــىي  وصقــل  تنظيــف  ات  مســتحرف المالبــس،  وكي 
ــول  ــل، غس ات تجمي ــتحرف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي ــون، عط صاب
)لوشــن) للشــعر، منظفــات أســنان، مــواد عطريــة ]زيــوت عطريــة[، 
ات تنظيــف،  ات تبييــض ]لغســيل المالبــس[، مســتحرف مســتحرف
ات تريــف  ات تريــف )مســتحرف صابــون مطهــر، مســتحرف
ات للغســيل،  ات تلميــع، مســتحرف المصــارف المغلقــة)، مســتحرف
مــواد تلميــع االأثــاث واالأرضيــات، الشــامبو، صابــون، مزيــالت 

البقــع

  

 

Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42556 العالمة التجارية رقم :  42556

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

كة طالل ابو غزالة للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  : �ش

Goods/Services:
Vehicles and conveyances; Vehicles for locomotion 
by land, air, water or railway; Motor land vehicles; 
Automotive vehicles; Aircraft; Boats; Locomotives; 
Motor buses; Omnibuses; Caravans; Motorcycles; 
Mopeds; Bicycles; Scooters [vehicles]; Self-balancing 
scooters; Unicycles; Propulsion mechanisms for land 
vehicles; Automobile engines; Gear boxes for land 
vehicles; land vehicle chassis; Suspension systems 
for land vehicles; Brakes for land vehicles; Bodies for 
land vehicles; Spoilers for vehicles; Radiator grilles for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي أو  ي أو الج ــرب ــحن ال ــات للش ــل؛ مركب ــائل النق ــات ووس مركب
البحــري أو عــرب الســكك الحديديــة؛ مركبــات بريــة بمحــركات؛ 
بمحــركات؛  حافــالت  قإطاراتــات؛  قــوارب؛  طائــرات؛  مركبــات؛ 
ــات  ــات؛ دراج ــة مركب ــى هيئ ــة ع ــوت متنقل ة؛ بي ــري ــالت صغ حاف
هوائيــة؛  دراجــات  ة؛  صغــري محــركات  ذات  دراجــات  بخاريــة؛ 
دراجــات تعمــل بالدفــع ]مركبــات[؛ دراجــات الدفــع ذاتيــة التوازن؛ 
يــة؛  دراجــات أحاديــة العجــالت؛ آليــات الــد� للمركبــات الرب
ــات  وس) للمركب ــرت ــب ال ــق مســننات )عل ــات؛ صنادي محــركات العرب
يــة؛ يــة؛ أنظمــة تعليــق للمركبــات الرب يــة؛ هيــاكل المركبــات الرب الرب
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vehicles; Mirrors for vehicles; Spray prevention flaps for 
automobiles; Vehicle tires; Rims for vehicle wheels; Hubs 
for vehicle wheels; Steering wheels for automobiles; 
Steering wheel airbag covers; safety belt for automobile 
vehicles; Vehicle seats; Coverings for automobile seats; 
Seat cushions for the seats of vehicles; Sun shields 
and visors for motor cars; Sun-blinds adapted for 
automobiles; Windshield wipers; Luggage carriers for 
vehicles; Cigar lighters for automobiles; Cup holders for 
vehicles; Vehicle covers [shaped] 

يــة؛ أجهــزة تعطيــل  يــة؛ هيــاكل للمركبــات الرب مكابــح للمركبــات الرب
الرفــع لتعزيــز الكبــح لتعطيــل المركبــات )كوابــح للمركبــات)؛ 
شــبكات مشــع حــراري للمركبــات؛ مرايــا للمركبــات؛ واقيــات عجــالت 
المركبــات؛  لعجــالت  إطــارات  المركبــات؛  إطــارات  الســيارات؛ 
ــيارات؛  ــادة للس ــه القي ــالت توجي ــات؛ عج ــالت المركب ــاور عج مح
أغطيــة الحقيبــة الهوائيــة لعجلــة توجيــه القيــادة؛ احزمــة االمــان 
لمركبــات الســيارات؛ مقاعــد المركبــات؛ أغطيــة لمقاعــد الســيارات؛ 
ــعة  ــات أش ــتائر وحاجب ــات؛ س ــد المركب ــد لمقاع ــادات المقاع وس
ــات؛  ــة مــن أشــعة الشــمس للعرب ــات؛ ســتائر واقي الشــمس للعرب
مســاحات الزجــاج االأمامــي؛ حامــالت الحقائــب للمركبــات؛ والعــات 
ــكلة  ــة مش ــات؛ أغطي ــؤوس للمركب ــل الك ــات؛ حوام ــجائر للعرب الس

ــات  للمركب

  

 

Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42557 العالمة التجارية رقم :  42557

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

كة طالل ابو غزالة للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  : �ش

Goods/Services:
Vehicles and conveyances; Vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; Parts and fittings for vehicles; 
Automotive vehicles; Driverless cars [autonomous 
cars]; Robotic cars; Motor racing cars; Vans [vehicles]; 
Omnibuses; Motorcycles; Mopeds; Bicycles; Electric 
bicycles; Camera drones; Aircraft; Boats; Locomotives; 
Motor buses; Caravans; Tractors; Two-wheeled vehicles; 
Scooters [vehicles]; Self-balancing scooters; Unicycles; 
Self-balancing electric unicycles; Electric unicycles; 
Push scooters [vehicles]; Self-balancing one-wheeled 
electric scooters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الجــوي  أو  ي  الــرب للنقــل  مركبــات  النقــل؛  المركبــات ووســائل 
ات  ف وتجهــري قطــع  الحديديــة؛  الســكك  بواســطة  أو  ي 

المــا�أ أو 
ــيارات  ــادة ]س ــة القي ــيارات ذاتي ــيارات؛ س ــات الس ــيارات؛ مركب للس
ذاتيــة القيــادة[؛ الســيارات االآليــة؛ ســيارات ســباق؛ شــاحنات 
ذات  دراجــات  ناريــة؛  دراجــات  حافــالت؛  ]مركبــات[؛  مغلقــة 
ــرات  ــة؛ طائ ــة؛ دراجــات كهربائي ة؛ دراجــات هوائي محــركات صغــري
ا؛ طائــرات؛ قــوارب؛ قاطــرات؛ حافــالت؛ بيــوت  بــدون طيــار للكامــري
؛  ف ة؛ جــرارات؛ مركبــات ذات دوالبــ�ي متنقلــة عــى هيئــة مركبــات كبــري
؛  ي

ــذا�ت ــوازن ال ــكوترات الت ــات[؛ س ة ]مركب ــري ــة صغ ــات بخاري دراج
دراجــات أحاديــة؛ دراجــات أحاديــة ذاتيــة التــوازن؛ دراجــات 
ــكوتر  ــات[؛ س ة ]مركب ــري ــة صغ ــات بخاري ــة؛ دراج وني ــة الكرت أحادي

ــوازن  ي الت
ــدة ذا�ت ــة واح ي بعجل

ــا�أ كهرب
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Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42558 العالمة التجارية رقم :  42558

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585,08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN                     

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا                     

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

كة طالل ابو غزالة للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  : �ش

Goods/Services:
Physical retailing and wholesaling of any kind, 
or remote selling, including via global computer 
networks, Mail order or Sale by means of teleshopping 
programmes in relation to the following goods: 
Vehicles and Transport means, Vehicles for locomotion 
by land, Vehicles for locomotion by air, Vehicles for 
locomotion by water or Vehicles for locomotion by rail, 
Parts and accessories for vehicles; Physical retailing and 
wholesaling of any kind, or remote selling, including 
via global computer networks, Mail order or Sale by 
means of teleshopping programmes in relation to the 
following goods: Motor vehicles, aircraft, Boats, Two-
wheeled vehicles, motor scooters, motorbikes, Mopeds, 
Bicycles, electric bicycles, Scooters (vehicles); Physical 
retailing and wholesaling of any kind, or remote selling, 
including via global computer networks, Mail order or 
Sale by means of teleshopping programmes in relation 
to the following goods: Batteries, electric, Industrial oils 
and greases, lubricants, Fuels, petrol (fuels), Fuels for 
motor vehicles, Lubricating oil for automobile engines, 
Oils for automobiles, automotive motor oils; Physical 
retailing and wholesaling of any kind, or remote selling, 
including via global computer networks, Mail order or 
Sale by means of teleshopping programmes in relation 
to the following goods: Mechanical parts of motors 
and engines for vehicles, Radiator grilles for vehicles, 
Safety belts for vehicles for motor cars, Steering wheels 
for automobiles; Purchasing services; Mediation of 
contracts for purchase and sale of products; Product 
marketing, Namely in relation to the following goods: 
Seat covers for automobiles, Vehicle covers, Seat

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــيلة  ــة وس ــالل أي ــن خ ــة، م ــع بالجمل ــة وبي ــع بالتجزئ ــات بي خدم
ــر  ــبكات الكمبيوت ــرب ش ــك ع ي ذل

ــا �ف ــد، بم ــن بُع ــع ع ــة أو البي مادي
يــدي أو البيــع مــن خــالل برامــج التســوق  العالميــة، أو الطلــب الرب
عــرب الهاتــف، فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: مركبــات ووســائل 
ي، مركبــات للشــحن الجــوي، مركبــات  النقــل، مركبــات للشــحن الــرب
ــزاء  ــة، أج ــكك الحديدي ــحن بالس ــات للش ــري أو مركب ــحن البح للش
ــة  ــع بالتجزئ ــة وبي ــع بالجمل ــات بي ــات؛ خدم ــوارات للمركب وإكسس
ــرب  ــك ع ــد، وكذل ــن بع ــع ع ــة أو البي ــيلة مادي ــة وس ــالل أي ــن خ م
ــن  ــع م ــدي أو البي ي ــب الرب ــة، أو الطل ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ش
خــالل برامــج التســوق عــرب الهاتــف فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: 
مركبــات بخاريــة، طائــرات، قــوارب، مركبــات ثنائيــة العجــالت، 
ة، دراجــات  دراجــات بخاريــة، دراجــات ناريــة، حافــالت صغــري
ــات  ــات)؛ خدم ــع )مركب ــات دف ــة، دراج ــات كهربائي ــة، دراج هوائي
ــة أو  ــيلة مادي ــة وس ــالل أي ــن خ ــة م ــع بالتجزئ ــة وبي ــع بالجمل بي
ــب  ــة، أو الطل ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ــرب ش ــك ع ــد، وكذل ــن بُع ع
ــا  ــف فيم ــرب الهات ــوق ع ــج التس ــالل برام ــن خ ــع م ــدي أو البي ي الرب
ــحوم  ــوت وش ــة، زي ــات الكهربائي ــة: البطاري ــلع التالي ــق بالس يتعل
زيــت  للمركبــات،  وقــود  وقــود،  تشــحيم،  مــواد  صناعيــة، 
تشــحيم لمحــركات العربــات، زيــوت للعربــات، زيــوت محــرك 
العربــات؛ خدمــات بيــع بالتجزئــة وبيــع بالجملــة، مــن خــالل 
ــة  ــع بالتجزئ ــال البي ــات مح ــن بُعد،/خدم ــة أو ع ــيلة مادي ــة وس أي
ــبكات  ــرب ش ــك ع ي ذل

ــا �ف ــد، بم ــن بُع ــع ع ــة، أو البي ــع بالجمل والبي
يــدي أو البيــع مــن خــالل  الكمبيوتــر العالميــة، أو الطلــب الرب
برامــج التســوق عــرب الهاتــف، فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: أجــزاء 
ميكانيكيــة للمحــركات والمكائــن للمركبــات، شــبكات المشــع الحــراري 
ــه  ــالت توجي ــات، عج ــات للعرب ــان للمركب ــة االأم ــات، أحزم للمركب
اء وبيــع  اء؛ وســاطة العقــود لــرش القيــادة للعربــات؛ خدمــات الــرش
ي ذلــك عــى وجــه الخصــوص

المنتجــات؛ تســويق المنتجــات، بمــا �ف
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cushions for the seats of vehicles, Sunglasses, Sleeves 
for laptops, Covers specifically adapted for telephones; 
Product marketing, in relation to the following goods: 
Spectacle containers, jeweler goods, Jewellery, 
wristwatches, Key fobs, Emblems, not of metal, for 
vehicles, novelty badges for vehicles, not of metal, 
plastic name badges, Clear plastic holders for badges; 
Product marketing, in relation to the following goods: 
Clothing, Headgear, Footwear, Ice lollies, Jackets, 
Peaked caps, Scarves, Belts (clothing), Sports jerseys, 
Gymnastic shoes, Jerseys (clothing), Sweaters, fitness 
apparel, sneakers, Shoes, Sports footwear, Motorists’ 
clothing, slippery, Clothing, footwear, Parts of clothing, 
footwear and headgear, Sporting equipment and 
articles, Apparatus for gymnastic exercises; Product 
marketing, in relation to the following goods: Toys, 
Games and play equipment, Scale model kits (toys), 
Plush stuffed toys, Video game consoles, video game 
apparatus, Arcade games and Amusement apparatus, 
Electronic video game machines for amusement 
arcades, miniature car models [toys or playthings], Play 
mats for use with toy vehicles [playthings], Toy vehicles, 
Scooters (playthings), toy cars, Remote-controlled 
vehicles; Product marketing, in relation to the following 
goods: Play balloons, balls for games, racing car games, 
gloves for games, Luggage, handbags, pocket wallets 
and other object carriers, Wallets, Umbrellas, parasols, 
and walking sticks, Trunks and travelling bags, Bags 
for sports, Attaché cases (leatherware), Pocket wallets, 
purses, key cases, clothing for pets, Handbags, Labels 
of leather, luggage tags, collars for animas, leashes for 
animals, Coverings of leather; Product marketing, in 
relation to the following goods: (textile), Fabrics, Textile 
goods and substitutes for textile goods, Bed blankets, 
Table cloths, Table linen, not of paper, Bedlinen, Towels 
of textile, bed spread coverlets, Sleeping bags, Labels of 
textile, Rugs, carpets, Mats, Floor mats for automobiles, 
Carpets for automobiles, Automobile carpets, Vehicle 
carpets and mats; Sales promotions at point of purchase 
or sale, for others; Procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
Demonstration of goods; Mediation and conclusion 
of commercial transactions for others; Transportation 
fleet (business management of -) [for others]; 
Commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; Administrative processing of 
purchase orders; Arranging of contracts for others for 
the buying and selling of goods; Business management 
and organization consultancy; Commercial or industrial 
management assistance; Business management; 
Business administration; Personnel management 
consultancy; Radio advertising; Organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes;

ــة  ــات، أغطي ــد للعرب ــة المقاع ــة: أغطي ــلع التالي ــق بالس ــا يتعل م
ــات، نظــارات الشــمس،  ــات، وســائد مقاعــد لمقاعــد المركب المركب
ــويق  ــف؛ تس ــة للهوات ــة مخصص ــوب، أغطي ــة لالبت ــات حافظ جراب
ــة للنظــارات، ســلع  ــة: أوعي ــق بالســلع التالي ــا يتعل المنتجــات فيم
ة  ــاع المجوهــرات، مجوهــرات، ســاعات الرســغ، حــى صغــري لصن
للمفاتيــح، الفتــات غــري معدنيــة للمركبــات، شــارات غــري معدنيــة 
للمركبــات، شــارات بالســتيكية لالأســماء، حوامــل بالســتيكية شــفافة 
للشــارات؛ تســويق المنتجــات، فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: 
مالبــس، غطــاء الــرأس، لبــاس القــدم، مثلجــات، جاكيتــات، 
أحزمــة  لفاعــات،  أماميــة،  بإطاراتــاف  مــزودة  رأس  قبعــات 
ــان  ــة، قمص ــة رياضي ــة، أحذي ــيه رياضي س ــان جري ــس)، قمص )مالب
ــة،  ــة رياضي ــة، أحذي ــس رياضي ات، مالب ــرت ــس)، س ــيه )مالب س جري
ــات  ي الدراج ــىب ــة براك ــس خاص ، مالب ي

ــا�ف ــدم ري ــاس ق ــة، لب أحذي
البخاريــة، شباشــب، مالبــس، لبــاس القــدم، أجــزاء مــن مالبــس، 
لبــاس القــدم وغطــاء الــرأس، معــدات ومنتجــات رياضيــة، أجهــزة 
لممارســة التمرينــات الرياضيــة؛ تســويق المنتجــات، فيمــا يتعلــق 
بالســلع التاليــة: ألعــاب، ولعــب ومعــدات اللعــب، أطقــم لعــب 
ــو،  ــاب الفيدي ــدات ألع ــوة، وح ــة محش ــاب مخملي ــرة، ألع مصغ
أجهــزة الألعــاب الفيديــو، أجهــزة الألعــاب النــوادي والتســلية، آالت 
ــرة  ــاذج مصغ ــوادي، نم ــاب الن ــة الألع وني لكرت ــو االإ ــاب الفيدي ألع
للعربــات ]ألعــاب أو أدوات اللعــب[، حــر لعــب لالســتخدام 
ــب،  ــات لع ــب[، مركب ــب ]أدوات اللع ــة للع ــات المخصص بالمركب
ــا  ــم به ــم التحك ــات يت ــب، مركب ــات لع ــع ]لعب[،عرب ــات دف دراج
عــن بعــد؛ تســويق المنتجــات، فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: كــرات 
اللعــب، كــرات للعــب، ســيارات ســباق للعــب، قفــازات لالألعــاب، 
حقائــب، حقائــب اليديــن، محافــظ الجيــب وحوامــل أغــراض 
ــق  ، صنادي ي

ــ�ش ــىي م ــالت، وع ، ومظ ــما�ي ــظ، ش ــرى، محاف أخ
ــة، محافــظ  ــب للرياضــات، محافــظ جلدي ــب الســفر، حقائ وحقائ
ــة،  ــات االأليف ــس للحيوان ــح، مالب ــب للمفاتي ــن، عل ــب، جزادي الجي
ــواق  ــب، أط ــات للحقائ ــة، بطاق ــات جلدي ــن، بطاق ــب اليدي حقائ
للحيوانــات، مقــود للحيوانــات، أغطيــة جلديــة؛ تســويق المنتجات، 
فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: )نســيج)، أقمشــة، ســلع مــن النســيج 
ــدة،  ــات االأ�ّة، أقمشــة المائ ــل للســلع مــن النســيج، بطاني وبدائ
مفــارش غــري ورقيــة للمائــدة، بياضــات االأ�ّة، مناشــف قماشــية، 
أغطيــة أ�ّة، حقائــب النــوم للتخييــم، بطاقــات قماشــية، بســط، 
ســجاد، حــر، حــر االأرضيــات للعربــات، ســجاد للعربــات، 
ســجاد للعربــات، ســجاد وحــر للمركبــات؛ ترويــج المبيعــات 
ــن  اء الآخري ــرش ــات ال ــن؛ خدم ــع الآخري اء أو البي ــرش ــاط ال ــد نق عن
ــلع؛  ــرض الس ــرى[؛ ع ــال أخ ــاالت أعم ــات لمج ــلع وخدم اء س ]�ش
ــال  ــن؛ إدارة االأعم ــح آخري ــة لصال ــالت تجاري ــد معام ــاطة وعق وس
فيمــا يتعلــق برحــالت نقــل جماعيــة لصالــح آخريــن؛ تقديــم 
معلومــات تجاريــة ونصــح للعمــالء ]مؤسســة إرشــاد المســتهلك[؛ 
اء  ــرش ــن ل ــود الآخري ــم العق اء؛ تنظي ــرش ــات ال ــة لطلب ــة إداري متابع
وبيــع الســلع؛ استشــارات متعلقــة بــإدارة االأعمــال وتنظيمهــا؛ 
اف عــى  �ش مســاعدة إداريــة تجاريــة أو صناعيــة؛ إدارة االأعمــال؛ االإ
االأعمــال؛ استشــارات متعلقــة بــإدارة العمالــة؛ دعايــة عــرب الراديــو؛ 
خدمــات  الدعائيــة؛  أو  التجاريــة  للغايــات  المعــارض  تنظيــم 
خباريــة؛ عــرض اقتطــاع االأخبــار الهامــة مــن الصحــف والوســائل االإ
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News clipping services; Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; Public 
relations services; Compiling indexes of information 
for commercial or advertising purposes; Auctioneering 
services; Sales promotion for others; Promotion of 
goods and services through sponsorship of sports 
events; Personnel recruitment; Relocation services for 
businesses; Book-keeping; Sponsorship search

الســلع عــى وســائط االتصــاالت لغايــات البيــع بالتجزئــة؛ خدمــات 
العالقــات العامــة؛ تنظيــم فهــارس المعلومــات للغايــات التجاريــة 
ــات  ــج المبيع ؛ تروي ي

ــىف ــزاد العل ــع بالم ــات البي ــة؛ خدم أو الدعائي
ــداث  ــة االأح ــالل رعاي ــن خ ــات م ــلع والخدم ــج الس ــن؛ تروي الآخري
الرياضيــة؛ توظيــف العمالــة؛ خدمــات النقــل لمجــاالت االأعمــال؛ 

ــة ــر؛ بحــوث الكفال ي الدفات
التســجيل �ف

اطات خاصة: عدم الحماية عى كلمة CARE بمعزل عن العالمة اشرت

 
 

Date :28/03/2022  التاريخ :28/03/2022

Trademark No.:42559 العالمة التجارية رقم :  42559

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585,08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN                     

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا                     

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

كة طالل ابو غزالة للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  : �ش

Goods/Services:
Insurance underwriting; Real estate services; 
Pawnbrokerage; Provision of prepaid cards and 
tokens; Issuance of tokens of value; Safe deposit 
services; Finance services; Monetary affairs; Banking; 
Fundraising and financial sponsorship; Financial 
evaluation [insurance, banking, real estate]; Insurance 
brokerage; Insurance underwriting; Finance services; 
Banking; Issuance of credit cards; Loans [financing]; 
Credit brokerage; Financial loan services; Financial 
consultancy; Banking; Financing services; Hire-
purchase financing; Provision of finance for leasing; 
Financial sponsorship; Repair costs evaluation [financial 
appraisal]; Instalment loans; Savings bank services; 
Insurance consultancy; Health insurance underwriting; 
Accident insurance underwriting; Financial guarantee 
services; Charitable fund raising; Factoring; Financial 
information, data, advice and consultancy services; 
Consulting and information concerning insurance; Real 
estate consultancy

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ الخدمــات العقاريــة؛ ســمرة الرهونات؛  ف خدمــات اكتتــاب التأمــ�ي
توفــري ســندات وبطاقــات مســبقة الدفــع؛ اصــدار ســندات ذاتــت 
قيمــة؛ خدمــات حفــظ الودائــع؛ خدمــات التمويــل؛ الشــؤون 
ــة؛  ــة المالي ــات والرعاي ع ــع الترب ــة؛ جم ــال المرفي ــة؛ االعم المالي
ف واالعمــال المرفيــة والعقارات[؛ ســمرة  التقييــم المــاىلي ]التأمــ�ي
؛ خدمــات تمويليــة؛ االعمــال المرفيــة؛  ف ؛ اكتتــاب التأمــ�ي ف التأمــ�ي
ــة؛ ســمرة االئتمــان؛  ئتمــان؛ القــروض المالي اصــدار بطاقــات االإ
ــع  ــل البي ــة؛ تموي ــارات المالي ــة؛ االستش ــروض المالي ــات الق خدم
ــم  ــة؛ تقيي ــاالت المالي ؛ الكف ــري ــل للتأج ــري التموي ــيط؛ توف بالتقس
[؛ القــروض المقســطة؛ بنــوك  تكاليــف التصليــح ]تقييــم مــاىلي
ــي؛  ف الصح ــ�ي ــندات التأم ــان س ؛ ضم ف ــ�ي ــارات التأم ؛ استش ــري التوف
؛  ف ضــد الحــوادث؛ خدمــات الضمــان المــاىلي ابــرم ســندات التأمــ�ي
الماليــة  المعلومــات  الديــون؛  بيــع  يــة؛  الخري عــات  الترب جمــع 
االستشــارات  االستشــارية؛  والخدمــات  والمشــورة  والبيانــات 

ــة ــارات عقاري ؛ استش ف ــ�ي ــة بالتأم ــات المتعلق والمعلوم

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة CARE بمعزل عن العالمة اشرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42566 العالمة التجارية رقم :  42566

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585,08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN                     

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا                     

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

كة طالل ابو غزالة للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  : �ش

Goods/Services:
Building, construction and demolition; Vehicle 
cleaning; Rental of tools, plant and equipment for 
construction, demolition, cleaning and maintenance; 
Mining extraction; Extraction of gas; Extraction of 
oil; Extermination, disinfection and pest control; 
Maintenance, servicing and repair of vehicles; Vehicle 
conversions [engine]; Cleaning and polishing of motor 
vehicles; Vehicle fueling services; Vehicle breakdown 
repair services; Painting of vehicles; Vehicle polishing; 
Anti-rust treatment for vehicles; Vehicle maintenance; 
Vehicle cleaning; Retreading of tyres; Repair 
information; Construction information; Installation 
of doors and windows; Machinery installation, 
maintenance and repair; Airplane maintenance and 
repair; Shipbuilding; Photographic apparatus repair; 
Clock and watch repair; Repair of security locks; 
Rustproofing; Furniture maintenance; Leather care, 
cleaning and repair; Disinfecting; Burglar alarm 
installation and repair; Information and consultancy 
services relating to vehicle repair

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدد  ــري ع ــة؛ تأج ــف المركب ــة؛ تنظي زال ــييد واالإ ــاء والتش ــال البن أعم
والصيانــة؛  والتنظيــف  زالــة  واالإ التشــييد  ومعــدات  ومحطــات 
اســتخراج المعــادن؛ اســتخراج الغــاز؛ اســتخراج النفــط؛ التطهــري 
ــات؛  ــة وإصــالح المركب ات؛ صيان والتعقيــم والقضــاء عــى الحــرش
تحويــل محــركات المركبــات ]المكائــن[؛ تنظيــف وتلميــع المركبــات؛ 
ــات  ــالح المركب ــات إص ــات؛ خدم ــود للمركب ود بالوق ف ــرت ــات ال خدم
ــة  ــات؛ معالج ــع المركب ــل وتلمي ــات؛ صق ــالء المركب ــة؛ ط المتعطل
المركبــات ضــد الصــدأ؛ صيانــة المركبــات؛ تنظيــف المركبــة؛ إعــادة 
ــات  ــالح؛ معلوم ص ــن االإ ــات ع ــات؛ معلوم ــارات المركب ــس إط تلبي
ــة  ــواب والنوافــذ؛ تركيــب وصيان ــاء؛ تركيــب االأب عــن التشــييد والبن
وإصــالح االآالت؛ صيانــة وإصــالح الطائــرات؛ بنــاء الســفن؛ إصــالح 
ــاعات  ــظ وس ــاعات الحائ ــالح س ؛ إص ي

ــرا�ف ــر الفوتوغ ــزة التصوي أجه
الجيــب؛ إصــالح االأقفــال االأمنيــة؛ معالجــة وقائيــة ضــد الصــدأ؛ 
؛  ترميــم االأثــاث؛ العنايــة بالجلــود وتنظيفهــا وإصالحهــا؛ التطهــري
نــذار للتنبيــه بوقــوع الرقــة وإصالحهــا؛ خدمات  تركيــب أجهــزة االإ

ــة ــالح المركب ــة بإص ــارات متعلق ــات واستش ــري معلوم توف

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة CARE بمعزل عن العالمة اشرت
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Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42567 العالمة التجارية رقم :  42567

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: JT International SA  ناشيونال اس ايه ي انرت
بإسم :  جيه �ت

Applicant Address: Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 
Geneva, Switzerland 

, 1202 جنيف, سويرا   ي
العنوان :  8 رو كازم-رادجا�ف

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

كة طالل ابو غزالة للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  : �ش

Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, liquid for electronic cigarettes, tobacco 
vaporizer, cigars, cigarillos; snuff; smokers’ articles 
included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes 
and matches. Tobacco sticks (sticks), tobacco products 
to be heated, processed tobacco pods, electronic 
devices and parts thereof for heating cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، ف ، تبــغ الغاليــ�ي ف التبــغ، ســواء مصنــع او غــري مصنــع؛ تبــغ التدخــ�ي
تبــغ اللــف اليــدوي، تبــغ المضــغ، تبــغ الســعوط )الشــّمة)؛ 
ونيــة،  ونيــة، ســائل للســجائر االلكرت الســجائر، الســجائر االلكرت
ســعوط  رفيــع)؛  )ســيجار  ســيجاريلو  ســيجار،  التبــغ،  مبخــر 
ــجائر، ورق  ــف 34؛ ورق الس ي الصن

ف �ف ــ�ي ــّمة)؛ ادوات المدخن )الش
الســجائر الملفــوف مســبقا واعــواد الثقــاب. اعــواد التبــغ )اعــواد)، 
االأجهــزة  المصنعــة،  التبــغ  قــرون   ، ف للتســخ�ي تبــغ  منتجــات 

ف الســجائر  ونيــة وأجزاؤهــا لتســخ�ي لكرت االإ

  

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42574 العالمة التجارية رقم :  42574

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: XL Energy International Corp  ناشونال كورب جي انرت بإسم :  اكس ال انري
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: P.O.B 3463, Road Town, 
Tortola, Virgin Islands 

جن  العنوان :  صندوق بريد 3463، روود تاون، تورتوال، بريتش فري
ايلندز  

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 3rd floor. 

فهة - برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله - شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee  rice, tapioca 
and sago  flour and preparations made from cereals  
bread, pastry and confectionery  ices  honey, treacle  
yeast, baking  powder  salt  mustard  vinegar, sauces    
condiments     spices  ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل

  

 

Date :28/03/2022  التاريخ :28/03/2022

Trademark No.:42575 العالمة التجارية رقم :  42575

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Rabee N. R. Alhajabed بإسم :   ربيع نبيل ربيع الغازي الحاج عبد

Applicant Address: Ramallah - Almassyoun 
- Alnahda Neighborhood - Alfayhaa Building - 
Section B - 3rd Floor - Mobile: 0599223100   

العنوان :  رام الله الماصيون حي النهضة عمارة الفيحاء العمارة 
ب ط 3 جوال 0599223100    

Applicant for Correspondence : Ramallah - 
Almassyoun - Alnahda Neighborhood - Alfayhaa 
Building - Section B - 3rd Floor - Mobile: 
0599223100

عنوان التبليغ  : رام الله الماصيون حي النهضة عمارة الفيحاء العمارة ب 
ط 3 جوال 0599223100

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Radio and television programmes (Production of—); 
Theatre productions; Entertainment; Production 
(Videotape film—)     

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه؛ إنتاج  نتاج المرحي؛ الرت إنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ االإ

أفالم الفيدي
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :28/03/2022  التاريخ :28/03/2022

Trademark No.:42576 العالمة التجارية رقم :  42576

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Rabee N. R. Alhajabed بإسم :   ربيع نبيل ربيع الغازي الحاج عبد

Applicant Address: Ramallah - Almassyoun 
- Alnahda Neighborhood - Alfayhaa Building - 
Section B - 3rd Floor - Mobile: 0599223100   

العنوان :  رام الله الماصيون حي النهضة عمارة الفيحاء العمارة 
ب ط 3 جوال 0599223100    

Applicant for Correspondence : Ramallah - 
Almassyoun - Alnahda Neighborhood - Alfayhaa 
Building - Section B - 3rd Floor - Mobile: 
0599223100

عنوان التبليغ  : رام الله الماصيون حي النهضة عمارة الفيحاء العمارة ب 
ط 3 جوال 0599223100

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Radio and television programmes (Production of—); 
Theatre productions; Entertainment; Production 
(Videotape film—) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه؛  في ــي؛ الرت ــاج المرح نت ــون؛ االإ ــو والتلفزي ــج الرادي ــاج برام انت

ــو. ــالم الفيدي ــاج أف إنت

  

 

Date :29/03/2022  التاريخ :29/03/2022

Trademark No.:42578 العالمة التجارية رقم :  42578

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Alsayyed Cosmetics Company  كة السيد كوزمتكس بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron- Al-Adel Street   العنوان :  الخليل - شارع العدل - بالقرب من ديوان النتشة
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
salons(beauty) salons (hairdressing) manicuring  
.health care

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صالونات التجميل,صالونات تريح الشعر,الرعاية الصحية,العناية 

باالظافر اليدين

COSMETICS اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  

 

Date :29/03/2022  التاريخ :29/03/2022

Trademark No.:42580 العالمة التجارية رقم :  42580

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Zaiton Company  كة زيتون الحديثة لتجارة الزيوت المعدنية والفالتر بإسم :  �ش

Applicant Address :Hebron-algalada   العنوان :  الخليل-الجلدة

Applicant for Correspondence : Hebron 
عنوان التبليغ  : الخليل-عمارة جذور  0599939539 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Industrial oils and greases  lubricants  dust absorbing, 
wetting and binding compositions  fuels    including 
motor spirit    and illuminants  candles and wicks for 
lighting. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــب  ــاص وترطي ــات امتص ــات، مركب ــة، مزلق ــحوم صناعي ــوت وش زي
ي ذلــك وقــود المحــركات ، مــواد 

وتثبيــت الغبــار، وقــود بمــا �ف
ــاءة.  ــل لالإض ــموع وفتائ ــاءة، ش إض

  

 

Date :29/03/2022  التاريخ :29/03/2022

Trademark No.:42581 العالمة التجارية رقم :  42581

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Alsayyed Cosmetics Company  كة السيد كوزمتكس بإسم :  �ش
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: Hebron- Al-Adel Street   العنوان :  الخليل - شارع العدل - بالقرب من ديوان النتشة

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
cases for watches,(presentation),chain(watches) 
wristwatches, master clocks, medals, springs watches, 
straps for wrist watches, watches band, watches cases, 
watches

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
علــب ســاعات ميداليــات ســاعات ســاعات يــد ســوار ســاعات 
ــض  ــد نواب ــاعات الي ــبور لس ــية س ــاعات رئيس ــاعات س ــل س سالس

ســاعات علــب ســاعات الجيــب و اليــد )لالهــداء)

  

 

Date :31/03/2022  التاريخ :31/03/2022

Trademark No.:42586 العالمة التجارية رقم :  42586

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: i Shock Car and Mobile Accessories 
Company Limited Private Shareholding 

كة اي شوك لكماليات السيارات والموبايل المساهمه  بإسم :  �ش
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address: Nablus - Faisal Street - near 
the Education 

بية والتعليم   العنوان :  نابلس- شارع فيصل- بجانب الرت

Applicant for Correspondence : Nablus - Sufyan 
Street - Aloul Abu Salha Building - eighth floor 

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع سفيان - عمارة عالول ابو صالحة - الطابق 
الثامن 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
ACCESSORIES FOR AUTO SPARE PARTS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اكسسوارات لقطع غيار السيارات 

  

 

Date :31/03/2022  التاريخ :31/03/2022

Trademark No.:42588 العالمة التجارية رقم :  42588

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: KYB Corporation  ي كوربوريشن بإسم :  كيه واي �ب

Applicant Address4-1: , Hamamatsu-cho 
2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 

العنوان :  1-4 هاماماتسو-كو 2-كوم، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان  
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electronic control apparatus for power steering 
system; electronic control apparatus for suspension 
system; electronic control apparatus for semi-active 
suspension system of railway cars; electronic control 
apparatus for active suspension systems of railway 
rolling stock; electronic control apparatus for electric 
shock absorbers; electronic control apparatus for 
electro-hydro valves of forklift trucks; electronic 
control apparatus for hydraulic valves; electronic 
control apparatus for hydraulic transmission system 
of drum rotation of concrete mixer trucks; electronic 
control apparatus for hydraulic pumps; electronic 
control apparatus for pumps; electronic control 
apparatus for vehicle engines; electronic control 
apparatus for oil pumps with electric motors; electronic 
control apparatus for oil pumps; electronic control 
apparatus for vibration control system that reduces 
building shake from wind and earthquakes; electronic 
control apparatus for vehicle transfer cases; electronic 
control apparatus for motors for vehicles; electronic 
control apparatus for motors; electronic apparatus for 
collecting road surface condition data and information; 
computer software for vehicle operation control system; 
electronic circuits; computer programs, downloadable; 
computer software applications, downloadable; 
electrical and electronic control apparatus and 
instruments; solar batteries; electric accumulators; 
electric batteries; measuring instruments; measuring 
apparatus; oil analyzers; testing apparatus not for 
medical purposes; acceleration sensors; temperature 
sensors; position sensors for cylinders; position 
sensors; proximity sensors; sensors [measurement 
apparatus], other than for medical use; material testing 
instruments and machines; strength testing machines 
and instruments; durability testing machines and 
apparatus; fatigue testing machines and instruments; 
pressure testing machines and instruments; testing 
machines and instruments for shock absorbers; 
monitoring and inspecting apparatus for road surface 
conditions; pressure measuring apparatus; measuring 
or testing machines and instruments; electromagnetic 
coils; position tracking and monitoring apparatus 
for concrete mixing vehicles and vehicles; Global 
Positioning System [GPS] apparatus; GPS tracking and 
location devices; monitoring apparatus, other than 
for medical purposes; video surveillance apparatus; 
vehicle tracking devices; electronic surveillance 
apparatus; remote control apparatus; remote 
monitoring equipment; dashboard cameras; rearview

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي لنظــام توجيــه المقــود ؛ جهــاز التحكــم 

و�ف لكــرت جهــاز التحكــم االإ
ــام  ي لنظ

و�ف ــرت لك ــم االإ ــاز التحك ــق ؛ جه ــام التعلي ي لنظ
و�ف ــرت لك االإ

التعليــق شــبه النشــط لعربــات الســكك الحديديــة ؛ جهــاز التحكــم 
ي الأنظمــة التعليــق النشــط لمخــزون الســكك الحديديــة ؛ 

و�ف لكــرت االإ
ي المتصــاص الصدمــات الكهربائيــة ؛ جهاز 

و�ف لكــرت جهــاز التحكــم االإ
ــة  ــاحنات الرافع ــة لش ــات الكهرومائي ي للصمام

و�ف ــرت لك ــم االإ التحك
ــة،  ــات الهيدروليكي ي للصمام

و�ف ــرت لك ــم االإ ــاز التحك ــوكية ؛ جه الش
ي لنظــام النقــل الهيدروليــ�ي لــدوران 

و�ف لكــرت جهــاز التحكــم االإ
ي 

و�ف ــرت لك ــم االإ ــاز التحك ــانة ؛ جه ــط الخرس ــاحنات خل ــطوانة ش أس
ي للمضخــات، 

و�ف لكــرت للمضخــات الهيدروليكيــة ؛ جهــاز التحكــم االإ
ــم  ــاز التحك ــيارات ؛ جه ــركات الس ي لمح

و�ف ــرت لك ــم االإ ــاز التحك جه
ي لمضخــات الزيــت بمحــركات كهربائيــة ؛ جهــاز التحكــم 

و�ف لكــرت االإ
ي لنظــام 

و�ف لكــرت ــاز التحكــم االإ ــت ؛ جه ي لمضخــات الزي
و�ف لكــرت االإ

از المبــىف مــن الريــاح  ف از الــذي يقلــل اهــرت ف ي االهــرت
التحكــم �ف

ــات ؛  ــل المركب ــاالت نق ي لح
و�ف ــرت لك ــم االإ ــاز التحك ــزالزل ؛ جه وال

ــم  ــاز التحك ــات، جه ــركات المركب ي لمح
و�ف ــرت لك ــم االإ ــاز التحك جه

ــات  ــات ومعلوم ــع بيان ي لجم
و�ف ــرت ــاز إلك ــركات. جه ي للمح

و�ف ــرت لك االإ
ــغيل  ي تش

ــم �ف ــام التحك ــج الكمبيوتــر لنظ ــة الطريــق ؛ برنام حال
يــل  ف ونيــة؛ برامــج كمبيوتــر قابلــة للترف لكرت الســيارة ؛ الدوائــر االإ
يلهــا ؛ أجهــزة وأدوات  ف ؛ تطبيقــات برامــج الكمبيوتــر ، يمكــن ترف
ــم  ــات الشمســية، مراك ــة ؛ البطاري وني لكرت ــة واالإ التحكــم الكهربائي
كهربائيــة، بطاريــات كهربائيــة، أدوات القيــاس؛ جهــاز قيــاس، 
محلــالت الزيــت، جهــاز اختبــار ليــس لالأغــراض الطبيــة ؛ مجســات 
التســارع، مجســات درجــة الحــرارة، أجهــزة استشــعار الموقــع 
القــرب؛  استشــعار  أجهــزة  الموضــع،  لالســطوانات، مجســات 
االســتخدامات  بخــالف   ، القيــاس[  ]جهــاز  االستشــعار  أجهــزة 
الطبيــة ؛ أدوات وآالت اختبــار المــواد ؛ آالت وأدوات اختبــار القــوة 
؛ آالت وأجهــزة اختبــار المتانــة ؛ آالت وأدوات اختبــار التعــب ؛ 
آالت وأدوات اختبــار الضغــط ؛ آالت وأدوات اختبــار امتصــاص 
ــق  ــطح الطري ــوال س ــش الأح ــة والتفتي ــاز المراقب ــات ؛ جه الصدم
؛  االختبــار  أو  القيــاس  الضغــط، آالت وأدوات  قيــاس  ؛ جهــاز 
ــات  ــع للمركب ــد المواق ــع ورص ــاز تتب ــية، جه ــف كهرومغناطيس لفائ
ومركبــات خلــط الخرســانة ؛ جهــاز نظــام تحديــد المواقــع العالمــي 
]GPS[ ؛ أجهــزة تتبــع وتحديــد الموقــع باســتخدام نظــام تحديــد 
المواقــع العالمــي )GPS) ؛ جهــاز المراقبــة ، بخــالف االأغــراض 
المركبــات،  تتبــع  أجهــزة  بالفيديــو،  المراقبــة  ؛ جهــاز  الطبيــة 
ــدات  ــد، مع ــن بع ــم ع ــاز التحك ــة، جه وني لكرت ــة االإ ــاز المراقب جه
ات الرؤيــة  ات لوحــة القيــادة، كامــري المراقبــة عــن بعــد، كامــري
ــاالت[  ــالت ]االتص ــو، المرس ات الفيدي ــري ــيارات، كام ــة للس الخلفي
ولــوازم  غيــار  قطــع  ؛  الالســلكية  االتصــاالت  وأجهــزة  آالت  ؛ 
الأجهــزة وأجهــزة االتصــاالت الالســلكية ؛ آالت وأجهــزة االتصــاالت 
الســلكية والالســلكية، المســاعدات الرقميــة الشــخصية؛ مســجالت 
ي ]مفاتيــح كهرومغناطيســية[ ؛  االأحــداث، صمامــات الملــف اللولــىب
أجهــزة محــاكاة لتوجيــه المركبــات والتحكــم فيهــا ؛ محاكيــات قيادة 
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cameras for vehicles; camcorders; transmitters 
[telecommunication]; wireless communication 
machines and apparatus; parts and fittings for 
wireless communication machines and apparatus; 
telecommunication machines and apparatus; personal 
digital assistants; event recorders; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; simulators for the steering 
and control of vehicles; vehicle driving simulators 
for training purposes; laser pointers; sunglasses; 
eyeglasses; eyewear; spectacles; downloadable music 
files; electronic publications; downloadable image files; 
fireproof automobile racing suits for safety purposes; 
fire-resistant clothing; articles of protective clothing for 
wear by motorcyclists for protection against accident or 
injury; helmets for motorcyclists. 

ر، نظــارات شمســيه؛  ف ات اللــري المركبــات الأغــراض التدريــب ؛ مــؤ�ش
ــة  ــيقى القابل ــات الموس ــروض؛ ملف ــارات، ع ــون؛ نظ ــارات عي نظ
ــل  ي ف ــة للترف ــور القابل ــات الص ــة؛ ملف وني ــورات الكرت ــل ؛ منش ي ف للترف
ــالمة  ــراض الس ــق الأغ ــة للحري ــيارات المقاوم ــباق الس ــدالت س ؛ ب
؛ مالبــس مقاومــة للحريــق، مصنوعــات مــن المالبــس الواقيــة 
ــة مــن الحــوادث أو  ــة للحماي ــو الدراجــات الناري ي يرتديهــا راكب

الــىت
ــة.  ــات الناري ي الدراج ــىب ــوذات لراك ــات ؛ خ صاب االإ

  

 

Date :31/03/2022  التاريخ :31/03/2022

Trademark No.:42589 العالمة التجارية رقم :  42589

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address4002:  Basel, Switzerland   العنوان :  4002 بازل، سويرا

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية.  المستحرف

  

370  



284

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :31/03/2022  التاريخ :31/03/2022

Trademark No.:42590 العالمة التجارية رقم :  42590

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: KYB Corporation  ي كوربوريشن بإسم :  كيه واي �ب

Applicant Address :4-1, Hamamatsu-cho 
2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 

العنوان :  1-4 هاماماتسو-كو 2-كوم، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; mine-car pushers; mine-car pullers; 
electric motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; motors for land vehicles; pneumatic or 
hydraulic linear actuators for land vehicles; reduction 
gears for land vehicles; speed change gears for land 
vehicles; hydraulic cylinders for land vehicles; hydraulic 
motors for land vehicles; electric cylinders for land 
vehicles; steering units for land vehicles; power steering 
apparatus and their parts for automobiles; steering 
drives for railway rolling stock; parts of steering units 
for land vehicles; rack ends; tie rod ends; stabilizer links; 
ball joints; pitman arms; idler arms; center links; cross 
rods; side rods; inner shafts; drag links; transmission 
mechanisms for land vehicles; transmissions for land 
vehicles; gearing for land vehicles; shift actuators for 
vehicle transfer cases; motors for vehicle transfer-
cases; transmission components for land vehicles; 
hydraulic circuits for vehicles; transmission shafts for 
land vehicles; connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines; drive chains for two-
wheeled vehicles; suspension systems for vehicles; shock 
absorbers for vehicles; suspension shock absorbers for 
vehicles; vehicle suspension springs; shock absorbing 
springs for vehicles; suspension systems for land 
vehicles; shock absorbers for land vehicles; suspension 
shock absorbers for land vehicles; suspension springs 
for land vehicles; shock absorbing springs for land 
vehicles; suspension systems for automobiles; shock 
absorbers for automobiles; suspension shock absorbers 
for automobiles; suspension springs for automobiles;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للمركبــات  سالســل  ؛  اســطوانية[  ]احزمــة  للمركبــات  سالســل 
ــاحبات  ــم، س ــيارات المناج ــات س ــرارات[ ؛ دافع ــة للج ]مخصص
ســيارات المناجــم؛ المحــركات الكهربائيــة للمركبــات االأرضيــة ؛ 
يــة ؛ المحــركات  يــة، محــركات للمركبــات الرب محــركات للمركبــات الرب
الخطيــة الهوائيــة أو الهيدروليكيــة للمركبــات االأرضيــة ؛ تــروس 
ــات  ــة للمركب ــري الرع ــروس تغي ــة ؛ ت ــات االأرضي ــض للمركب التخفي
االأرضيــة ؛ اســطوانات هيدروليكيــة للمركبــات االأرضيــة ؛ المحــركات 
ــات  ــة للمركب ــطوانات كهربائي ــة ؛ اس ي ــات الرب ــة للمركب الهيدروليكي
يــة ؛ وحــدات توجيــه للمركبات االأرضيــة ؛ جهاز التوجيــه المقود  الرب
وأجزائــه للســيارات ؛ محــركات التوجيــه لمخزون الســكك الحديدية ؛ 
أجــزاء مــن وحــدات التوجيــه للمركبــات االأرضيــة ؛ جــوزات المقــود، 
ذراع المقــود، بيضــات الكفــات، ذراع المقــود، روابــط المركــز، 
قضبــان متقاطعــة، قضبــان جانبيــة، مهــاوي داخليــة، روابــط 
ــات  ــالت للمركب ــة ؛ مرس ــات االأرضي ــل المركب ــات نق ــحب، آلي الس
االأرضيــة ؛ نظــام تغيــري الرعــات للمركبــات االأرضيــة ؛ مشــغالت 
التحــول لحــاالت نقــل المركبــات ؛ محــركات لحــاالت نقــل المركبــات 
؛ مكونــات ناقــل الحركــة للمركبــات االأرضيــة ؛ الدوائــر الهيدروليكيــة 
ــل  ــان التوصي ــة ؛ قضب ــات االأرضي ــات، أعمــدة النقــل للمركب للمركب
؛  والمحــركات  الموطــورات  أجــزاء  بخــالف   ، يــة  الرب للمركبــات 
التعليــق  أنظمــة  ؛  ف  العجلتــ�ي للمركبــات ذات  القيــادة  سالســل 
للمركبــات، ممتــص الصدمــات للســيارات، ممتــص الصدمــات 
ــق الســيارة، نوابــض المتصــاص  ــات، نوابــض تعلي ــق للمركب المعل
الصدمــات للســيارات، أنظمــة التعليــق للمركبــات االأرضيــة ؛ ممتص 
المعلــق  الصدمــات  ممتــص  ؛  االأرضيــة  للمركبــات  الصدمــات 
للمركبــات االأرضيــة ؛ نوابــض تعليــق للمركبــات االأرضيــة ؛ نوابــض 
التعليــق  أنظمــة  ؛  االأرضيــة  للمركبــات  الصدمــات  المتصــاص 
للســيارات، ممتــص الصدمــات للســيارات، ممتــص الصدمــات 
المعلــق للســيارات، نوابــض تعليــق للســيارات، نوابــض المتصــاص 
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shock absorbing springs for automobiles; electronic 
control suspension systems for two wheeled motor 
vehicles; electronic control suspension systems for 
snowmobiles; electronic control suspension systems 
for vehicles; buffers for railway rolling stock; shock 
absorbers for motorcycles; shock absorbers for bicycles; 
shock absorbing springs for motorcycles and bicycles; 
dust boots, parts of shock absorbers for vehicles; dust 
covers, parts of shock absorbers for vehicles; bump 
rubbers, parts of shock absorbers for vehicles; upper 
spring sheets, parts of shock absorbers for vehicles; 
rubber sheets, parts of shock absorbers for vehicles; 
bearings for shock absorbers; upper mounts, parts of 
shock absorbers for vehicles; strut mounts, parts of 
shock absorbers for vehicles; parts and fittings for shock 
absorbers [for land vehicles]; leveling valves for railway 
rolling stock; leveling valves for automobiles; leveling 
valves for land vehicles; axles for vehicles; axle journals; 
axle bearings for land vehicles; wheel bearings for land 
vehicles; shaft couplings for land vehicles; brake valves 
for vehicles; disc brakes for vehicles; brake discs for 
vehicles; brake pads for vehicles; brake cylinders for 
vehicles; brakes for vehicles; brake cylinders for land 
vehicles; parachutes; anti-theft alarms for vehicles; 
anti-theft devices for vehicles; wheelchairs; hatch 
covers for ships; ships; water vehicles; boats; structural 
parts for boats; davits for boats; aeroplanes; landing 
gear for aircraft; landing gear wheels for aircraft; oil 
hydraulic system components for aircraft; flight control 
gears; structural parts for helicopters; structural parts 
for aircraft; rolling stock for railways; railway coupling; 
structural parts for trains; automobiles; camping cars; 
lorries; luggage truck; trucks; dump trucks; concrete 
mixing vehicles; snowmobiles; tractors; elevating 
tailgates [parts of land vehicles]; tailboard lifts [parts 
of land vehicles]; automobile tires; inner tubes for 
automobile tires; structural parts for automobiles; 
structural parts for buses; structural parts for trucks; 
clutches for land vehicles; two-wheeled motor vehicles; 
bicycles; front forks for two-wheeled vehicles and their 
parts; bicycle forks and their parts; tricycle; adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; casters for 
trolleys [vehicles]; caster for carts [vehicles]; shopping 
carts [vehicles]; shopping trolleys [vehicles]; trolleys; 
carts; baby carriages. 

ي للمركبــة 
و�ف لكــرت الصدمــات للســيارات، أنظمــة تعليــق التحكــم االإ

ي لعربــات الثلوج 
و�ف لكــرت ف ؛ أنظمــة تعليــق التحكــم االإ ذات العجلتــ�ي

ونيــة للمركبــات ؛ معيقــات لعربــات  لكرت ؛ أنظمــة تعليــق التحكــم االإ
الســكك الحديديــة ؛ ممتــص الصدمــات للدراجــات الناريــة، ممتــص 
ــات  ــاص الصدم ــض المتص ــة، نواب ــات الهوائي ــات للدراج الصدم
ــزاء  ــار ، أج ــة الغب ــة؛ أحذي ــات الهوائي ــة والدراج ــات الناري للدراج
ــن  ــزاء م ــار وأج ــة الغب ــيارات ؛ أغطي ــات للس ــص الصدم ــن ممت م
ــن  ــزاء م ــات ، أج ــاط المطب ــيارات ؛ مط ــات للس ــاص الصدم امتص
ــزاء  ــة ، أج ــع العلوي ــح الربي ــيارات ؛ صفائ ــات للس ــص الصدم ممت
مــن ممتــص الصدمــات للمركبــات ؛ صفائــح مطاطيــة ، أجــزاء مــن 
ممتصــات الصدمــات للســيارات ؛ محامــل المتصــاص الصدمــات، 
اجــزاء علويــة وهــي أجــزاء مــن ممتــص الصدمــات للمركبــات ؛ 
ــزاء  ــيارات ؛ أج ــات للس ــص الصدم ــن ممت ــزاء م ــي أج ــات وه دعام
ــة[ ؛ صمامــات  ــات االأرضي ــات المتصــاص الصدمــات ]للمركب وتركيب
التســوية  صمامــات  ؛  الحديديــة  الســكك  لمخــزون  التســوية 
محــاور  ؛  االأرضيــة  للمركبــات  التســوية  صمامــات  للســيارات، 
للمركبــات، مجــالت المحــور، محامــل المحــور للمركبــات االرضيــة؛ 
ــات  ــح للمركب ــالت رم ــة ؛ وص ــات االأرضي ــالت للمركب ــل العج محام
يــة ؛ صمامــات الفرامــل للمركبــات، فرامــل قرصيــة للمركبــات،  الرب
للمركبــات،  الفرامــل  وســادات  للمركبــات،  الفرامــل  أقــراص 
اســطوانات الفرامــل للمركبــات، فرامــل للمركبــات، اســطوانات 
الفرامــل للمركبــات االأرضيــة ؛ المظــالت، أجهــزة إنــذار ضــد الرقة 
للمركبــات ؛ أجهــزة مكافحــة الرقة للمركبــات ؛ الكــرا�ي المتحركة، 
القــوارب،  أغطيــة فتحــات للســفن، الســفن، مركبــات مائيــة، 
االأجــزاء الهيكليــة للقــوارب، رافعــات للقــوارب، الطائــرات، معــدات 
ــات نظــام  ــرات، مكون ــوط للطائ ــرات ، عجــالت الهب ــوط للطائ الهب
ان،  الطــري ي 

التحكــم �ف تــروس  ؛  الهيدروليــ�ي للطائــرات  الزيــت 
، االأجــزاء الهيكليــة للطائــرات،  االأجــزاء الهيكليــة لطائــرات الهليكوبــرت
ــزاء  ــة، االأج ــكك الحديدي ــابك الس ــة، مش ــكك الحديدي ــة للس دارج
الهيكليــة للقطــارات، الســيارات، عربــات الكارافانــات، الشــاحنات، 
شــاحنة االمتعــة، الشــاحنات، شــاحنات قالبــة، مركبــات خلــط 
ــزاء  ــاءة ]أج ــات االض ــرارات، رافع ــج ، الج ــات الثل ــانة، عرب الخرس
مــن المركبــات االأرضيــة[ ؛ مصاعــد ببــاب خلفــي ]أجــزاء مــن 
المركبــات االأرضيــة[ ؛ اطــارات الســيارات، االأنابيــب الداخليــة 
طــارات الســيارات، االأجــزاء الهيكليــة للســيارات، االأجــزاء الهيكليــة  الإ
للمركبــات  قوابــض  للشــاحنات،  الهيكليــة  االأجــزاء  للفوهــات، 
ــوكات  ــة؛ ش ــات هوائي ، دراج ف ــ�ي ــات ذات العجلت ــة ؛ المركب االأرضي
ــات  ــوكات الدراج ــا ؛ ش ف وأجزائه ــ�ي ــات ذات العجلت ــة للمركب أمامي
العجــالت؛ رقــع مطاطيــة  ثالثيــة  الهوائيــة وأجزائهــا، دراجــة 
صــالح االأنابيــب الداخليــة ؛ عجــالت للعربــات ]مركبــات[ ؛  الصقــة الإ
عجلــة للعربــات ]المركبــات[ ؛ عربــات التســوق ]المركبــات[ ؛ عربــات 

ــال.  ــات االأطف ــات، عرب ــات، البطاق ــات[ ؛ عرب ــوق ]المركب التس
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Date :31/03/2022  التاريخ :31/03/2022

Trademark No.:42592 العالمة التجارية رقم :  42592

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address4002:  Basel, Switzerland   العنوان :  4002 بازل، سويرا

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية.  المستحرف

  

 

Date :31/03/2022  التاريخ :31/03/2022

Trademark No.:42593 العالمة التجارية رقم :  42593

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: KYB Corporation  ي كوربوريشن بإسم :  كيه واي �ب

Applicant Address :4-1, Hamamatsu-cho 
2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 

العنوان :  1-4 هاماماتسو-كو 2-كوم، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Electronic control apparatus for power steering 
system; electronic control apparatus for suspension

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي لنظــام توجيــه المقــود ؛ جهــاز التحكــم 

و�ف لكــرت جهــاز التحكــم االإ
ــام ي لنظ

و�ف ــرت لك ــم االإ ــاز التحك ــق ؛ جه ــام التعلي ي لنظ
و�ف ــرت لك االإ

372  
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system; electronic control apparatus for semi-active 
suspension system of railway cars; electronic control 
apparatus for active suspension systems of railway 
rolling stock; electronic control apparatus for electric 
shock absorbers; electronic control apparatus for 
electro-hydro valves of forklift trucks; electronic 
control apparatus for hydraulic valves; electronic 
control apparatus for hydraulic transmission system 
of drum rotation of concrete mixer trucks; electronic 
control apparatus for hydraulic pumps; electronic 
control apparatus for pumps; electronic control 
apparatus for vehicle engines; electronic control 
apparatus for oil pumps with electric motors; electronic 
control apparatus for oil pumps; electronic control 
apparatus for vibration control system that reduces 
building shake from wind and earthquakes; electronic 
control apparatus for vehicle transfer cases; electronic 
control apparatus for motors for vehicles; electronic 
control apparatus for motors; electronic apparatus for 
collecting road surface condition data and information; 
computer software for vehicle operation control system; 
electronic circuits; computer programs, downloadable; 
computer software applications, downloadable; 
electrical and electronic control apparatus and 
instruments; solar batteries; electric accumulators; 
electric batteries; measuring instruments; measuring 
apparatus; oil analyzers; testing apparatus not for 
medical purposes; acceleration sensors; temperature 
sensors; position sensors for cylinders; position 
sensors; proximity sensors; sensors [measurement 
apparatus], other than for medical use; material testing 
instruments and machines; strength testing machines 
and instruments; durability testing machines and 
apparatus; fatigue testing machines and instruments; 
pressure testing machines and instruments; testing 
machines and instruments for shock absorbers; 
monitoring and inspecting apparatus for road surface 
conditions; pressure measuring apparatus; measuring 
or testing machines and instruments; electromagnetic 
coils; position tracking and monitoring apparatus 
for concrete mixing vehicles and vehicles; Global 
Positioning System [GPS] apparatus; GPS tracking and 
location devices; monitoring apparatus, other than 
for medical purposes; video surveillance apparatus; 
vehicle tracking devices; electronic surveillance 
apparatus; remote control apparatus; remote 
monitoring equipment; dashboard cameras; rearview 
cameras for vehicles; camcorders; transmitters 
[telecommunication]; wireless communication 
machines and apparatus; parts and fittings for 
wireless communication machines and apparatus; 
telecommunication machines and apparatus; personal 
digital assistants; event recorders; solenoid valves

التعليــق شــبه النشــط لعربــات الســكك الحديديــة ؛ جهــاز التحكــم 
ي الأنظمــة التعليــق النشــط لمخــزون الســكك الحديديــة ؛ 

و�ف لكــرت االإ
ي المتصــاص الصدمــات الكهربائيــة ؛ جهاز 

و�ف لكــرت جهــاز التحكــم االإ
ــة  ــاحنات الرافع ــة لش ــات الكهرومائي ي للصمام

و�ف ــرت لك ــم االإ التحك
ــة،  ــات الهيدروليكي ي للصمام

و�ف ــرت لك ــم االإ ــاز التحك ــوكية ؛ جه الش
ي لنظــام النقــل الهيدروليــ�ي لــدوران 

و�ف لكــرت جهــاز التحكــم االإ
ي 

و�ف ــرت لك ــم االإ ــاز التحك ــانة ؛ جه ــط الخرس ــاحنات خل ــطوانة ش أس
ي للمضخــات، 

و�ف لكــرت للمضخــات الهيدروليكيــة ؛ جهــاز التحكــم االإ
ــم  ــاز التحك ــيارات ؛ جه ــركات الس ي لمح

و�ف ــرت لك ــم االإ ــاز التحك جه
ي لمضخــات الزيــت بمحــركات كهربائيــة ؛ جهــاز التحكــم 

و�ف لكــرت االإ
ي لنظــام 

و�ف لكــرت ــاز التحكــم االإ ــت ؛ جه ي لمضخــات الزي
و�ف لكــرت االإ

از المبىف مــن الريــاح والزالزل  ف از الــذي يقلــل اهــرت ف ي االهــرت
التحكــم �ف

ي لحــاالت نقــل المركبــات ؛ جهــاز 
و�ف لكــرت ؛ جهــاز التحكــم االإ

ي 
و�ف لكــرت ي لمحــركات المركبــات، جهــاز التحكــم االإ

و�ف لكــرت التحكــم االإ
ي لجمــع بيانــات ومعلومات حالــة الطريق 

و�ف للمحــركات. جهــاز إلكــرت
ي تشــغيل الســيارة ؛ الدوائــر 

؛ برنامــج الكمبيوتــر لنظــام التحكــم �ف
يــل ؛ تطبيقــات برامــج  ف ونيــة؛ برامــج كمبيوتــر قابلــة للترف لكرت االإ
ــة  ــم الكهربائي ــزة وأدوات التحك ــا ؛ أجه يله ف ــن ترف ــر ، يمك الكمبيوت
ــات  ــة، بطاري ــم كهربائي ــية، مراك ــات الشمس ــة ؛ البطاري وني لكرت واالإ
كهربائيــة، أدوات القيــاس؛ جهــاز قيــاس، محلــالت الزيــت، جهــاز 
اختبــار ليــس لالأغــراض الطبيــة ؛ مجســات التســارع، مجســات 
درجــة الحــرارة، أجهــزة استشــعار الموقــع لالســطوانات، مجســات 
ــاز  ــعار ]جه ــزة االستش ــرب؛ أجه ــعار الق ــزة استش ــع، أجه الموض
ــار  ــة ؛ أدوات وآالت اختب ــتخدامات الطبي ــالف االس ــاس[ ، بخ القي
المــواد ؛ آالت وأدوات اختبــار القــوة ؛ آالت وأجهــزة اختبــار المتانــة 
؛ آالت وأدوات اختبــار التعــب ؛ آالت وأدوات اختبــار الضغط ؛ آالت 
ــار امتصــاص الصدمــات ؛ جهــاز المراقبــة والتفتيــش  وأدوات اختب
الأحــوال ســطح الطريــق ؛ جهــاز قيــاس الضغــط، آالت وأدوات 
القيــاس أو االختبــار ؛ لفائــف كهرومغناطيســية، جهــاز تتبــع ورصــد 
المواقــع للمركبــات ومركبــات خلــط الخرســانة ؛ جهــاز نظــام 
تحديــد المواقــع العالمــي ]GPS[ ؛ أجهــزة تتبــع وتحديــد الموقــع 
؛ جهــاز   (GPS( العالمــي  المواقــع  تحديــد  نظــام  باســتخدام 
ــو،  ــة بالفيدي ــاز المراقب ــة ؛ جه ــة ، بخــالف االأغــراض الطبي المراقب
جهــاز  ونيــة،  لكرت االإ المراقبــة  جهــاز  المركبــات،  تتبــع  أجهــزة 
ات لوحــة  ــة عــن بعــد، كامــري التحكــم عــن بعــد، معــدات المراقب
ــو،  ات الفيدي ــة للســيارات، كامــري ــة الخلفي ات الرؤي ــادة، كامــري القي
المرســالت ]االتصــاالت[ ؛ آالت وأجهــزة االتصــاالت الالســلكية ؛ 
قطــع غيــار ولــوازم الأجهــزة وأجهــزة االتصــاالت الالســلكية ؛ آالت 
ــة  ــاعدات الرقمي ــلكية، المس ــلكية والالس ــاالت الس ــزة االتص وأجه
ي  اللولــىب الملــف  صمامــات  االأحــداث،  مســجالت  الشــخصية؛ 
]مفاتيــح كهرومغناطيســية[ ؛ أجهــزة محــاكاة لتوجيــه المركبــات 
ــب ؛  ــراض التدري ــات الأغ ــادة المركب ــات قي ــا ؛ محاكي ــم فيه والتحك
ر، نظــارات شمســيه؛ نظــارات عيــون؛ نظــارات،  ف ات اللــري مــؤ�ش
ونية؛  يــل ؛ منشــورات الكرت ف عــروض؛ ملفات الموســيقى القابلــة للترف
الســيارات  ســباق  بــدالت  ؛  يــل  ف للترف القابلــة  الصــور  ملفــات 
المقاومــة للحريــق الأغــراض الســالمة ؛ مالبــس مقاومــة للحريــق، 
ــو الدراجــات ي يرتديهــا راكب

ــىت ــة ال مصنوعــات مــن المالبــس الواقي
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[electromagnetic switches]; simulators for the steering 
and control of vehicles; vehicle driving simulators 
for training purposes; laser pointers; sunglasses; 
eyeglasses; eyewear; spectacles; downloadable music 
files; electronic publications; downloadable image files; 
fireproof automobile racing suits for safety purposes; 
fire-resistant clothing; articles of protective clothing for 
wear by motorcyclists for protection against accident or 
injury; helmets for motorcyclists. 

ي  صابــات ؛ خــوذات لراكــىب الناريــة للحمايــة مــن الحــوادث أو االإ
الدراجــات الناريــة. 

  

 

Date :31/03/2022  التاريخ :31/03/2022

Trademark No.:42594 العالمة التجارية رقم :  42594

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: KYB Corporation  ي كوربوريشن بإسم :  كيه واي �ب

Applicant Address4-1: , Hamamatsu-cho 
2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 

العنوان :  1-4 هاماماتسو-كو 2-كوم، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; mine-car pushers; mine-car pullers; 
electric motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; motors for land vehicles; pneumatic or 
hydraulic linear actuators for land vehicles; reduction 
gears for land vehicles; speed change gears for land 
vehicles; hydraulic cylinders for land vehicles; hydraulic 
motors for land vehicles; electric cylinders for land 
vehicles; steering units for land vehicles; power steering 
apparatus and their parts for automobiles; steering 
drives for railway rolling stock; parts of steering units 
for land vehicles; rack ends; tie rod ends; stabilizer links; 
ball joints; pitman arms; idler arms; center links; cross 
rods; side rods; inner shafts; drag links; transmission 
mechanisms for land vehicles; transmissions for land 
vehicles; gearing for land vehicles; shift actuators for 
vehicle transfer cases; motors for vehicle transfer-
cases; transmission components for land vehicles; 
hydraulic circuits for vehicles; transmission shafts for 
land vehicles; connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines; drive chains for two-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للمركبــات  سالســل  ؛  اســطوانية[  ]احزمــة  للمركبــات  سالســل 
ــاحبات  ــم، س ــيارات المناج ــات س ــرارات[ ؛ دافع ــة للج ]مخصص
ســيارات المناجــم؛ المحــركات الكهربائيــة للمركبــات االأرضيــة ؛ 
يــة ؛ المحــركات  يــة، محــركات للمركبــات الرب محــركات للمركبــات الرب
الخطيــة الهوائيــة أو الهيدروليكيــة للمركبــات االأرضيــة ؛ تــروس 
ــات  ــة للمركب ــري الرع ــروس تغي ــة ؛ ت ــات االأرضي ــض للمركب التخفي
االأرضيــة ؛ اســطوانات هيدروليكيــة للمركبــات االأرضيــة ؛ المحــركات 
ــات  ــة للمركب ــطوانات كهربائي ــة ؛ اس ي ــات الرب ــة للمركب الهيدروليكي
يــة ؛ وحــدات توجيــه للمركبات االأرضيــة ؛ جهاز التوجيــه المقود  الرب
وأجزائــه للســيارات ؛ محــركات التوجيــه لمخزون الســكك الحديدية ؛ 
أجــزاء مــن وحــدات التوجيــه للمركبــات االأرضيــة ؛ جــوزات المقــود، 
ذراع المقــود، بيضــات الكفــات، ذراع المقــود، روابــط المركــز، 
قضبــان متقاطعــة، قضبــان جانبيــة، مهــاوي داخليــة، روابــط 
ــات  ــالت للمركب ــة ؛ مرس ــات االأرضي ــل المركب ــات نق ــحب، آلي الس
االأرضيــة ؛ نظــام تغيــري الرعــات للمركبــات االأرضيــة ؛ مشــغالت 
التحــول لحــاالت نقــل المركبــات ؛ محــركات لحــاالت نقــل المركبــات 
؛ مكونــات ناقــل الحركــة للمركبــات االأرضيــة ؛ الدوائــر الهيدروليكيــة 
ــل  ــان التوصي ــة ؛ قضب ــات االأرضي ــات، أعمــدة النقــل للمركب للمركب
؛ والمحــركات  الموطــورات  أجــزاء  بخــالف   ، يــة  الرب للمركبــات 
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wheeled vehicles; suspension systems for vehicles; shock 
absorbers for vehicles; suspension shock absorbers for 
vehicles; vehicle suspension springs; shock absorbing 
springs for vehicles; suspension systems for land 
vehicles; shock absorbers for land vehicles; suspension 
shock absorbers for land vehicles; suspension springs 
for land vehicles; shock absorbing springs for land 
vehicles; suspension systems for automobiles; shock 
absorbers for automobiles; suspension shock absorbers 
for automobiles; suspension springs for automobiles; 
shock absorbing springs for automobiles; electronic 
control suspension systems for two wheeled motor 
vehicles; electronic control suspension systems for 
snowmobiles; electronic control suspension systems 
for vehicles; buffers for railway rolling stock; shock 
absorbers for motorcycles; shock absorbers for bicycles; 
shock absorbing springs for motorcycles and bicycles; 
dust boots, parts of shock absorbers for vehicles; dust 
covers, parts of shock absorbers for vehicles; bump 
rubbers, parts of shock absorbers for vehicles; upper 
spring sheets, parts of shock absorbers for vehicles; 
rubber sheets, parts of shock absorbers for vehicles; 
bearings for shock absorbers; upper mounts, parts of 
shock absorbers for vehicles; strut mounts, parts of 
shock absorbers for vehicles; parts and fittings for shock 
absorbers [for land vehicles]; leveling valves for railway 
rolling stock; leveling valves for automobiles; leveling 
valves for land vehicles; axles for vehicles; axle journals; 
axle bearings for land vehicles; wheel bearings for land 
vehicles; shaft couplings for land vehicles; brake valves 
for vehicles; disc brakes for vehicles; brake discs for 
vehicles; brake pads for vehicles; brake cylinders for 
vehicles; brakes for vehicles; brake cylinders for land 
vehicles; parachutes; anti-theft alarms for vehicles; 
anti-theft devices for vehicles; wheelchairs; hatch 
covers for ships; ships; water vehicles; boats; structural 
parts for boats; davits for boats; aeroplanes; landing 
gear for aircraft; landing gear wheels for aircraft; oil 
hydraulic system components for aircraft; flight control 
gears; structural parts for helicopters; structural parts 
for aircraft; rolling stock for railways; railway coupling; 
structural parts for trains; automobiles; camping cars; 
lorries; luggage truck; trucks; dump trucks; concrete 
mixing vehicles; snowmobiles; tractors; elevating 
tailgates [parts of land vehicles]; tailboard lifts [parts 
of land vehicles]; automobile tires; inner tubes for 
automobile tires; structural parts for automobiles; 
structural parts for buses; structural parts for trucks; 
clutches for land vehicles; two-wheeled motor vehicles; 
bicycles; front forks for two-wheeled vehicles and their 
parts; bicycle forks and their parts; tricycle; adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; casters for 
trolleys [vehicles]; caster for carts [vehicles]; shopping

التعليــق  أنظمــة  ؛  ف  العجلتــ�ي للمركبــات ذات  القيــادة  سالســل 
للمركبــات، ممتــص الصدمــات للســيارات، ممتــص الصدمــات 
ــق الســيارة، نوابــض المتصــاص  ــات، نوابــض تعلي ــق للمركب المعل
؛  االأرضيــة  للمركبــات  التعليــق  أنظمــة  للســيارات،  الصدمــات 
الصدمــات  ممتــص  ؛  االأرضيــة  للمركبــات  الصدمــات  ممتــص 
المعلــق للمركبــات االأرضيــة ؛ نوابــض تعليــق للمركبــات االأرضيــة ؛ 
نوابــض المتصــاص الصدمــات للمركبــات االأرضيــة ؛ أنظمــة التعليق 
للســيارات، ممتــص الصدمــات للســيارات، ممتــص الصدمــات 
المعلــق للســيارات، نوابــض تعليــق للســيارات، نوابــض المتصــاص 
ي للمركبــة 

و�ف لكــرت الصدمــات للســيارات، أنظمــة تعليــق التحكــم االإ
ي لعربــات الثلوج 

و�ف لكــرت ف ؛ أنظمــة تعليــق التحكــم االإ ذات العجلتــ�ي
ونيــة للمركبــات ؛ معيقــات لعربــات  لكرت ؛ أنظمــة تعليــق التحكــم االإ
الســكك الحديديــة ؛ ممتــص الصدمــات للدراجــات الناريــة، ممتــص 
ــات  ــاص الصدم ــض المتص ــة، نواب ــات الهوائي ــات للدراج الصدم
ــزاء  ــار ، أج ــة الغب ــة؛ أحذي ــات الهوائي ــة والدراج ــات الناري للدراج
ــن  ــزاء م ــار وأج ــة الغب ــيارات ؛ أغطي ــات للس ــص الصدم ــن ممت م
ــن  ــزاء م ــات ، أج ــاط المطب ــيارات ؛ مط ــات للس ــاص الصدم امتص
ــزاء  ــة ، أج ــع العلوي ــح الربي ــيارات ؛ صفائ ــات للس ــص الصدم ممت
مــن ممتــص الصدمــات للمركبــات ؛ صفائــح مطاطيــة ، أجــزاء مــن 
ممتصــات الصدمــات للســيارات ؛ محامــل المتصــاص الصدمــات، 
اجــزاء علويــة وهــي أجــزاء مــن ممتــص الصدمــات للمركبــات ؛ 
ــزاء  ــيارات ؛ أج ــات للس ــص الصدم ــن ممت ــزاء م ــي أج ــات وه دعام
ــة[ ؛ صمامــات  ــات االأرضي ــات المتصــاص الصدمــات ]للمركب وتركيب
التســوية  صمامــات  ؛  الحديديــة  الســكك  لمخــزون  التســوية 
محــاور  ؛  االأرضيــة  للمركبــات  التســوية  صمامــات  للســيارات، 
للمركبــات، مجــالت المحــور، محامــل المحــور للمركبــات االرضيــة؛ 
ــات  ــح للمركب ــالت رم ــة ؛ وص ــات االأرضي ــالت للمركب ــل العج محام
يــة ؛ صمامــات الفرامــل للمركبــات، فرامــل قرصيــة للمركبــات،  الرب
للمركبــات،  الفرامــل  وســادات  للمركبــات،  الفرامــل  أقــراص 
اســطوانات الفرامــل للمركبــات، فرامــل للمركبــات، اســطوانات 
إنــذار ضــد  أجهــزة  المظــالت،  ؛  االأرضيــة  للمركبــات  الفرامــل 
الرقــة للمركبــات ؛ أجهــزة مكافحــة الرقــة للمركبــات ؛ الكــرا�ي 
المتحركــة، أغطيــة فتحــات للســفن، الســفن، مركبــات مائيــة، 
القــوارب، االأجــزاء الهيكليــة للقــوارب، رافعات للقــوارب، الطائرات، 
معــدات الهبــوط للطائــرات ، عجــالت الهبــوط للطائــرات، مكونــات 
ان،  ي الطــري

نظــام الزيــت الهيدروليــ�ي للطائــرات ؛ تــروس التحكــم �ف
، االأجــزاء الهيكليــة للطائــرات،  االأجــزاء الهيكليــة لطائــرات الهليكوبــرت
ــزاء  ــة، االأج ــكك الحديدي ــابك الس ــة، مش ــكك الحديدي ــة للس دارج
الهيكليــة للقطــارات، الســيارات، عربــات الكارافانــات، الشــاحنات، 
شــاحنة االمتعــة، الشــاحنات، شــاحنات قالبــة، مركبــات خلــط 
ــزاء  ــاءة ]أج ــات االض ــرارات، رافع ــج ، الج ــات الثل ــانة، عرب الخرس
مــن المركبــات االأرضيــة[ ؛ مصاعــد ببــاب خلفــي ]أجــزاء مــن 
المركبــات االأرضيــة[ ؛ اطــارات الســيارات، االأنابيــب الداخليــة 
طــارات الســيارات، االأجــزاء الهيكليــة للســيارات، االأجــزاء الهيكليــة  الإ
للمركبــات  قوابــض  للشــاحنات،  الهيكليــة  االأجــزاء  للفوهــات، 
ــوكات  ــة؛ ش ــات هوائي ، دراج ف ــ�ي ــات ذات العجلت ــة ؛ المركب االأرضي
ــات  ــوكات الدراج ــا ؛ ش ف وأجزائه ــ�ي ــات ذات العجلت ــة للمركب أمامي
الهوائيــة وأجزائهــا، دراجــة ثالثيــة العجــالت؛ رقــع مطاطيــة الصقة
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carts [vehicles]; shopping trolleys [vehicles]; trolleys; 
carts; baby carriages. 

صــالح االأنابيــب الداخليــة ؛ عجــالت للعربــات ]مركبــات[ ؛ عجلــة  الإ
؛ عربــات  ]المركبــات[  التســوق  ؛ عربــات  ]المركبــات[  للعربــات 

ــال.  ــات االأطف ــات، عرب ــات، البطاق ــات[ ؛ عرب ــوق ]المركب التس
  

 

Date :03/04/2022  التاريخ :03/04/2022

Trademark No.:42601 العالمة التجارية رقم :  42601

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: What Do You Want For Online 
Shopping ي

و�ف كة شو عايزين للتسويق االلكرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah         العنوان :  رام الله

Applicant for Correspondence : Adv Hussam Al-
Wahidi Ramallah, Al-Carmel District, Al-Qalaa 
Building, Mobile 0599423351 

عنوان التبليغ  : رام الله، حي الكرمل، عمارة القلعة جوال  
 0599423351

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising matter (Dissemination of-), 
Communication media (Presentation of goods on 
—), for retail purposes, Demonstration of goods, 
Marketing.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نرش مواد الدعاية واالعالن، عرض السلع عى وسائل االتصال 

لغايات بيعها بالتجزئة، عرض السلع، التسويق. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام 

  
 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42604 العالمة التجارية رقم :  42604

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

375  

376  
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Applicant Name: Mercy Medicine Store  ي لالدوية� بإسم :  مستودع مري

Applicant Address: Al-Sowwaneh – Tulkarm, West 
Bank, Palestine 

ف   العنوان :  الصوانة – طولكرم، الضفة الغربية، فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
dietetic substances adapted for medical use, 
nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، مكمالت غذائية لغايات طبية  ي ستخدام الطىب مواد حمية معدة لالإ

  Pharm اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :04/04/2022  التاريخ :04/04/2022

Trademark No.:42605 العالمة التجارية رقم :  42605

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: salam najeh mohammad abu farha بإسم :  سالم ناجح محمد ابو فرحة 

Applicant Address: palestine - jenin       0566100315 ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : jenin
ف 0566100315 عنوان التبليغ  : جن�ي

ف فلسط�ي

Goods/Services:
boots

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االحذية

accessories & shoes اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  

377  
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Date :04/04/2022  التاريخ :04/04/2022

Trademark No.:42609 العالمة التجارية رقم :  42609

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

ناشيوناىلي دي فوتبول اسوسيشن )فيفا)   بإسم :  فيديريشن انرت

Applicant Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
Switzerland 

اسه 20, 8044 زيوريخ, سويرا   العنوان :  فيفا-شرت

Applicant for Correspondence : Talal Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    3800 البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Money clips for holding bank notes; table cloths of paper; 
napkins of paper; plastic shopping bags; bags of paper; 
invitation cards; greeting cards; folded cardboard boxes; 
gift wrap; paper coasters, placemats and table sets; garbage 
bags of paper or plastic; food wrappers; labels of paper or 
cardboard; paper towels;  make-up removing towelettes 
made of paper; boxed tissues; paper handkerchiefs; 
stationery and school supplies (except equipment); 
magnetic boards (stationery); typewriting machines; 
typewriting, copying, and writing paper (stationery 
articles); envelopes; themed pads of paper; blocks of 
paper; notebooks; scribble pads; binders; archiving boxes; 
document sleeves; book covers; bookmarks; lithographies, 
paintings (framed or unframed); painting pads, colouring 
books; drawing and activity books; luminous paper; 
adhesive note paper; crepe paper; tissue paper; heat 
transfer paper; heat sensitive paper; staples; staplers; 
flags of paper; pennants of paper; writing instruments; 
fountain pens; pencils; pens; fountain pen sets; pencil 
sets; porous-point pens; colouring pens; ball-point pens; 
broad-tip markers; ink; ink pads; rubber stamps; paint 
boxes; paint and colouring pencils; chalk; decorations for 
pencils (stationery articles); printing blocks; magazines; 
newspapers; books and journals, particularly dealing 
with athletes or sport events; printed teaching materials; 
albums; photograph albums; autograph books; address

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشــابك نقــود لحمــل االأوراق المرفيــة، أقمشــة المائــدة 
بالســتيك  تســوق  حقائــب  الورقيــة،  المناديــل  الورقيــة، 
كيــاس الورقيــة، بطاقــات الدعــوات، بطاقــات المعايــدة،  ،االأ
صناديــق مــن ورق مقــوى مطــوي، ورق تغليــف الهدايــا، 
المائــدة  وأطقــم  الواقيــة  الحصائــر  الواقيــة،  الصحــون 
ــة  ــتيكية، أغلف ــة أو البالس ــات الورقي ــاس النفاي ــة، أكي الورقي
الــورق  أو  الــوةق  مــن  المصنوعــة  الملصقــات  الطعــام، 
زالــة  ة الإ المقــوى، المناشــف الورقيــة، مناشــف ورقيــة صغــري
ي صناديــق، محــارم يــد ورقيــة، 

المكيــاج، المناديــل المعبــأة �ف
القرطاســية ولــوازم المــدارس )عــدا المعــدات)، لوحــات كتابــة 
جداريــة مغناطيســية )أدوات مكتبيــة)، االآالت الكاتبــة، ورق 
المغلفــات،  مكتبيــة)،  )أدوات  والكتابــة  النســخ  للطباعــة، 
ــيهات  ة، كليش ــري ــاالت قص ــا مق ــب عليه ــة كت ــات ورقي إضمام
ضبــارات،  ورقيــة، المفكــرات، إضمامــات ورقيــة للخربشــة، االإ
ــق،  ــظ الوثائ ــفة، محاف ــق االأرش ــب، صنادي ــد الكت ــواد تجلي م
ات الكتــب، المطبوعــات الحجريــة،  أغطيــة الكتــب، مــؤ�ش
ــة  ــات ورقي ــرة)، إضمام ــري المؤط ــرة أو غ ــومات )المؤط الرس
ــورق  ــاطات، ال ــم والنش ــب الرس ــن، كت ــب التلوي ــم، كت للرس
ء، ورق الصــق للمالحظــات، ورق الكريــب، الــورق  ي

المــىف
ــورق  ــرارة، ال ــل للح ــورق الناق ــة، ال ــل ورقي ــفاف، منادي الش
الحســاس عــى الحــرارة، مشــابك الــورق، الكباســات، االأعــالم 
ــالم  ــة، أق ــة، أدوات الكتاب ــة الورقي ــات المثلث ــة، الراي الورقي
، أقــالم الرصــاص، أقــالم الحــرب ذات الــرؤوس الكروية،  الحــرب
أقــالم الرصــاص،  أقــالم  أطقــم   ، الحــرب أقــالم  أطقــم 
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schedules (for recording results); event programs; event 
books; diaries; personal organisers; roadmaps; entry 
tickets; airline tickets and  boarding passes; cheques; 
printed timetables; pamphlets and brochures; comic strips; 
collectable trading cards; sports trading cards; bumper 
stickers; stickers; sticker albums; calendars; posters; 
photographs; postcards; postage stamps for collectible 
purposes; commemorative stamp sheets; advertising signs 
and banners of paper or cardboard; decals; office requisites 
(except furniture); correction fluids; rubber erasers; 
pencil sharpeners; stands for writing implements; paper 
clips; drawing pins; rulers; adhesive tape for stationery, 
dispensers for adhesive tape; stencils; clip boards; notepad 
holders; bookends; seals [stationery]; debit cards made 
of paper or cardboard; credit cards (not encoded) made 
of paper or cardboard; luggage tags; passport holders; 
lanyards of paper for ID cards; non-magnetic credit cards 
of plastic 

الحــرب ذات الــرؤوس الكرويــة المســامية، أقــالم التلويــن، 
ــادات  ، لب ــرب ــة، الح ــرؤوس العريض ــمة ذات ال ــالم الواس االأق
، الطوابــع المطاطيــة، صناديــق طــالء، أقــالم رصــاص  الحــرب
للرســم والتلويــن، الطبشــور، زينــة الأقــالم الرصــاص )أدوات 
الكتــب  الجرائــد،  المجــالت،  الكليشــيهات،  قرطاســية)، 
ف  ي تتعاطــى أمــور الرياضيــ�ي

والصحــف اليوميــة، باالأخــص الــىت
جــداول  مطبوعــة،  تعليميــة  مــواد  الرياضيــة،  واالأحــداث 
ــات  ــة، ألبوم ــداث المطبوع ــج االأح ــج)، برام ــجيل النتائ )لتس
ــع،  ــب التواقي ــة، كت ــور الفوتوغرافي ــات الص ــداث، ألبوم االأح
ــط  ــخصية، خرائ ــات الش ــات، المنظم ــن، اليومي ــب العناوي كت
الجويــة  الخطــوط  تذاكــر  الدخــول،  تذاكــر  الطرقــات، 
ــت  ــداول التوقي ــيكات، ج ــرة، الش ــى الطائ ــود ع وتذاكرالصع
الهزليــة،  المسلســالت  والكراســات،  الكتيبــات  المطبوعــة، 
البطاقــات التجاريــة القابلــة للتجميــع، البطاقــات التجاريــة 
ألبومــات  الملصقــات،  للمصــدات،  ملصقــات  الرياضيــة، 
الصــور  الملصقــة،  عالنــات  االإ الرزنامــات،  الملصقــات، 
الطوابــع  الطوابــع،  يديــة،  الرب البطاقــات  الفوتوغرافيــة، 
يديــة، صحائــف طوابــع تذكاريــة، شــارات والفتــات دعائيــة  الرب
مــن الــورق أو الــورق المقــوى، ورق معــد لنقــل الصــور منــه 
ــاث)، ســوائل  ــة )عــدا االأث ــوازم المكتبي إىل أســطح أخــرى، الل
ــاص،  ــالم الرص ــات أق ــة، براي ــات المطاطي ــح، المحاي تصحي
ــورق، دبابيــس الرســم،  ــة، مشــابك ال منصــات الأدوات الكتاب
ــة  ط ــات لالأ�ش ــية، موزع ــة للقرطاس ــة الصق ط ــاطر، أ�ش المس
ــالت  ــورق، حام ــات ال ــل قصاص ــل، حوام ستنس ــة، االإ الالصق
)أدوات  االأختــام  الكتــب،  مســاند  الدمغــات،  المفكــرات، 
أو  الــورق  مــن  المصنوعــة  ئتمــان  االإ قرطاســية)، بطاقــات 
ئتمــان )الغــري مشــفرة) مــن  الــورق المقــوى، بطاقــات االإ
حامــالت  االأمتعــة،  بطاقــات  المقــوى،  الــورق  أو  الــورق 
جــوازات الســفر، حامــالت بطاقــات التعريــف الشــخصية، 

بطاقــات االئتمــان البالســتيكية غــري المغناطيســية 

  

 

Date :04/04/2022  التاريخ :04/04/2022

Trademark No.:42610 العالمة التجارية رقم :  42610

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

ناشيوناىلي دي فوتبول اسوسيشن )فيفا)   بإسم :  فيديريشن انرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

Applicant Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
Switzerland 

اسه 20, 8044 زيوريخ, سويرا   العنوان :  فيفا-شرت

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing; footwear; headgear; shirts; knitted garments; 
jerseys, pullovers, tank-tops; T-shirts; vests; singlets; 
dresses; sports dresses; skirts; sports skirts; underwear; 
swimwear, bikinis; tankinis; bath robes; shorts; pants; 
sweaters; bonnets; caps; hats; scarves; headscarves; 
sashes for wear; shawls; visors; peaked caps; warm-
up suits; sweatshirts; jackets; sports jackets; stadium 
jackets; blazers; rainwear; coats; uniforms; ties; 
wristbands; anti-sweat wristbands; headbands; gloves; 
aprons; bibs (not of paper); pyjamas; toddler and 
infant playwear; clothing for babies socks and hosiery; 
suspenders; belts; braces; sandals, thong sandals; 
athletic footwear, namely outdoor shoes, hiking shoes, 
basketball shoes, cross-training shoes, cycling shoes, 
indoor sports shoes, running and track-field shoes, 
flip-flops, football shoes (indoor and outdoor), football 
boots, canvas shoes, tennis shoes, urban sports shoes, 
sailing shoes, aerobic shoes; sports apparel, namely 
fleece tops, jogging suits, knit sportswear, sport casual 
pants, polo-shirts, sweatshirts, sweatpants, soccer-style 
shirts, rugby-style shirts, socks, swimwear, tights and 
leg warmers, tracksuits, functional underwear, singlets, 
bra tops, leotards, wristbands, headbands, gloves, 
snow suits, snow jackets, snow pants 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــان، االألبس ــرأس، القمص ــة ال ــدم، أغطي ــاس الق ــس، لب المالب
المحبوكــة، الجرزيــات، البلوفــر، القمصــان العلويــة النصفيــة، 
التحتيــة،  القمصــان  الصدريــات،  كــم،  النصــف  قمصــان 
ــس  ــة، المالب ــري رياضي ، تنان ــري ــة، التنان ــواب رياضي ، أث ف ــات�ي الفس
مبــاذل   ، ي

التانكيــىف  ، ي
البيكيــىف الســباحة،  لبــاس  الداخليــة، 

ات الصوفيــة، الطاقيــات،  ف إســتحمام، الشــورتات، الراويــل، الكــرف
القلنســوات، القبعــات، االوشــحة، أوشــحة الــرأس، أحزمــة للبــس، 
التحميــة،  بــدالت  الشــاالت، أقنعــة، قلنســوات ذات حــواف، 
القمصــان المعرقــة، الجاكيتــات، الجاكيتــات الرياضيــة، جاكيتــات 
مالبــس  )باليــزر)،  الرياضيــة  ات  الســرت الرياضيــة،  المدرجــات 
ربطــات  الموحــدة،  البــذات  المعاطــف،  المطــر،  مــن  واقيــة 
العنــق، أربطــة المعصــم المضــادة للتعــرق، أربطــة الــرأس، 
ــة  ــات، ألبس ــة)، البيجام ــري ورقي ــل )غ ــآزر، المراي ــازات، الم القف
لعــب لالأطفــال واالأطفــال الرضــع، أكيــاس نــوم لالأطفــال )مالبس)، 
ــات، االأحزمــة،  ــة، حمــاالت البنطلون ــس المحبوك الجــوارب والمالب
، ألبســة القــدم الرياضيــة،  الحمــاالت، الصنــادل، صنــادل الســري
ي لمســافات طويلــة، أحذيــة 

خاصــًة أحذيــة للخــارج، أحذيــة المــ�ش
لعبــة كــرة الســلة، أحذيــة للتماريــن الرياضيــة المتعــددة، أحذيــة 
ــة للعــدو  ــة، أحذي ــة الرياضــات الداخلي ــوب الدراجــات، أحذي لرك
، الزحافــات )فليــب فلــوب)، أحذيــة لعبــة كــرة القــدم  وللمضامــري
ــن  ــة م ــدم، أحذي ــرة الق ــة ك ــزم لعب ــة)، ج ــة والخارجي )الداخلي
ب، أحذيــة الرياضــات  ، أحذيــة لعبــة كــرة المــرف ي

القمــاش الكتــا�ف
ــة،  ــس رياضي ــك، مالب ــة االأيروبي ــار، أحذي بح ــة االإ ــة، أحذي المديني
خاصــًة االألبســة الفوقيــة الصوفيــة، بــذات الهرولــة، االألبســة 
الرياضيــة المحبوكــة، الراويــل الرياضيــة الغــري رســمية، قمصــان 
البولــو، القمصــان المعرقــة، الراويــل المعرقــة، قمصــان بطــراز 
 ، ي قمصــان لعبــة كــرة القــدم، قمصــان بطــراز قمصــان لعبــة الركــىب
ــة  ــة، االألبس ــودة عالي ــف ذات ج ــدم، مناش ــاس الق ــوارب، لب الج
الضيقــة ومدفئــات االأرجــل، بــذات حلبــات الســباق، االألبســة 
ــة  ــدر، ألبس ــاالت الص ــة، حم ــان التحتي ــة، القمص ــة العملي التحتي
ــذات  ــازات، ب ــرأس، القف ــة ال ــم، أربط ــة المعص ، أربط ف ــ�ي الراقص

ــج  ــل الثل ــج، �اوي ــات الثل ــج، جاكيت الثل
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Date :04/04/2022  التاريخ :04/04/2022

Trademark No.:42611 العالمة التجارية رقم :  42611

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

ناشيوناىلي دي فوتبول اسوسيشن )فيفا)   بإسم :  فيديريشن انرت

Applicant Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
Switzerland 

اسه 20, 8044 زيوريخ, سويرا   العنوان :  فيفا-شرت

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Games and playthings; sport bracelets of silicone; 
finger resistance bands (hand grip straighteners); 
sport balls; board games; tables for table football;  
micro-jerseys; dolls and animals; toy vehicles; puzzles; 
balloons; inflatable toys; playing cards; confetti; articles 
for gymnastics and sport, appliances for gymnastics; 
football equipment, namely footballs, gloves, knee, 
elbow and  shoulder pads, shin guards and football 
goals; football goal walls; sport bags and containers 
adapted for carrying sports articles; party hats (toys); 
hand-held electronic games adapted for use with 
television receivers only; joysticks for video games; 
video games; video game machines; gaming consoles; 
hand-held game machines with liquid crystal displays; 
hand-held electronic games other than those adapted 
for use with television receivers only; gamepads; 
steering wheels for video games and dancing mats 
for video games; foam hands (toys); toy robots for 
entertainment; arcade games; replica models of aircraft; 
toys for pet animals; scratch cards; kites; roller skates; 
scooters (toys); skateboards; voice-activated or hand-
operated game control pads and game controllers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االألعــاب وأدوات اللعــب، أســاور رياضيــة مصنوعــة من الســليكون؛ 
مقاومــة االأصابــع )أجهــزة تمليــس قبضــة اليــد)؛ الكــرات الرياضيــة، 
االألعــاب اللوحيــة، طــاوالت لعبــة البايبيفــوت، الدمــى والحيوانــات 
ــات،  ــات، البالون ــاب، االأحجي ــكل ألع ــى ش ــات ع ــوة، مركب المحش
االألعــاب القابلــة للنفــخ، ورق اللعــب، قصاصــات الــورق الملــون، 
أدوات للجمنازيــوم والرياضــة، أجهــزة الجمنازيــوم، معــدات كــرة 
كــواع  القــدم، خاصــًة الكــرات، القفــازات، لبــادات الركبــة، االأ
كتــاف، أدوات حمايــة القصبــة ومرمــى لعبــة كــرة القــدم،  واالأ
ــزة  ــة مجه ــات رياضي ــب وحاوي ــدم، حقائ ــرة الق ــى ك ــدران مرم ج
لحمــل االأدوات الرياضيــة، حقائــب رياضيــة مدولبــة، حقائــب 
ونيــة المحمولــة  لكرت عــدد، قبعــات الحفــالت )ألعــاب)، االلعــاب االإ
ســتعمال مــع أجهــزة إســتقبال التلفزيــون فقــط،  باليــد المجهــزة لالإ
ــو، آالت  ــاب الفيدي ــو، ألع ــاب الفيدي ــل ألع ــن أج ــه م أذرع توجي
ــد  ــة بالي ــو، منصــات االألعــاب، آالت ألعــاب محمول ألعــاب الفيدي
ونيــة  لكرت مــع شاشــات عــرض مــن الكريســتال الســائل، االألعــاب االإ
ــزة  ــع أجه ــتعمال م س ــزة لالإ ــك المجه ــالف تل ــد بخ ــة بالي المحمول
ــادة  ــالت القي ــاب، عج ــادات االألع ــط، وس ــون فق ــتقبال التلفزي إس
أشــكال  الفيديــو،  الألعــاب  رقــص  الفيديــو وحصائــر  الألعــاب 
ــل  ــكل رج ــى ش ــاب ع ــاب)، ألع ــدي )ألع ــاط الزب ــن المط ــادي م أي
االأصــل،  نمــاذج طائــرات طبــق  االآركيــد،  ألعــاب  فيــه،  للرت آىلي 
ألعــاب للحيوانــات االأليفــة، بطاقــات الحــك، الطائــرات الورقيــة، 
الزالجــات  )ألعــاب)،  الرجــل  دراجــات  المدولبــة،  الزالجــات 
ي يتــم تنشــيطها صوتًيــا 

ي االألعــاب الــىت
اللوحيــة، منصــات التحكــم �ف

ــاب  ي االألع
ــم �ف ــزة التحك ــا وأجه ــل يدويً أو تعم
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Date :04/04/2022  التاريخ :04/04/2022

Trademark No.:42612 العالمة التجارية رقم :  42612

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

ناشيوناىلي دي فوتبول اسوسيشن )فيفا)   بإسم :  فيديريشن انرت

Applicant Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
Switzerland 

اسه 20, 8044 زيوريخ, سويرا   العنوان :  فيفا-شرت

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; training; providing training courses; 
entertainment; entertainment services provided at or 
relating to sports events; entertainment services in the 
form of public viewings of sports events organisation of 
sporting and cultural events and activities; organisation 
of lotteries and competitions; organisation of sporting 
competitions and events in the field of football; 
providing sports facilities; fun park services; health and 
fitness club services; rental services for audio and video 
equipment; production, presentation, publication 
and/or rental of films, sound and video recordings; 
publication and/or rental of interactive educational and 
entertainment products, namely films, books, compact 
discs, DVDs, mini-discs, CD-ROMs; publication of 
statistics and other information on sports performances; 
radio and television reporting of sporting events; 
production and editing services for radio and television 
programmes; photography services; photography, 
audio and videotaping production services; production 
of animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for entertainment 
and sporting events; ticket reservation services for 
entertainment and sporting events; sports ticket agency 
services; timing of sports events; recording of sports 
events; organisation of beauty contests; interactive 
entertainment; gambling services;  providing of raffle

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيــه،  التعليــم، التدريــب، خدمــات توفــري الــدورات التدريبيــة، الرت
أو  الرياضيــة  االأحــداث  خــالل  المقدمــة  فيهيــة  الرت الخدمــات 
بشــكل  فيهيــة  الرت الخدمــات  الرياضيــة،  باالأحــداث  المتعلقــة 
مشــاهدات عامــة لالأحــداث الرياضيــة، توفــري النشــاطات الرياضيــة 
ــة،  ــة والثقافي ــاطات الرياضي ــداث والنش ــم االأح ــة، تنظي والثقافي
ــداث  ــابقات واالأح ــم المس ــابقات، تنظي ــب والمس ــم اليانصي تنظي
ي مجــال كــرة القــدم، توفــري المنشــآت الرياضيــة، 

الرياضيــة �ف
فهــات المــرح، خدمــات نــوادي الصحــة واللياقــة،  خدمــات منرت
تأجــري المعــدات الســمعية والفيديــو، إنتــاج، عــرض، نــرش و/
أو تأجــري االأفــالم، التســجيالت الســمعية والفيديــو، نــرش و/
التفاعليــة، خاصــًة  فيهيــة  التعليميــة والرت المنتجــات  تأجــري  أو 
االأفــالم، الكتــب، االأقــراص المدمجــة، أقــراص الفيديــو الرقميــة 
ة، االأقــراص المدمجــة القارئــة للذاكــرة  )DVDs)، االأقــراص الصغــري
ــات  ــن المعلوم ــا م ه ــاءات وغري ــرش االإحص ــط )ROMs-CD)، ن فق
ذاعيــة  االإ التقاريــر  إعــداد  خدمــات  الرياضيــة،  العــروض  عــن 
ــر  ــاج وتحري ــات إنت ــة، خدم ــداث الرياضي ــن االأح ــة ع والتلفزيوني
 ، ي

ــرا�ف ــر الفوتوغ ــات التصوي ــة، خدم ــة والتلفزيوني ذاعي ــج االإ ام الرب
، الســمعيات  ي

نتــاج المتعلقــة بالتصويــر الفوتوغــرا�ف خدمــات االإ
طــة الفيديــو، إنتــاج أفــالم الرســوم المتحركــة، إنتــاج  وتصويــر أ�ش
ــد  ــز المقاع ــات حج ــة، خدم ــة التلفزيوني ــور المتحرك ــج الص برام
ــة والرياضيــة، خدمــات حجــز التذاكــر لالأحــداث  فهي لالأحــداث الرت
فهيــة والرياضيــة، خدمــات وكاالت التذاكــر الرياضيــة، توقيــت  الرت
تنظيــم الرياضيــة،  االأحــداث  تســجيل  الرياضيــة،  االأحــداث 
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services; online game services; providing online 
entertainment in the nature of game tournaments; 
organization of computer game competitions including 
online game competitions; information relating to 
entertainment or education, provided on-line from 
a computer database or the Internet or on wireless 
electronic communication devices; electronic games 
services provided by means of the Internet or on wireless 
electronic communication devices (entertainment);  
publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; entertainment services in the form 
of chat rooms on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; entertainment services in the 
form of cinema performances; translation services;  
interpreter services; provision of entertainment 
infrastructures, namely, VIP lounges and sky boxes 
both on and off site sports facilities for entertainment 
purposes; hospitality services, namely customers 
reception services, including provision of tickets for 
sporting or entertainment events; providing online 
information in the fields of sports or sports events from 
a computer database or the Internet; entertainment 
services, namely, providing on-line, non-downloadable 
virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, 
sports bags, backpacks, sports equipment, footballs, 
art, trophies, toys and accessories for use in virtual 
environments, virtual reality games, interactive video 
game;  entertainment, and virtual reality content 
and experiences provided via the internet and other 
communications networks; arranging and conducting 
of competitions for encouraging use and development 
of interactive electronic games entertainment, virtual 
reality games, augmented reality games, consumer 
electronics for gaming, and video game entertainment 
software and hardware 

، خدمــات المقامــرة،  فيــه التفاعــىي مســابقات الجمــال، خدمــات الرت
ة  ، خدمــات االألعــاب المبــا�ش ي توفــري خدمــات البيــع اليانصيــىب
فيــه المبــا�ش عــى  نــت، خدمــات توفــري الرت نرت عــى شــبكة االإ
نــت بطبيعــة دورات لعــب، تنظيــم منافســات ألعــاب  نرت شــبكة االإ
ــبكة  ــى ش ة ع ــا�ش ــاب المب ــات االألع ــة منافس ــر المتضمن الكمبيوت
فيــه أو التعليــم،  نــت، توفــري المعلومــات المتعلقــة بالرت نرت االإ
المتوفــرة بشــكل مبــا�ش مــن قاعــدة بيانــات ممكننــة أو شــبكة 
ونيــة الســلكية، خدمــات االألعــاب  نــت أو أدوات إتصــاالت إلكرت نرت االإ
إتصــاالت  أدوات  أو  نــت  نرت االإ بواســطة  المتوفــرة  ونيــة  لكرت االإ
ونيــة الســلكية )ترفيــه)، نــرش الكتــب، نــرش الكتــب والمجــالت  إلكرت
نــت، خدمــات ترفيهيــة  نرت ونيــة بشــكل مبــا�ش عــى شــبكة االإ لكرت االإ
نــت أو عــى أدوات إتصــاالت  نرت بشــكل غــرف دردشــة عــى شــبكة االإ
ــينمائية،  ــروض س ــكل ع ــة بش ــات ترفيهي ــلكية، خدم ــة الس وني إلكرت
ويــد بالبــىف  ف جــم، توفــري الرت جمــة، خدمــات المرت خدمــات الرت
فيهيــة، خاصــًة، ردهــات الشــخصيات الهامــة جــداً أو  التحتيــة الرت
ي أو خــارج حــرم 

غــرف مخصصــة لكبــار الشــخصيات )boxes sky) �ف
فيــه، خدمــات الضيافــة، خدمــات  المنشــآت الرياضيــة الأغــراض الرت
ــة  ــر لالأحــداث الرياضي ــة توفــري التذاك ــن، المتضمن إســتقبال الزبائ
ي مجــاالت الرياضــة 

نــت �ف نرت فيهيــة؛ توفــري معلومــات عــرب االإ أو الرت
ــت؛  ن نرت ــات حاســوب أو االإ ــة مــن قاعــدة بيان أو االأحــداث الرياضي
ــة  ــري القابل ــة غ اضي ــة االفرت ــري االأحذي ــي توف ــه، وه في ــات الرت خدم
ــب،  ــارات، والحقائ ــرأس، والنظ ــة ال ــس، وأغطي ــل، والمالب للتحمي
ــة،  ــدات الرياضي ــر، والمع ــب الظه ــة، وحقائ ــب الرياضي والحقائ
وكــرات القــدم، والفــن، والجوائــز، واالألعــاب واالكسســوارات 
 ، ي

ا�ف اضيــة، وألعــاب الواقــع االفــرت ي البيئــات االفرت
الســتخدامها �ف

ــع  ــوى الواق ــه و محت في ــوى الرت ــة؛ محت ــو التفاعلي ــاب الفيدي وألع
نــت وشــبكات االتصــاالت  نرت ات المقدمــة عــرب االإ ي والخــرب

ا�ف االفــرت
اســتخدام  لتشــجيع  المســابقات  وإجــراء  ترتيــب  االأخــرى؛ 
فيــه، ألعــاب الواقــع  ونيــة التفاعليــة والرت لكرت وتطويــر االألعــاب االإ
ــتهالكية  ــات االس وني لكرت ــزز، االإ ــع المع ــاب الواق ، ألع ي

ا�ف ــرت االف
ــو  ــاب الفيدي ــة الألع ــزة ترفيهي ــج وأجه ــاب، و برام لالألع
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Applicant Name: KUNSHAN HONGJIE 
ELECTRONICS CO., LTD 

ونيكس كو.، ليمتد  بإسم :  كونشان هونغجي إليكرت

Applicant Address1050:  FU CHUN JIANG ROAD, 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, KUNSHAN CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 215333, CHINA 

العنوان :  1050 فو شون جيانغ رود، إكونوميك ديفالوبمنت زون، 
ف   ، جيانغسو بروفينس، 215333، الص�ي ي

كونشان سيىت

Applicant for Correspondence : Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون - دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Mounting racks for computer hardware; Cabinets 
adapted to hold computers; Computer peripheral 
devices; Stands adapted for mobile phones; Slide film 
mounts; Mounting brackets adapted for computers; 
Stands adapted for tablet computers; Stands adapted 
for laptops; Mounting brackets adapted for computer 
monitors; Electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل أجهــزة  ــن مهيــأة لحم ــوف عــرض الأجهــزة الكمبيوتــر؛ خزائ رف
ــف  ــأة للهوات ــب مهي ــر؛ مناص ــة بالكمبيوت ــزة ملحق ــر؛ أجه الكمبيوت
الأجهــزة  مهيــأ  عــرض  رف  ؛  ي

االنــزال�ت االأفــالم  عــارض  النقالــة؛ 
ــة؛ مناصــب  ــر اللوحي ــزة الكمبيوت ــأه الأجه ــر؛ مناصــب مهي الكمبيوت
مهيــأة للحواســيب المحمولــة؛ رف عــرض مهيــأ لشاشــات الكمبيوتر؛ 

ــارات.  ش ــد باالإ ــن بع ــم ع ــة للتحك وديناميكي ــزة إلكرت أجه
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Applicant Name: KUNSHAN HONGJIE 
ELECTRONICS CO., LTD 

ونيكس كو.، ليمتد  بإسم :  كونشان هونغجي إليكرت

Applicant Address1050:  FU CHUN JIANG ROAD, 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, KUNSHAN CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 215333, CHINA 

العنوان :  1050 فو شون جيانغ رود، إكونوميك ديفالوبمنت زون، 
ف   ، جيانغسو بروفينس، 215333، الص�ي ي

كونشان سيىت

Applicant for Correspondence : Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون - دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Trolleys [furniture]; Trestles [furniture]; Stands for 
calculating machines; Support stands [furniture]; 
Furniture shelves; Furniture of metal; Metal cabinets; 
Office furniture; Tables; Height adjustable tables. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عربــات تــروىلي ]أثــاث[؛ مســاند ]أثــاث[؛ مناصــب لــالآالت الحاســبة؛ 
ــات  ؛ خزان ي

ــد�ف ــاث مع ــاث؛ أث ــوف لالأث ــاث[؛ رف ــم ]أث ــب دع مناص
معدنيــة؛ أثــاث مكاتــب؛ طــاوالت؛ طــاوالت قابلــة لتعديــل الطــول. 
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Trademark No.:42615 العالمة التجارية رقم :  42615
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�ف

Applicant Name: Riot Games, Inc.  .بإسم :  ريوت جيمز، إنك

Applicant Address12333:  W. Olympic Blvd., Los 
Angeles, California 90064, U.S.A. 

ي دي. ، لوس أنجلوس، 
ي أل �ف العنوان :  12333 دبليو. أولمبيك �ب

كاليفورنيا 90064 ، الواليات المتحدة االأمريكية.  

Applicant for Correspondence : Saba & Co. IP , 
tel: 2989760 - Al Midan Center - 2nd floor, P.O.Box 
4472 

ي - هاتف 2989760 - ص .ب 
عنوان التبليغ  : عمارة الميدان - الطابق الثا�ف

ة -   ب 4472 البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing; Bandanas; belts [clothing]; baseball caps; 
beanies; boots; coats; costumes for use in role-playing 
games; dresses; footwear; gloves [clothing]; Halloween 
costumes; hats; headwear; hooded sweatshirts; 
infantwear; jackets [clothing]; loungewear; pants; 
pullovers; rainwear; sandals; scarves; shirts; shoes; 
shorts; skirts; sleepwear; socks; sweatpants; sweaters; 
sweatshirts; swimwear; t-shirts; tights; tops [clothing]; 
tracksuits; undergarments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
]مالبــس[؛  االأحزمــة  المزركشــة؛  ة  الكبــري والمناديــل  المالبــس؛ 
ي البيســبول؛ القبعــات الصوفيــة للــرأس؛ الجــزم؛ المالبــس؛ 

طــوا�ت
ف  المعاطــف ؛ المالبــس المخصصــة الألعــاب تأدية االأدوار؛ الفســات�ي
؛ البســة القــدم؛ القفــازات ]مالبــس[؛ أزيــاء مخصصــة لعيــد 
؛ القبعــات ؛ أغطيــة الــرأس ؛ القمصــان الفضفاضــة  ف القديســ�ي
ات ]مالبــس[؛ مالبــس  ي لهــا قلنســوات؛ مالبــس االأطفــال؛ الســرت

الــىت
ــن  ــة م ــس الواقي ــة؛ المالب ات الصوفي ف ــرف ــل؛ الك ــة ؛ الراوي الراح
ــل  ــة؛ الراوي ــان؛ االحذي ــات؛ القمص ــادل؛ اللفح ــر؛ والصن المط
الراويــل  ؛  والجــوارب  النــوم؛  مالبــس  ؛  التنانــري  ؛  ة  القصــري
ات الرياضيــة الفضفاضــة  ف ات؛ الكــرف ف الرياضيــة الفضفاضــة ؛ الكــرف
ة ؛ المالبــس  كمــام القصــري ؛ مالبــس الســباحة؛ القمصــان ذات االأ
الضيقــة ؛ مالبــس علويــة ]مالبــس[؛ والبــدالت الرياضيــة؛ مالبــس 

ــة.  تحتي
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Applicant Address12333:  W. Olympic Blvd., Los 
Angeles, California 90064, U.S.A. 

ي دي. ، لوس أنجلوس، 
ي أل �ف العنوان :  12333 دبليو. أولمبيك �ب

كاليفورنيا 90064 ، الواليات المتحدة االأمريكية.  

Applicant for Correspondence : Saba & Co. IP , 
tel: 2989760 - Al Midan Center - 2nd floor, P.O.Box 
4472 

ي - هاتف 2989760 - ص .ب 
عنوان التبليغ  : عمارة الميدان - الطابق الثا�ف

ة -   ب 4472 البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Telecommunications and broadcasting services; 
Broadcast and streaming of computer and video 
game competitions and tournaments over global 
communications networks, the Internet and wireless 
networks; video, audio and television streaming 
services; webcasting services via global and local 
computer networks; wireless electronic transmission of 
data, images and information. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات االتصــاالت بعيــدة المــدى والبــث؛ البــث والبــث المبــا�ش 
ــو  ــاب الفيدي ــوب وألع ــوالت الحاس ــات وبط ــت لمنافس ن نرت ــرب االإ ع
ــبكات  ــت والش ن نرت ــبكات االإ ــة، ش ــاالت العالمي ــبكات االتص ــرب ش ع
الالســلكية؛ والمقاطــع المرئيــة، خدمــات البــث المبــا�ش للمقاطــع 
نــت من  نرت الصوتيــة وبرامــج التلفــاز؛ خدمــات البــث الشــب�ي عــرب االإ
ي 

و�ف ــرت ــل االلك ــة؛ النق ــة والمحلي ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ــالل ش خ
ــات، الصــور والمعلومــات.  الالســل�ي للبيان
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Applicant Name: Riot Games, Inc.  .بإسم :  ريوت جيمز، إنك

Applicant Address12333:  W. Olympic Blvd., Los 
Angeles, California 90064, U.S.A. 

ي دي. ، لوس أنجلوس، 
ي أل �ف العنوان :  12333 دبليو. أولمبيك �ب

كاليفورنيا 90064 ، الواليات المتحدة االأمريكية.  

Applicant for Correspondence : Saba & Co. IP , tel: 
2989760 - Al Midan Center - 2nd floor, P.O.Box 4472 

ي - هاتف 2989760 - ص .ب 
عنوان التبليغ  : عمارة الميدان - الطابق الثا�ف

ة -   ب 4472 البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Entertainment services; Entertainment services, namely, 
arranging and conducting live computer and video 
game competitions and tournaments; establishing 
rules and regulations in connection with computer 
and video gaming competitions and tournaments; 
providing non-downloadable audio and video 
presentations in the fields of computer and video game 
competitions and tournaments via a website; providing 
non-downloadable entertainment information 
about computer and video game competitions and 
tournaments via a website; entertainment services, 
namely, organizing live fan meetings and conferences 
with interactive gameplay between participants in the 
fields of computer and video games. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراء  ــب وإج ــدا: ، ترتي ــه ، تحدي في ــات الرت ــه ؛ خدم في ــات الرت خدم
ــع  ــة؛ وض ــو الحي ــر والفيدي ــاب الكمبيوت ــوالت ألع ــابقات وبط مس
القواعــد واالأنظمــة فيمــا يتعلــق بمســابقات وبطــوالت ألعــاب 
الصوتيــة  التقديميــة  العــروض  تقديــم  والفيديــو؛  الكمبيوتــر 
ــوالت  ــابقات وبط ــاالت مس ي مج

ــل �ف ي ف ــة للترف ــري القابل ــة غ والمرئي
ونيــة؛ توفــري  لكرت ألعــاب الكمبيوتــر والفيديــو عــرب المواقــع االإ
يــل حــول مســابقات وبطــوالت  ف معلومــات ترفيهيــة غــري قابلــة للترف
ــات  ــة؛ خدم وني لكرت ــع االإ ــرب المواق ــو ع ــر والفيدي ــاب الكمبيوت ألع
ــع  ة م ــا�ش ــرات مب ــات ومؤتم ــم اجتماع ــدا: ، تنظي ــه ، تحدي في الرت
ي مجــاالت 

ف �ف ف المشــارك�ي ف مــن خــالل اللعــب التفاعــىي بــ�ي المعجبــ�ي
ــو.  ــر والفيدي ــاب الكمبيوت ألع

386  
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Date :05/04/2022  التاريخ :05/04/2022

Trademark No.:42618 العالمة التجارية رقم :  42618

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: MUSAAB EMAD MUSLIEH FATOOM  بإسم :  مصعب عماد مصلح فطوم

Applicant Address: Nablus - Palestine Street A. Mobile: 
0599270065 Email: meme-coom_1998@gmai.com 

ف     .  جوال :  العنوان :  نابلس  - شارع فلسط�ي
  meme-coom_1998@gmai.com    : 0599270065 ايميل

Applicant for Correspondence:  
عنوان التبليغ  : 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Biscuits , Candy for food, Chewing gum, not for medical 
purposes ,Chocolate, Confectionery, Couscous [semolina], 
Cream (Ice—),Fondants [confectionery]   , Fruit jellies 
[confectionery] . Ice cream Lozenges [confectionery]. 
Sherbets [ices] Stick liquorice [confectionery]. Sweetmeats 
[candy] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بســكويت. ســكاكر لــالأكل، علكــة ليســت لغايــات طبيــة . 
شــوكوالتة ، حلويــات بســكويت رقيــق هــش بوظــة , اقــراص 
) فواكهــه حلويــات  ســكريه حلويــات ، هالميــات ) جــىي
بــات  �ش  . صغــري  حلــوى  قطــع   . )أيســكريم)  بوظــة   ،

)مثلجات).اصابــع ســوس حلويــات ، حلويــات ســكرية 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الرسومات والكلمات  اشرت
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :06/04/2022  التاريخ :06/04/2022

Trademark No.:42627 العالمة التجارية رقم :  42627

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

387  
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Applicant Name: Free Look Company for Trade, 
Import and Marketing

اد والتسويق كة فري لوك للتجارة واالستري بإسم :  �ش

Applicant Address: Palestine - jenin       0599654265 ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Palestine - jenin ف 0599654265 عنوان التبليغ  :  - جن�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
clothes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس

  

 

Date :06/04/2022  التاريخ :06/04/2022

Trademark No.:42629 العالمة التجارية رقم :  42629

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: EMARA Foodstuff Trading LLC  كة إمارة لتجارة المواد الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address: King Abdullah II Street – Al 
Dalahmeh Building – Floor 2, Jordan                   

ي - بناية الدالهمة- 
العنوان :  االأردن - عمان- ش.الملك عبدالله الثا�ف

الطابق2                     

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; rice, pasta 
and noodles; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and confectionery; 
chocolate; ice cream, sorbets and other edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces 
and other condiments; ice (frozen water). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الباســتا  االأرز ومعكرونــة  وبدائلهــا،  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة 
ات  ف والمســتحرف ومعكرونــة النودلــز، التابيــوكا والســاغو، الطحــ�ي
ف والفطائــر والحلويــات، الشــوكوال،  المصنوعــة مــن الحبــوب، الخــرب
ــكر  ــالأكل، الس ــة ل ــرى الصالح ــات االأخ ــات والمثلج ب ــة والرش البوظ
 ، ف ــري ــحوق الخب ة ومس ــري ــود، الخم ــل االأس ــل والعس ــل النح وعس
الخــل  المحفوظــة،  واالأعشــاب  والبهــارات  والتوابــل  الملــح 

ــد)  ــاء المجّم ــج )الم ــرى، الثل ــل االأخ ــات والتواب والصلص

  

389  



303

2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

 

Date :07/04/2022  التاريخ :07/04/2022

Trademark No.:42630 العالمة التجارية رقم :  42630

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: CanAR Company e-learning 
services

ونية  كة َكنار للخدمات التعليمية االلكرت بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah Birzeit University 
Entrepreneurship and Creativity Unit Building 
Mobile 0592066009    

زيت مبىف وحدة الريادة واالبداع  العنوان :  رام الله جامعة بري
جوال 0592066009    

Applicant for Correspondence :  Ramallah Birzeit 
University Entrepreneurship and Creativity Unit 
Building Mobile 0592066009 

زيت مبىف وحدة الريادة واالبداع  عنوان التبليغ  : رام الله جامعة بري
جوال 0592066009

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Audiovisual teaching apparatus , Computer programs 
[downloadable software] , Optical goods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهزة تعليم سمعية وبرية ، برامج كمبيوتر )برمجيات قابلة 

يل) ، سلع برية  ف للترف

اطات خاصة:عدم حماية صورة عصفور الكنار اشرت

  
 

Date :07/04/2022  التاريخ :07/04/2022

Trademark No.:42632 العالمة التجارية رقم :  42632

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: GIULIANI S.p.A.  .ايه. ي ي أس.�ب
بإسم :  جيوليا�ف

Applicant Address: Via Palagi 2 20129 Milano, Italy   العنوان :  فيا باالجي 2 ، 20129 ميالنو، ايطاليا

390  
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Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hair preparations and treatments; oil baths for hair 
care; hair moisturizing conditioners; conditioners in 
the form of sprays for the scalp; hair conditioners; 
hair conditioners for babies; lip conditioners; nail 
conditioners; conditioning balsam; hair dyes; cosmetics 
and cosmetic preparations; cosmetics for the use 
on the hair; cosmetics for the treatment of dry skin; 
cosmetics for use in the treatment of wrinkled skin; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetics for 
protecting the skin from sunburn; cosmetic sun-
protecting preparations; retinol cream for cosmetic 
purposes; hair creams; face cream (non-medicated -); 
lip cream; hand creams; creams for tanning the skin; 
anti-aging creams; beauty balm creams; cosmetic 
nourishing creams; face creams for cosmetic use; skin 
care creams [cosmetic]; cosmetic creams and lotions; 
non-medicated creams; creams for fixing hair; hair 
care creams; hair protection creams; moisturizing 
creams, lotions and gels; creams, lotions, gels 
and balms for cosmetic use; dentifrices; balms, 
other than for medical purposes; deodorants and 
antiperspirants; deodorant for personal use; cleaning 
preparations for personal use; cleansers for household 
purposes; cleaning preparations for animals; hair 
emollients; hair gel; hair protection gels; moisturizers; 
hair moisturizers; hair lotions; lotions; hair 
strengthening treatment lotions; hair care lotions; 
lotions for cosmetic purposes; hair protection 
lotions; hair glaze; hair mascara; hair care masks; 
hair protection mousse; natural oils for cosmetic 
purposes; hair nourishers; ethereal oils; pomades 
for cosmetic purposes; preparations for cosmetic 
use; cosmetic preparations for the hair and scalp; 
cosmetic nail care preparations; preparations and 
treatments for the hair, skin and skin appendages; 
body cleaning and beauty care preparations¸ non-
medicated preparations for the relief of sunburn; 
cosmetics containing hyaluronic acid; cosmetic 
hair dressing preparations; cosmetic preparations 
for beautifying and caring for the hair, skin and skin 
appendages; cleaning preparations for personal 
use; neutralizing hair preparations; non-medicated 
hair treatment preparations for cosmetic purposes; 
preparations for protecting the hair from the sun; 
products for the care and conditioning of hair; skin and 
eye preparations and nail, eyelash and eyebrow care 
preparations; shampoos; hair and body wash;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات اســتحمام  ات والمعالجــات للشــعر ؛ مســتحرف المســتحرف
زيتيــة للعنايــة بالشــعر؛ ملطفــات ترطيــب الشــعر؛, ملطفــات 
ترطيــب  ات  مســتحرف الــرأس؛  لفــروة  بخاخــات  شــكل  عــى 
ات, تلميــع الشــفاه؛  الشــعر؛ مطريــات شــعر األطفــال؛ مســتحرف
ات  مطريــات أظافــر؛ بلســم التلطيــف؛ أصبــاغ للشــعر؛ مســتحرف
التجميــل  ات  مســتحرف التجميــل؛  ات  ومســتحرف تجميليــة 
لمعالجــة  تجميــل  ات  مســتحرف الشــعر؛  عــى  اللســتخدام 
ي معالجــة 

ات؛ التجميــل اللســتخدام �ف ة الجافــة؛ مســتحرف البــرش
ة؛  بالبــرش للعنايــة  تجميــل  ات  مســتحرف المتجعــدة؛  ة  البــرش
ة مــن حــروق الشــمس؛  ات التجميــل؛ لحمايــة البــرش مســتحرف
ــم  ــمس؛ كري ــّعة الش ــن أش ــة م ــة للحماي ات التجميلي ــتحرف المس
ــه ) ــم الوج ــعر؛ كري ــات الش ــل؛ كريم ــراض التجمي ــول, ألغ الريتين
غــري العالجــي)؛ كريــم للشــفاه؛ كريمــات اليديــن؛ الكريمــات 
ة؛ الكريمــات المقاومــة للشــيخوخة؛  ؛ كريمــات لتســمري البــرش
التجميليــة؛  التغذيــة  كريمــات  ؛  التجميــىي البلســم  كريمــات 
ة ) للوجــه اللســتخدامات التجميليــة؛ كريمــات العنايــة بالبــرش
ات تجميــل)؛ كريمــات ولوشــن التجميــل؛ الكريمــات  مســتحرف
غــري العالجيــة؛ كريمــات تثبيــت الشــعر؛ كريــم للعنايــة بالشــعر؛ 
طيــب؛  طيــب، كريــم الرت كريمــات حمايــة الشــعر؛ كريمــات الرت
ــة؛  ــتخدامات التجميلي ــم اللس ــل والبلس ــن، الج ــات، اللوش الكريم
ــة؛  ــراض الطبي ــو الألغ ــا ه ــف م ــم، خال ــنان؛ البلس ــات االس منظف
التعــرق؛  ومضــادات  الكريهــة  الروائــح  إزالــة  ات  مســتحرف
ات  ــتحرف ؛ مس ــخىي ــتعمال الش ــة اللس ــح الكريه ــت الروائ مزيال
الألغــراض  منظفــات  ؛  الشــخىي اللســتخدام  التنظيــف 
ات  مســتحرف الشــعر؛  حمايــة  جــل  الشــعر؛  جــل  ليــة؛  ف المرف
ــعر؛ ــات الش ــات؛ ملين ــف للحيوان ات التنظي ــتحرف ــب؛ مس طي  الرت
مرطبــات شــعر؛ لوشــن الشــعر؛ اللوشــن؛ غســوالت معالجــة 
لغايــات  واللوشــن  بالشــعر؛  العنايــة  لوشــن  الشــعر؛  لفــرد 
الشــعر؛  لتلميــع  مــواد  الشــعر؛  حمايــة  لوشــن  التجميــل؛ 
حمايــة  رغــوة  بالشــعر؛  العنايــة  أقنعــة  للشــعر؛  المســكارا 
زيــوت  الشــعر؛  مغذيــات  التجميــل؛  الســتخدامات  الشــعر؛ 
الطبيعيــة الزيــوت  التجميــل؛  ألغــراض  مراهــم  يــة؛   أثري
التجميليــة  ات  المســتحرف التجميــل؛  الســتخدام  ات  مســتحرف
ــة باألظافــر؛  ات تجميليــة للعناي للشــعر وفــروة الــرأس؛ مســتحرف
الجلديــة؛  والزوائــد  والجلــد  الشــعر،  وعالجــات  ات  مســتحرف
ات  ــتحرف ــال - مس ــة بالجم ــم والعناي ــف الجس ات تنظي ــتحرف مس
ات تجميليــة  غــري دوائيــة للتخفيــف مــن حــروق الشــمس؛ مســتحرف
ات تصفيــف الشــعر  تحتــوي عــى حمــض الهيالورونيــك؛ مســتحرف
ات التجميــل لتجميــل الشــعر والعنايــة بــه،  التجميليــة؛ مســتحرف
ــتخدام  ــف اللس ات التنظي ــتحرف ــة؛ مس ــد الجلدي ــد والزوائ والجل
ــة  ات العناي ــتحرف ــعر؛ مس ــد الش ات تحيي ــتحرف ؛ مس ــخىي الش
ات  مســتحرف التجميليــة؛  للغايــات  الطبيــة  غــري  بالشــعر 
وتلطيــف العنايــة  منتجــات  الشــمس؛  مــن  الشــعر  لحمايــة 
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sun care preparations; topical preparations for 
treating the hair, skin and appendages; perfumery; 
hair straightening preparations; bath salts; soap; 
soap; shampoos; dandruff shampoo; emollient 
shampoos; baby shampoo mousse; non-medicated 
shampoos; baby shampoo; shampoo-conditioners; 
hair serums; hair care serums; hair spray; hair 
tonic; hair preservation treatments for 
cosmetic use; hair texturizers; hair desiccating 
treatments for cosmetic us 

ات  ف واألظافــر، مســتحرف ات الجلــد والعــ�ي الشــعر؛ مســتحرف
غســوالت  والشــامبو؛  والحواجــب؛  بالرمــوش  العنايــة 
الشــمس؛  مــن  للحمايــة  ات  مســتحرف ؛  والجســم  الوجــه 
والزوائــد؛  الجلــد  الشــعر،  لعالــج  موضعيــة  ات  مســتحرف
أمالــح  الشــعر؛  تمليــس  ات  مســتحرف العطريــة؛  المــواد 
شــامبوهات  والشــامبو؛  الصابــون؛  ؛  الصابــون  االســتحمام؛ 
الألطفــال؛  شــامبو  المطــري؛  الشــامبو  ة؛  القــرش ضــد 
ات تنعيــم ــة؛ شــامبو أطفــال؛ مســتحرف  الشــامبوهات غــري الطبي
ــال  ــعر؛ األمص ــال الش ــامبو؛ أمص ــكل ش ــى ش ــعر ع ــع الش وتلمي
الشــعر؛ مقويــات  الشــعر؛  تثبيــت  بخــاخ  بالشــعر؛   للعنايــة 
؛  التجميــىي اللســتخدام  الشــعر  عــى  الحفــاظ  معالجــات 
الشــعر تجفيــف  عالجــات  الشــعر؛  تنعيــم  ات   مســتحرف

.اللستخدام التجميىي 

  

 

Date :07/04/2022  التاريخ :07/04/2022

Trademark No.:42633 العالمة التجارية رقم :  42633

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: GIULIANI S.p.A.  .ايه. ي ي أس.�ب
بإسم :  جيوليا�ف

Applicant Address :Via Palagi 2 20129 Milano, Italy   العنوان :  فيا باالجي 2 ، 20129 ميالنو، ايطاليا

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Drug delivery agents that facilitate the delivery of 
pharmaceutical preparations; delivery agents in the 
form of coatings for tablets that facilitate the delivery 
of nutritional supplements; dietary supplements 
for humans; dietetic foods adapted for medical 
purposes; food for diabetics; infant formula; medicinal 
drinks; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; pharmaceutical creams; disinfectants; 
pharmaceutical drugs; fibers from cereals, rhizomes and 
other seeds, for dietetic use; dietary supplements with 
a cosmetic effect; dietary fibre; dietary supplements 
consisting of vitamins; dietary supplements and 
dietetic preparations; food supplements or dietary 
supplements for the treatment of nervous system

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  المســتحرف إعطــاء  تســهل  ي 

الــىت الــدواء  توصيــل  عوامــل 
الألقــراص  أغلفــة  شــكل  عــى  توصيــل  عوامــل  الصيدالنيــة؛ 
ــة  ــة الغذائي ــت الحمي ــة؛ مكمال ــت الغذائي ــل المكمال تســهل توصي
طبيــة؛  لغايــات  المعــدة  الغذائيــة  الحميــة  أغذيــة  ؛  للبــرش
ي الوالــدة؛ 

أطعمــة لمــر�ف الســكري؛ حليــب األطفــال حديــىش
لغايــات  المعــدة  الحميــة  وبــات  مرش الدوائيــة؛  وبــات  المرش
طبيــة؛ الكريمــات الصيدالنيــة؛ المطهــرات؛ أدويــة صيدالنيــة؛ 
ــتخدام  ــرى، الس ــة أخ ــذور مكون ــذور وب ــوب، ج ــن الحب ــاف م ألي
؛  التجميــىي التأثــري  ذات  الغذائيــة  الحميــة  مكمالــت  الحميــة؛ 
مكمالــت  الفيتامينــات؛  مــن  حميــة  مكمالــت  الحميــة؛  أليــاف 
ات الحميــة الغذائيــة؛ المكمالــت  الحميــة الغذائيــة ومســتحرف
اضطرابــات  لعالــج  الغذائيــة  للحميــة  المكمالــت  أو  الغذائيــة 
الغذائيــة المكمالــت  الغذائيــة؛  المكمالــت  ؛  ي العصــىب الجهــاز 
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disorders; nutritional supplements; food supplements 
for metabolic and gastrointestinal use; dietary and 
nutritional supplements; food supplements for non-
medical purposes; health food supplements made 
principally of minerals; health food supplements made 
principally of vitamins; anti-oxidant food supplements; 
mineral nutritional supplements; mineral dietary 
supplements; homeopathic supplements; prebiotic 
supplements; probiotic supplements; vitamin and 
mineral supplements; laxatives; medicated lotions; 
pharmaceuticals and natural remedies; medicines 
for intestinal disorders; pomades for medical 
purposes; diagnostic preparations and materials; 
sanitary preparations and articles; pharmaceutical 
preparations for treating diabetes; pharmaceutical 
preparations for hair care; pharmaceutical preparations 
for the prevention of disorders of the nervous 
system; pharmacological preparations for skin care; 
pharmacological preparations for the care of skin 
appendages; sanitary preparations for medical 
purposes; multi-vitamin preparations; vitamin 
preparations; medicinal preparations and substances; 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for human use; medical preparations; 
biological preparations for medical purposes; 
chemico-pharmaceutical preparations; dermatological 
preparations; dietetic substances adapted for medical 
use; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of gastro-intestinal diseases; 
pharmaceuticals; pharmaceutical preparations for 
proctological and dermatological use; pharmaceutical 
and veterinary preparations; homeopathic 
pharmaceuticals; pharmaceutical preparations for 
treating gastrointestinal disorders; medicated and 
sanitizing soaps and detergents; medicated shampoos; 
dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; central 
nervous system stimulants 

التغذيــة  مكمالــت  الهضمــي؛  والجهــاز  ي 
األيــىف اللســتخدام 

ــة؛  ــة الألغــراض غــري الطبي ــت الغذائي ــة؛ المكمال ــة الغذائي والحمي
ــادن؛  ــن المع ــا م ــة أساس ــة المصنوع ــة الصحي ــت الغذائي المكمال
مــن  أســا�ي  بشــكل  المعــدة  الصحيــة  الغذائيــة  المكمالــت 
الفيتامينــات؛ المكمالــت الغذائيــة المضــادة الألكســدة؛ المكمالــت 
 الغذائيــة المحتويــة عــى معــادن؛ المكمالــت الغذائيــة المعدنيــة؛
وبيوتيــك  الرب يبايوتــك؛ مكمالــت  الرب مكمالــت مثليــة؛ مكمالــت 
الملينــات؛  والمعــادن؛  الفيتامينــات  مــن  مكمالــت  الغذائيــة؛ 
والعالجــات  الصيدالنيــة  ات  المســتحرف العالجــي؛  الغســول 
الطبيعيــة؛ أدويــة اللضطرابــات المعويــة؛ مراهــم عطريــة لغايــات 
ات واألــدوات  ات ومــواد التشــخيص؛ المســتحرف طبيــة؛ مســتحرف
ات  ــج الســكري؛ مســتحرف ــة لعال ات صيدالني ــة؛ مســتحرف الصحي
ــة  ــة للوقاي ات الصيدالني ــتحرف ــعر؛ المس ــة بالش ــة للعناي صيدالني
ات الدوائيــة للعنايــة  ؛ المســتحرف ي مــن اضطرابــات الجهــاز العصــىب
الجلديــة؛  بالزوائــد  للعنايــة  الدوائيــة  ات  المســتحرف بالجلــد؛ 
ات متعددة  ات الصحيــة الألغــراض الطبيــة؛ المســتحرف المســتحرف
ومــواد  ات  مســتحرف الفيتامينــات؛  ات  مســتحرف الفيتامينــات؛ 
صيدالنيــة  ات  مســتحرف الصيدالنيــة؛  ات  المســتحرف دوائيــة؛ 
ات  ات الطبيــة؛ المســتحرف ي، ؛ المســتحرف اللســتخدام البــرش
الكيميائيــة ات  المســتحرف طبيــة؛  ألغــراض   البيولوجيــة 
الحميــة  الجلديــة؛ مــواد  األمــراض  ات  الصيدالنيــة؛ مســتحرف
ات  المســتحرف ؛  ي الطــىب اللســتخدام  المعــدة  الغذائيــة 
الجهــاز  أمــراض  عالــج  ي 

�ف المســتخدمة  والمــواد  الصيدالنيــة 
ات الصيدالنيــة  ات الصيدالنيــة؛ المســتحرف الهضمــي؛ المســتحرف
الجلديــة؛  واألمــراض  المســتقيم  أمــراض  ي 

�ف اللســتخدام 
ــة؛  ــة مثلي ــواد صيدالني ــة؛ م ــة والبيطري ات الصيدالني ــتحرف والمس
ــاز الهضمــي؛  ــات الجه ــج اضطراب ــة لعال ات الصيدالني المســتحرف
؛ أغذيــة  ي صابــون ومنظفــات طبيــة ومعقمــة؛ الشــامبو الطــىب
وبــات الحميــة  الحميــة الغذائيــة المعــدة لغايــات طبيــة؛ مرش

المركــزي  ي  العصــىب للجهــاز  لغايــات طبية؛.منبهــات  المعــدة 

  

 

Date :07/04/2022  التاريخ :07/04/2022

Trademark No.:42635 العالمة التجارية رقم :  42635

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: GIULIANI S.p.A.  .ايه. ي ي أس.�ب
بإسم :  جيوليا�ف
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Applicant Address: Via Palagi 2 20129 Milano, Italy   العنوان :  فيا باالجي 2 ، 20129 ميالنو، ايطاليا

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or veterinary 
use, food for babies; dietary supplements for human 
beings and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبيطريــة؛  طبيــة  ات  مســتحرف الصيدالنيــة،  ات  لمســتحرف
ات الصحيــة لالأغــراض الطبيــة؛ مــواد وأغذيــة الحميــة  المســتحرف
ي أو البيطــري، أغذيــة الألطفــال الرضــع؛  ســتعمال الطــىب المعــدة لالإ
مــواد الحميــة للبــرش والحيوانــات؛ لصقــات الجــروح، ومــواد 
التضميــد؛ مــواد حشــو االســنان، شــمع االأســنان؛ المطهــرات؛ 
ات القضــاء عــى .الهــوام؛ مبيــدات الفطريــات، مبيــدات  مســتحرف

ــارة  ــاب الض االأعش

  

 

Date :19/04/2022  التاريخ :19/04/2022

Trademark No.:42678 العالمة التجارية رقم :  42678

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Raya Media and Publishing 
Company 

كة راية لالعالم والنرش  بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah- Al Baloua   العنوان :  رام الله - البالوع

Applicant for Correspondence : Al-Bireh - Al-
Sharfa -Gemzo Street - Mike Issa Building - next 
to Al-Jeriri Rent a Car TEL: 02-2951110 Mob: 
0598959997 E-mail: bilal@hulullaw.com 

فة – شارع جمزو – عمارة مايك عي� –  ة -الرش عنوان التبليغ  : البري
بجانب الجريري لتأجري السيارات ص.ب 3903 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Entertainment services, organization of matches or 
competitions (for education or entertainment), game 
services provided directly from a computer network, 
provision of computer games on the Internet; Providing 
computer games that can be accessed over global 
computer networks; providing online information 
about computer games and computer improvements 
to games; Online gaming services; Games organizing 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــم أو  ــات )للتعلي ــارات او المنافس ــم المب ــه ، تنظي في ــات الرت خدم
ة مــن شــبكة الكمبيوتر،  فيــه )،خدمــات االألعــاب المقدمــة مبا�ش الرت
نــت؛ توفــري ألعــاب الحاســوب  نرت توفــري ألعــاب الحاســوب عــى االإ
ي يمكــن الدخــول إليهــا عــرب شــبكات الحاســوب العالميــة؛ توفــري 

الــىت
ــينات  ــوب وتحس ــاب الحاس ــول ألع ــت ح ن نرت ــرب االإ ــات ع المعلوم
ونيــة المقدمــة عــن  لكرت الحاســوب لالألعــاب؛ خدمــات االألعــاب االإ

نــت؛ خدمــات تنظيــم منافســات االألعــاب.  نرت طريــق االإ
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Date :19/04/2022  التاريخ :19/04/2022

Trademark No.:42679 العالمة التجارية رقم :  42679

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Cosmetics Alam Al Jamal 2017 كة كوزمتكس عالم الجمال 2017 بإسم :  �ش

Applicant Address :Al-Quds Birnabala, behind Al-
Nabali Tile Factory    

نباال خلف مصنع النباىلي للبالط جوال  العنوان :  القدس  بري
    0599181817

Applicant for Correspondence : Al-Quds Birnabala, 
behind Al-Nabali Tile Factory 

نباال خلف مصنع النباىلي للبالط جوال  عنوان التبليغ  : القدس  بري
0599181817

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Air fragrancing preparations , Antistatic preparations for 
household urposes , Ash (Volcanic  ) for cleaning , Bleaching 
preparations [laundry], Brightening chemicals (Color-
[colour] )for household purposes [laundry] , Cleaning 
preparations , Degreasers other than for use in manufacturing 
processes , Deodorant soap , Detergents other than for use 
in manufacturing operations and for medical purposes , 
Disinfectant soap , Douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries] , Drying agents 
for dishwashing machines , Fabric softeners for laundry use 
, Floor wax , Furbishing preparations , Laundry preparations 
, Laundry soaking preparations , Medicated soap , Polish 
for furniture and flooring , Rust removing preparations , 
Scouring solutions , Soap (Deodorant) ,Softeners (Fabric-) 
[for laundry use] , Stain removers Swabs [toiletries] , Toiletries 
, Washing preparations , Windscreen cleaning liquids

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مضلــدة  ات  مســتحرف  ، الجــو  تعطــري  ات  مســتحرف
للتنظيــف،  ي 

بــركا�ف رمــاد   ، ليــة  ف المرف لالأغــراض  للشــواش 
 ، المالبــس)  )لغســيل  االأقمشــة  قــر  ات  مســتحرف
ات  ليــة ، ســتحرف ف كيماويــات لتصنيــع االألــوان لالأغــراض المرف
ي العمليــات 

تنظيــف ، مزيــالت دهــون بخــالف المســتخدمة �ف
ــات  ــة ، منظف ــح الكريه ــة الروائ زال ــون الإ ــة ، صاب التصنيعي
ي العمليــات التصنيعيــة و لغايــات 

بخــالف المســتخدمة �ف
ــراض  ــال الأغ ات اغتس ــتحرف ــر ، مس ــون مطه ــة ، صاب طبي
مــواد   ( الكريهــة  الروائــح  زالــة  الإ او  شــخصية  صحيــة 
ــات  ــون ، ملين ــاالت الصح ــف لغس ــل تجفي ــت) ، عوام توالي
ــات  ــ�ي ، شــمع االأرضي ي الغســيل و ال

لالأقمشــة تســتخدم �ف
ات للغســيل و الــ�ي ،  ات تلميــع ، مســتحرف ، مســتحرف
ي ، ملمــع  ات نفــع للغســيل و الــ�ي ، صابــون طــىب مســتحرف
ات ازالــة الصــدأ ، محاليــل  لالأثــاث و االأرضيــات ، مســتحرف
زالــة الروائــح الكريهــة ، منعمــات لالأقمشــة  جــىي ، صابــون الإ
، مزيــالت البقــع ، أعــواد قطــن )مــواد تواليــت) ، مــواد 
ــاج ــف الزج ــوائل لتنظي ــيل ، س ات غس ــتحرف ــت ، مس توالي
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Date :21/04/2022  التاريخ :21/04/2022

Trademark No.:42681 العالمة التجارية رقم :  42681

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Ricordaci  Garment Trading 
Company 

ي لتجارة المالبس 
كة ريكوردات�ش بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Ramallah Al Tahta 
Shariqa Street 

العنوان :  رام الله رام الله التحتا  شارع الشارقة  

Applicant for Correspondence : Adv Omar 
Manasrah Ramallah Al-Irsal Street  AlNabali and 
Faris building/ 5th floo 

رسال عمارة النباىلي  عنوان التبليغ  : المحامي عمر منارصة رام لله شارع االإ
والفارس الطابق الخامس جوال 0599109917 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bath robes, Bath slippers, Bathing drawers, Beach 
clothes, Beach shoes, Belts [clothing], Boas [necklets], 
Bodices [lingerie], Boots *, Boots for sports *, Braces 
for clothing [suspenders], Brassieres, Breeches for 
wear, Camisoles, Chasubles, Clothing *, Clothing of 
imitations of leather, Clothing of leather, Coats, Coats 
(Top—), Combinations [clothing], Corselets, Corselets 
[underclothing], Drawers [clothing], Dress shields, 
Dresses, Dressing gowns, Ear muffs [clothing], Fur stoles, 
Furs [clothing], Gabardines [clothing], Girdles, Gloves 
[clothing], Gowns (Dressing —), Half-boots, Headgear 
for wear, Heelpieces for footwear, Heelpieces for 
stockings, Heels, Hosiery, Inner soles, Jackets [clothing], 
clothing—) [Stuff (Jackets], Jerseys [clothing], Jerseys 
dresses, Jumpers [pullovers], Knitwear [clothing], 
Leather (Clothing of—), Leather (Clothing of imitations 
of—), Leg warmers, Leggings [leg warmers], Leggings 
[trousers], Linen (Body—) [garments], Masks (Sleep
 ,Mittens, Money belts [clothing], Muffs [clothing] ,(ـ
Neckties, Outerclothing, Overalls, Overcoats, Pajamas 
(Am.), Pants, Parkas, Pelerines, Pelisses, Petticoats, 
Pinafore dresses, Pocket squares, Pockets for clothing, 
Pullovers, Pyjamas, Ready-made clothing, Robes 
(Bath—), Shields (Dress—), Shirt fronts, Shirts, Shoes*, 
Short-sleeve shirts, Singlets, Sleep masks, Slips 
[undergarments], Socks, Sports (Boots for—)*, Sports 
jerseys, Sports shoes *, Stocking suspenders, Stockings, 
Stoles (Fur—), Stuff jackets [clothing], Suits, Sweat-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اســتحمام،  �اويــل  اســتحمام،  شباشــب  اســتحمام،  أرواب 
مالبــس للشــاطئ، احذيــة للشــاطئ، احزمــة )مالبــس)، وشــاحات، 
صــدارات )بياضــات)، أحذيــة، أحذيــة للرياضة، شــياالت للمالبس، 
قميصــوالت  )مالبــس)،  ة  قصــري بنطلونــات  للصــدر،  مشــدات 
ــد  ــن الجل ــس م ــس، مالب ــاءات، مالب ة)، عب ــري ــوية قص ات نس ــرت )س
ــان  ــة، قمص ــف خفيف ــف، معاط ــة، معاط ــس جلدي ــد، مالب المقل
)تلبــس  للنســاء  للنســاء، مشــدات  مرولة)مالبــس)، مشــدات 
تحــت الثيــاب)، �اويــل داخليــة )مالبــس)، واقيــات مالبــس، 
ف )مالبس)،شــاالت مــن الفــرو،  اثــواب، عبــاءات أغطيــة االأذنــ�ي
ــازات  ــاء، قف ــدات للنس ــن، مش دي ــاب غرب ــرو، ثي ــن الف ــس م مالب
)مالبــس)، عبــاءات، احذيــة نصفيــة، أغطيــة للــرأس ، كعــاب 
لالأحذيــة كعــاب للجــوارب الطويلــة، كعــاب لالأحذيــة أو الجــوارب، 
مالبــس محبوكــة، نعــال داخليــة )ضبانــات)، جاكيتــات )مالبــس)، 
جاكيتــات مــن الصوف)مالبــس)، قمصــان صوفيــة )مالبــس)، أثواب 
ات صوفيــة)، مالبــس محبوكــة، مالبــس  ف مــن الصــوف، جرزايــة )كــرف
ــات  ــاق، طماق ــة للس ــد، أغطي ــد المقل ــن الجل ــس م ــة، مالب جلدي
ــازات،  ــوم، قف ــد الن ف عن ــ�ي ــاء للع ــة، غط ــس كتاني ــل)، مالب )بناطي
احزمــة للنقــود )مالبــس)، أغطيــة لتدفئــة اليديــن )مالبــس)، ربطات 
عنــق، مالبــس خارجيــة، افرهــوالت، معاطــف خارجيــة، بيجامــات، 
ــن  ــف م ــاحات، معاط ــة، وش ــات مقلنس ــة، جاكيت ــل داخلي �اوي
الفــرو، تنانــرب تحتيــة، اثــواب بــال اكمــام، اوشــحة للجيــب، جيــوب 
ارواب  جاهــزة،  مالبــس  بيجامــات،  صوفيــة،  ات  ف المالبس،كــرف
اســتحمام، واقيــات مالبــس، صــدر القميــص، قمصــان، احذيــة، 
ف  ة االكمــام، قمصــان داخليــة للرجــال، غطــاء للعــ�ي قمصــان قصــري
ة، عنــد النــوم، قمصــان داخليــة )مالبــس داخليــة)، جــوارب قصــري

396  
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absorbent underclothing [underwear], Sweaters, 
Swimsuits, Teddies [undergarments], Tee-shirts, Tights, 
Togas, Top hats, Topcoats, Trouser straps, Trousers, 
Trunks (Bathing —), Underclothing, Underclothing 
(Anti-sweat—), Underpants, Underwear, Underwear 
(Anti-sweat—), Uniforms. 

ــة للرياضــة، حمــاالت  ــة للرياضــة، قمصــان للرياضــة، أحذي أحذي
للجــوارب الطويلــة، جــوارب طويلــة، شــاالت مــن الفــرو، جاكيتــات 
مــن الصــوف )مالبــس)، بــذالت، مالبــس داخليــة مصاصــة للعــرق، 
ات، أثــواب ســباحة، مالبــس نســائية داخليــة، قمصــان نصــف  ســرت
كــم، أثــواب ضيقــة، أثــواب فضفاضــة، قبعــات رســمية، معاطــف 
خفيفــة، أحزمــة للبناطيــل، بناطيــل، �اويــل اســتحمام، مالبــس 
داخليــة، مالبــس داخليــة مضــادة للعــرق، �اويــل داخليــة، 
مالبــس داخليــة، مالبــس داخليــة مضــادة للعــرق، أزيــاء موحــدة 
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إعالن رقم )01) لسنة 2022

اع والرسوم قانون امتيازات االخرت

رقم )22) لسنة 1953

اع والرســوم رقــم )22) لســنة 1953، فقــد قدمــت  وفقــاً الأحــكام قانــون امتيــاز االخــرت

عــالن ويحــق الآي شــخص التقــدم  ي االإ
ــة المنشــورة �ف ــات لتســجيل رســوم صناعي طلب

بطلــب لشــطب الرســم إذا ثبــت بــان قــد تــم اســتخدامه قبــل تاريــخ تســجيله بموجــب 

أحــكام المــادة )36) مــن قانــون الرســوم والنمــاذج الصناعيــة، عــى أن يقــدم طالــب 

ــباب  ــا أس ف فيه ــ�ي ــجل، يب ــررة إىل المس ــول المق ــب االأص ــة حس ــة خطي ــخص الئح الش

ي الئحتــه.
ي يســتند إليهــا �ف

شــطب الرســم الــىت

                                                                     رجاء جواعدة
اع والرسوم                                                              مسجل امتيازات االخرت
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

2

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

1

رقم ايداع الطلب :  00911

تاريخ ايداع الطلب :  23/06/2021

ا لمواد البناء كة الرت اسم طالب التسجيل :  �ش

اسم الوكيل : عصام رجب التميمي

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : سطل بناء باللون االزرق

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 07-07

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

2

رقم ايداع الطلب :  00918

تاريخ ايداع الطلب :  12/09/2021

كة سلسلة محالت بن ازحيمان اسم طالب التسجيل :  �ش

ة للملكية الفكرية  اسم الوكيل :  فراس اتري

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ملصق بهارات إزحيمان 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 19-08

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

3

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

3

رقم ايداع الطلب :  00919

تاريخ ايداع الطلب :  12/09/2021

كة سلسلة محالت بن ازحيمان اسم طالب التسجيل :  �ش

ة للملكية الفكرية  اسم الوكيل :  فراس اتري

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ملصق بهارات إزحيمان 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 19-08

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

4

رقم ايداع الطلب :  00920

تاريخ ايداع الطلب :  12/09/2021

كة سلسلة محالت بن ازحيمان اسم طالب التسجيل :  �ش

ة للملكية الفكرية  اسم الوكيل :  فراس اتري

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ملصق بهارات إزحيمان 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 19-08

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

4

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

5

رقم ايداع الطلب :  00921

تاريخ ايداع الطلب :  12/09/2021

كة سلسلة محالت بن ازحيمان اسم طالب التسجيل :  �ش

ة للملكية الفكرية  اسم الوكيل :  فراس اتري

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ملصق بهارات إزحيمان 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 19-08

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

6

رقم ايداع الطلب :  00923

تاريخ ايداع الطلب :  23/09/2021

كة سلسلة محالت بن ازحيمان اسم طالب التسجيل :  �ش

ة للملكية الفكرية  اسم الوكيل :  فراس اتري

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ملصق قهوة دايمة

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 19-08

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

5

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

7

رقم ايداع الطلب :  00930

تاريخ ايداع الطلب :  18/10/2021

كة مرجان لتكنولوجيا المياة اسم طالب التسجيل :  �ش

كة مرجان لتكنولوجيا المياة اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة مياه 19 لرت 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

8

رقم ايداع الطلب :  00931

تاريخ ايداع الطلب :  24/10/2021

كة الوفاء للصناعات البالستيكية اسم طالب التسجيل :  �ش

كة الوفاء للصناعات البالستيكية اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة بالستيكية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

6

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

9

رقم ايداع الطلب :  00933

تاريخ ايداع الطلب :  11/11/2021

كة سلسلة محالت بن ازحيمان اسم طالب التسجيل :  �ش

ة للملكية الفكرية  اسم الوكيل :  فراس اتري

يسو إزحيمان عنوان الرسم / النموذج الصناعي : مغلف إسرب

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-03

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

   

10

رقم ايداع الطلب :  00934

تاريخ ايداع الطلب :  06/12/2021

اسم طالب التسجيل :  رائد زهري محمد عىي المدبوح

اسم الوكيل : مكتب التميمي للمحاماة والتحكيم والملكية الفكرية

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل احذية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

7

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

11

رقم ايداع الطلب :  00935

تاريخ ايداع الطلب :  08/12/2021

كة المتحدة للمواد الكيماوية اسم طالب التسجيل :  الرش

كة المتحدة للمواد الكيماوية اسم الوكيل : الرش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل احذية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-04

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

12

رقم ايداع الطلب :  00936

تاريخ ايداع الطلب :  15/12/2021

كة كمل لصناعة االحذية واالستثمار اسم طالب التسجيل :  �ش

ف  كة حلول محامون ومستشارون قانون�ي اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل احذية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-04

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

8

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

 

13

رقم ايداع الطلب :  00937

تاريخ ايداع الطلب :  26/12/2021

كة الموارد الوطنية لالستثمار اسم طالب التسجيل :  �ش

كة الموارد الوطنية لالستثمار اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : كيس ارز

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-05

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

14

رقم ايداع الطلب :  00938

تاريخ ايداع الطلب :  23/12/2021

اسم طالب التسجيل :  يونايتد بسكيتس )يو كيه) ليمتد

كة ابو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بسكويت

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

9

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

15

رقم ايداع الطلب :  00939

تاريخ ايداع الطلب :  23/12/2021

اسم طالب التسجيل :  يونايتد بسكيتس )يو كيه) ليمتد

كة ابو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بسكويت

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

16

رقم ايداع الطلب :  00940

تاريخ ايداع الطلب :  23/12/2021

اسم طالب التسجيل :  يونايتد بسكيتس )يو كيه) ليمتد

كة ابو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بسكويت

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

10

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

17

رقم ايداع الطلب :  00941

تاريخ ايداع الطلب :  23/12/2021

اسم طالب التسجيل :  يونايتد بسكيتس )يو كيه) ليمتد

كة ابو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بسكويت

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

18

رقم ايداع الطلب :  00942

تاريخ ايداع الطلب :  26/12/2021

كة كمل لصناعة االحذية واالستثمار اسم طالب التسجيل :  �ش

ف  كة حلول محامون ومستشارون قانون�ي اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل احذية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-04

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

11

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

19

رقم ايداع الطلب :  00943

تاريخ ايداع الطلب :  01/02/2022

كة الموارد الوطنية لالستثمار اسم طالب التسجيل :  �ش

ي ابو ارميلة التميمي 
ي صد�ت اسم الوكيل : فراس محمد خري

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : كيس ارز

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-05

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

20

رقم ايداع الطلب :  00946

تاريخ ايداع الطلب :  07/02/2022

كة زريفكو لصناعة وتجارة المواد الغذائية اسم طالب التسجيل :  �ش

ة للملكية الفكرية  اسم الوكيل :  فراس اتري

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رسم صناعي زريفكو لبنة ماريا 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 32-00

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

12

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

21

رقم ايداع الطلب :  00947

تاريخ ايداع الطلب :  07/02/2022

كة زريفكو لصناعة وتجارة المواد الغذائية اسم طالب التسجيل :  �ش

ة للملكية الفكرية  اسم الوكيل :  فراس اتري

ف أب  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رسم صناعي ل�ب

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 32-00

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

22

رقم ايداع الطلب :  00948

تاريخ ايداع الطلب :  07/02/2022

كة زريفكو لصناعة وتجارة المواد الغذائية اسم طالب التسجيل :  �ش

ة للملكية الفكرية  اسم الوكيل :  فراس اتري

ف رايب عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رسم صناعي ل�ب

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 32-00

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

13

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

23

رقم ايداع الطلب :  00963

تاريخ ايداع الطلب :  24/05/2022

ا لالحذية والمالبس كة اكسرت اسم طالب التسجيل :  �ش

ا لالحذية والمالبس كة اكسرت اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل احذية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-04

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

24

رقم ايداع الطلب :  00967

تاريخ ايداع الطلب :  24/05/2022

ا لالحذية والمالبس كة اكسرت اسم طالب التسجيل :  �ش

ا لالحذية والمالبس كة اكسرت اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل احذية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-04

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

14

2022\6\20العدد الثالث واالأربعون :

25

رقم ايداع الطلب :  00968

تاريخ ايداع الطلب :  29/05/2022

اسم طالب التسجيل :  رائد حسن احمد ذويب

اسم الوكيل : رائد حسن احمد ذويب

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : زاوية بالستيكية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 25-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

26

رقم ايداع الطلب :  00969

تاريخ ايداع الطلب :  29/05/2022

اسم طالب التسجيل :  رائد حسن احمد ذويب

اسم الوكيل : رائد حسن احمد ذويب

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : زاوية بالستيكية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 25-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\8\20العدد الثالث والأربعون :

إعـــادة النشــر عن املوافقة

 

Date :29/06/2021  التاريخ :29/06/2021

Trademark No.:40710 العالمة التجارية رقم :  40710

Class: 5
ي الصنف :   5

�ف

Applicant Name: Pharmex Company for Trade, 
Import and Export is a private contribution 

اد والتصدير مساهمة  كة فارمكس للتجارة واالستري بإسم :  �ش
خصوصية    

Applicant Address: Ramallah - Al-Bireh - Kafr Aqab 
Street - Abu Eisha Building  
                  

ة - شارع كفر عقب - عمارة ابو عيشه    العنوان :  رام الله - البري
                   

 Applicant for Correspondence: Ramallah - Al Nuzha
 Street, 3rd floor.

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ : رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, food 
for babies; dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات صحيــة  ات صيدالنيــة وبيطريــة ، مســتحرف مســتحرف
ــري  ي او البيط ــىب ــتعمال الط ــة لالس ــواد واغذي ــة ، م ــة طبي لغاي
ــالت  ــة ، مكم ــة وطبي ــع صحي ــال والرض ــواد لالطف ــة وم واغذي
غذائيــة ، لصقــات ومــواد ضمــاد ، مــواد حشــو االســنان وشــمع 
ات  ات البــادة الحــرش طــب االســنان ، مطهــرات ، مســتحرف
ــاب.   ــدات اعش ــات ومبي ــدات فطري ــارة ، مبي ــات الض والحيوان

Special condition:               :اطات خاصة     اشرت
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العدد الثاني واألربعون
تاريخ اإلصدار: )2022 / 6 / 20(

٣٨

ية
ناع

لص
ة ا

كي
املل

لة 
مج

ني
وط

د ال
صا

قت
اإل

رة 
وزا

ن و
بع

ألر
 وا

ني
ثا

 ال
دد

لع
ا

42

العدد الثاني واألربعون
تاريخ اإلصدار: )2022 / 6 / 20(
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العدد الثاني واألربعون
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العدد الثالث واألربعون
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