
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(



إعالن رقم ) 3 ) 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      



3

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 23/07/2018  التاريخ :23/07/2018

Trademark No.:34045 العالمة التجارية رقم :  34045

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SHARIKAT ABU RAGEB 
WASHURAKAWOHO LITIGARAT ALM MAWAD AL 
GITHAIEH

كاؤه لتجارة لمواد الغذائية  كة ابو الراغب و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron        العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence : el kalil - ras eljora 
- emart borham eljaabry

ي  عنوان التبليغ  :  الخليل - رأس الجورة - عمارة برهان الجعرب
0599760135-

ف فلسط�ي

Goods/Services:
RICE

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االرز

  

 

Date: 28/01/2019  التاريخ :28/01/2019

Trademark No.:35308 العالمة التجارية رقم :  35308

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: shareket north face le tejaret al 
mawad al gethaeah 

كة نورث فيس لتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah - Palestine   ف العنوان :  رام الله -فلسط�ي

Applicant for Correspondence : albireh mokabel 
albank al islami al falastine 

ة - مقابل البنك االسالمي اىلي  عنوان التبليغ  : البري
ف فلسط�ي

1
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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
اطات خاصة:ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  اشرت

حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  
الوصفية واالأرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

 

Date: 04/03/2020  التاريخ :04/03/2020

Trademark No.:37937 العالمة التجارية رقم :  37937

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name:   Union for Hand Made Tools 
Company

كة االتحاد  تولز للعدد اليدوية بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron Head Of AlJora       العنوان :  الخليل راس الجورة

Applicant for Correspondence : Hebron Head Of 
AlJora

عنوان التبليغ  : الخليل راس الجورة
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Maeble Glue Adhesive

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لواصق حجر

  

 

Date: 15/07/2020  التاريخ :15/07/2020

Trademark No.:38431 العالمة التجارية رقم :  38431

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

4

3



5

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: EXTREME COMPANY  يم لتجارة كات اكسرت بإسم :  مجموعة �ش

Applicant Address: incili pinar Mah.nail Bilen Cad 
.No:5/8 GAZIANTAP / TURKEY 

العنوان :  حي انجىي بينار ، شارع نايل بيالن ، رقم 8/5 ،شهيد 
كامل /غازي عنتاب تركيا  

Applicant for Correspondence : hebron  Ras 
aljorah Borham buillding 

ي  عنوان التبليغ  : الخليل / رأس الجورة / عمارة برهان الجعرب
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: 27/08/2020  التاريخ :27/08/2020

Trademark No.:38663 العالمة التجارية رقم :  38663

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: MOHAMMED RAMEZ 
MAHMOUD JARRAR 

بإسم :  محمد    رامز محمود جرار 

Applicant Address: Nablus -  ALMASAKEN 
ALSHAABIYA  / Jarrar building .__ Mobile: 
_0598923110 Email: mjarrar1976@hotmail.com 

العنوان :  نابلس -  اول المساكن الشعبية / بناية جرار .__
   mjarrar1976@hotmail.com: جوال : _0598923110 ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Almonds (Milk of —) [beverage , Aperitifs, non-
alcoholic Beverages (Non-alcoholic honey-based—)]. 
Beverages (Preparations for making—) Cider, non-
alcoholic. Cocktails, non-alcoholic. Essences for making 
beverages Fruit extracts (Non-alcoholic—) Fruit juices.  
Fruit juice beverages (Non- alcoholic—) Grape must, 
unfermented. Juice (Fruit—). Lemonades. Mineral water 
[beverages]. Vegetable juices [beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات فاتحــه للشــهية غــري كحوليــه  وب)، مرش حليــب اللــوز )مــرش
ات لتحضــري  وبــات غــري كحوليــة اساســها العســل . مســتحرف . مرش
ــة  ــري كحولي ــالت غ ــوىلي . كوكتي ــري كح ــاح غ ــري تف ــات . عص وب المرش
ــة  ــري كحولي ــه غ ــات فواك ــات . خالص وب ــري المرش ــات لتحض خالص
ــري  ــه. عص ــر فواك ــة. عصائ ــري كحولي ــه غ ــري فواكه ــات عص وب .مرش
ــة )  ــاه معدني ــه . مي ــه ليموناض ــري الفواك ــر .عص ــري مخم ــب غ عن

ــات )  وب وات )مرش ــرف ــر خ ــات ) عصائ وب مرش
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 07/10/2020  التاريخ :07/10/2020

Trademark No.:39003 العالمة التجارية رقم :  39003

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Nuqul Brothers Company 
Limited 

كة نقل أخوان ذ.م.م  بإسم :  �ش

Applicant Address: P.O. Box 154, Amman 11118, 
Jordan 

العنوان :  ص.ب 154 ، عمان 11118 ، االأردن  

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:
Tissues impregnated with pharmaceutical lotions, 
Antiseptics, antiseptic paper tissue , Cotton for Medical 
purposes, Aseptic cotton, lint for medical purposes, 
Antiseptic cotton, Absorbent cotton, Sanitary towels, 
sanitary pads, sanitary panties, babies’ diapers, babies’ 
napkins, babies’ diaper-pants, babies’ napkin-pants 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صيدالنيــة،  )لوشــن)  بغســوالت  بــة  مرش ورقيــة  مناديــل 
طبيــة، لغايــات  قطــن  معقمــة،  ورقيــة  مناديــل   مطهــرات، 
قطــن  طبيــة،  لغايــات  كتانيــة  ضمــادات  معقــم،  قطــن 
صحيــة، كمــادات  صحيــة،  فــوط  مــاص،  قطــن   معقــم، 
ــات  ــال، حفاض ــل أطف ــال، منادي ــات أطف ــة، حفاض ــل صحي �اوي

ــال.  ــل لالأطف ــل �اوي ــال، منادي ــل لالأطف �اوي

  

 

Date: 13/10/2020  التاريخ :13/10/2020

Trademark No.:39048 العالمة التجارية رقم :  39048

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Cosmetics Place for Beauty 
Products

ات التجميل كة كوزمتكس بليس لمستحرف بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Alfahed Commercial 
Center Floor 3   

العنوان :  رام الله - مجمع الفهد التجاري - الطابق الثالث    

6

7



7

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant for Correspondence : Ramallah Alfahed 
Commercial Center Floor 3

عنوان التبليغ  : رام الله - مجمع الفهد التجاري - الطابق الثالث
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Nail care preparations,  Oils for cosmetic purposes, False 
Nails,Nail art stickers, Nail polish, Nail varnish, Varnish-
removing preparations  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات العنايــة باالأظافــر، زيــوت الأغــراض التجميــل، أظافــر  مســتحرف
مســتعارة، ملصقــات فنيــة لالأظافــر، ملمــع أظافــر، طــالء أظافــر، 

ات إزالــة الطــالء مســتحرف

  

 

Date: 29/11/2020  التاريخ :29/11/2020

Trademark No.:39348 العالمة التجارية رقم :  39348

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Abdul Karim Abdul Rahim Naji 
Daraghmeh 

بإسم :  عبد الكريم عبدالرحيم ناجي دراغمة 

Applicant Address:  Ramallah Bitunya Al-Fajr 
Building    

العنوان :  رام الله بيتونيا عمارة الفجر     

Applicant for Correspondence :  Ramallah Bitunya 
Al-Fajr Building 

عنوان التبليغ  : رام الله بيتونيا عمارة الفجر 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Air pumps [vehicle accessories] , Anti-theft alarms for 
vehicles , Automobile tires [tyres] , Covers (Seat?) for 
vehicles , Hoods for vehicles , Upholstery for vehicles , 
Windshield wipers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــد �ق ــذار ض ــزة إن ــات) ، أجه ــوازم للمركب ــواء )ل ــات ه مضخ
المركبــات ، إطــارات ســيارات ، أغطيــة لمقاعــد المركبــات ، أغطيــة 
ــات االأمامــي  ــات ، مســاحات زجــاج المركب ــاث المركب ــات ، أث للمركب

اطات خاصة:عدم الحماية عى Accessories Cars بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 25/01/2021  التاريخ :25/01/2021

Trademark No.:39666 العالمة التجارية رقم :  39666

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Unidome Global DWC-LLC   .بإسم :  يونيدوم العالمية دي دبليو سي ش.ذ.م.م

8
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: Business center, Dubai world 
center, P.O. Box 390667, Dubai, United Arab 
Emirates 

 ، ي ال، ص.ب. 390667، د�ب ي ورلد سنرت العنوان :  مركز االأعمال، د�ب
مارات العربية المتحدة   االإ

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:
Building material (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 :
، أسفلت  ي

مواد بناء )غري معدنية)، أنابيب قاسية غري معدنية للمبا�ف
ي غري معدنية قابلة للنقل، نصب )مجسمات) غري 

وزفت وقار، مبا�ف
معدنية 

  

 

Date: 26/01/2021  التاريخ :26/01/2021

Trademark No.:39675 العالمة التجارية رقم :  39675

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: saleh saleem saleh abd alnabi  ي بإسم :  صالح سليم صالح عبد النىب

Applicant Address: hebron   العنوان :  الخليل -شارع العدل

Applicant for Correspondence : hebron  عنوان التبليغ  : الخليل
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
  

10
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 01/03/2021  التاريخ :01/03/2021

Trademark No.:39895 العالمة التجارية رقم :  39895

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Progress Company for Industry 
and Investment

كة بروغريس للصناعة واالستثمار بإسم :  �ش

Applicant Address: TALLKARM – NAZLET ISSA  , 
jawal: 0598910430, 
EMAIL: progresscompany5@gmail.com

العنوان :  طولكرم - نزلة عيىس - جوال: 0598910430، ا
progresscompany5@gmail.com :يميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beverages (Cocoa- based), Cocoa products, Condiments, 
Ketchup (sauce), Mayonnaise, Meat gravies, Molasses 
for food, Mustard, Rusks, Salad (Dressings for) Sauce 
(Tomato), Sauces (condiments) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاب  ــل، كتش ــكاكاو، تواب ــات ال ــكاكاو، منتج ــها ال ــات أساس وب مرش
، صلصــة مــرق اللحــم، دبــس للطعــام،  ف )صلصــة)، مايونــري
خــردل، قرشــلة )بقســماط)، توابــل ســلطة، صلصــة طماطــم، 

صلصــات )توابــل)، صلصــة صويــا، خــل 

  

 

Date: 02/03/2021  التاريخ :02/03/2021

Trademark No.:39909 العالمة التجارية رقم :  39909

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: MOUSA ADNAN MOUSA 
ALNATSHEH 

بإسم :  موس عدنان موس النتشه 

Applicant Address: HEBRON   العنوان :  الخليل- قرن الثور

11

12



10

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant for Correspondence : Lawyer office 
Issam Al-Tamimi Al-Khalil, Ras Al-Joura, Al-
Jaabari Building, 3rd floor 

عنوان التبليغ  : مكتب المحامي عصام التميمي الخليل رأس الجورة 
ي ط 3 جوال 0599760135  عمارة الجعرب

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

  

 

Date: 08/04/2021  التاريخ :08/04/2021

Trademark No.:40188 العالمة التجارية رقم :  40188

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name:  Al Wessam International 
Company for Digital marketing

ي 
و�ف كة الوسام العالمية للتسويق االكرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Dr Riad Al Shalabi Building, 
2nd floor, next to the Arab Bank Tulkarm   

-ط2     ي العنوان :  طولكرم -مجمع الدكتور رياض الشلىب

Applicant for Correspondence : mariam mahmoud 
mohammed abu alkheir Dr Riad Al Shalabi 
Building, 2nd floor, next to the Arab Bank Tulkarm 
mariam.abualkheir@yahoo.com   569889128  
  mariam.abualkheir@yahoo.com   569889128

ي ط2 - بجانب  عنوان التبليغ  : طولكرم -مجمع الدكتور رياض الشلىب
ي    البنك العر�ب

Mariam.abualkheir@yahoo.com 
Mobile 0569889128

ف فلسط�ي

Goods/Services:
agricultural products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجات زراعية 

  

 

Date: 18/04/2021  التاريخ :18/04/2021

Trademark No.:40216 العالمة التجارية رقم :  40216

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: tareq ayoub ewiwi بإسم :  طارق ايوب عويوي

13
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: hebron       العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence : hebron عنوان التبليغ  : الخليل
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, spices , sugar 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف والشاي والسكر والتوابل ال�ب

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة الديرة بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 19/04/2021  التاريخ :19/04/2021

Trademark No.:40261 العالمة التجارية رقم :  40261

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Easy Clean Company for 
Cleaning  Materials 

ف لمواد التنظيف  كة ايزي كل�ي بإسم :  �ش

Applicant Address: Qalqelia – Haja - jawal : 
0569153187, Email: w7937720@gmail.com 

العنوان :  قلقيلية- حجة  ، جوال: 0569153187، 
  w7937720@gmail.com :ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Aromatics (essential oils), Floor wax removers (scouring 
preparations), Furbishing preparations, Pets (Shampoos 
for), Rust removing preparations, Scented water, 
Shampoos, Shampoos for pets, Shining preparations 
(polish),Soap, Soap (Disinfectant), Toiletries, Washing 
preparations, Waste pipes (Preparations for cleaning). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ــات )مســتحرف ــالت شــمع االأرضي ــة)، مزي ــوت عطري عطــور )زي
االأليفــة،  للحيوانــات  شــامبو  تلميــع،  ات  مســتحرف  ،( جــىي
شــامبو  شــامبو،  معطــر،  مــاء  الصــدأ،  إزالــة  ات  مســتحرف
ات تلميــع )ملمعــات)، صابــون،  للحيوانــات االأليفــة، مســتحرف
ات  ات غســيل، مســتحرف صابــون مطهــر، مــواد تواليــت، مســتحرف

لتنظيــف أنابيــب الــرف. 
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12

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 20/04/2021  التاريخ :20/04/2021

Trademark No.:40262 العالمة التجارية رقم :  40262

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: palestinian glory markers 
trading company

ي التجارية
كة صناع المجد الفلسطيىف بإسم :  �ش

Applicant Address: gaza- tunnel steert       العنوان :  غزة - شارع النفق

Applicant for Correspondence : jenin- cinema 
roundabout

- دوار السينما ف  عنوان التبليغ  : جن�ي
0598163412

ف فلسط�ي

Goods/Services:
edible oils,jams,margarine,olive oil .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
،زيت زيتون. ي

زيوت صالحة لالكل ،مربيات ،سمن نبىت

  

 

Date: 20/04/2021  التاريخ :20/04/2021

Trademark No.:40263 العالمة التجارية رقم :  40263

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Palestinian Glory Markers 
Trading Company

ي التجارية 
كة صناع المجد الفلسطيىف بإسم :  �ش

Applicant Address: Gaza - tunnel street         العنوان :  غزة - شارع النفق

Applicant for Correspondence : jenin- cinema 
roundabout

ف - دوار السينما   عنوان التبليغ  : جن�ي
0598163412

ف فلسط�ي

Goods/Services:
rice, sauce tomato , tea , yeast

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة  ارز ، صلصة بندورة ، شاي ، خمري
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13

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 02/06/2021  التاريخ :02/06/2021

Trademark No.:40479 العالمة التجارية رقم :  40479

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Punto Blue Company for the 
manufacture of shoes 

كة بنتوبلو لصناعة االحذية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron - essa - first square   العنوان :  الخليل - عيى - الدوار االول

Applicant for Correspondence : hebron - ras 
aljorah st - apposite of alsharawi mosque 

عنوان التبليغ  : الخليل / راس البجورة / مقابل مسجد الشعراوي 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
boots

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحذية

  

 

Date: 27/06/2021  التاريخ :27/06/2021

Trademark No.:40648 العالمة التجارية رقم :  40648

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name:  North Sea Company for 
Restaurants and Sweets 

كة بحر الشمال للمطاعم والحلويات بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah Birzeit Main Street        زيت الشارع الرئيىسي العنوان :  رام الله بري

Applicant for Correspondence :  Adv Bilal Ahmed 
Ramallah, dispatcher, Sufian Building, 3rd floor, 
mobile 0598104262 

عنوان التبليغ  : المحامي بالل أحمد رام الله االرسال عمارة سفيان ط 3 
جوال 0598104262

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Biscuits , Buns , Cake paste , Cakes  , Candy  , 
Confectionery , Fondants [confectionery]  , Lozenges 
[confectionery]  , Pastilles [confectionery]  , Petits fours 
[cakes]  , Sweetmeats [candy] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بســكويت ، كعــك ، عجينــة كيــك ، كيــك ، حلــوى ، حلويــات ، 
أقــراص ســكرية حلويــات ، قطــع حلــوى )حلويــات ) ، أقــراص 

ي فــور )كعــك) ، حلويــات ســكرية
محــالة )حلويــات ) ، بــىت
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14

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 01/07/2021  التاريخ :01/07/2021

Trademark No.:40749 العالمة التجارية رقم :  40749

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Al-Kholood Food Supplies 
Company 

كة الخلود للمواد التموينية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Qalqilya - Stadium Street, 
jawwal 0595780390  Email: razan.co@hotmail.
com 

العنوان :  قلقيلية – شارع الملعب ، جوال: 0595780390  
  razan.co@hotmail.com :ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tissues and  napkins 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المحارم والمناديل 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة محارم ومناديل اشرت

  

 

Date: 13/07/2021  التاريخ :13/07/2021

Trademark No.:40797 العالمة التجارية رقم :  40797

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: ALI OMAR MOHAMMAD  ABO 
TAYON 

بإسم :  عىي عمر محمد ابو طيون 

Applicant Address: Nablus - Sufyan Street / Ali 
Abu Tayun Building Mobile: 0599731936 _
 Email:  Hazem_salous@hotmail.com 

العنوان :  نابلس - شارع سفيان/ عمارة عىي ابو طيون  
  Hazem_salous@hotmail.com جوال : 0599731936 _ ايميل

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Snack-bars Self-service restaurants Restaurants 
Cafeterias Café 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــة الذاتي ــم الخدم ــة .مطاع ــات الخفيف ــم الوجب ــم تقدي مطاع

يــات المقاهــي  ،المطاعــم _، الكافتري

20
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date: 15/07/2021  التاريخ :15/07/2021

Trademark No.:40827 العالمة التجارية رقم :  40827

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: alqawasmy company for 
university studies 

كه القواسمي للدراسات الجامعيه  بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron                                        العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ 
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: 26/07/2021  التاريخ :26/07/2021

Trademark No.:40849 العالمة التجارية رقم :  40849

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Laith Moufid Yousef Abu 
Ghulami _ tel 0569817002 

بإسم :  ليث مفيد يوسف ابو غلمي - جوال 0569817002 

Applicant Address: Beit forek - nablus , email 
laithhanani6@gmail.com 

العنوان :  بيت فوريك - نابلس -
  laithhanani6@gmail.com ايميل 

Applicant for Correspondence : nablus - rafedya- 
harwash’cs building f 3- emeil: obada.mlitat@
hotmail.com 

عنوان التبليغ  : نابلس رفيديا - عمارة هروش - ط 3 - 
 obada.mlitat@hotmail.com ايميل

ف فلسط�ي

Goods/Services:
cleaning products

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تنظيف  مستحرف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 29/07/2021  التاريخ :29/07/2021

Trademark No.:40873 العالمة التجارية رقم :  40873

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Kurz GmbH Bleistiftfabrik & 
Cosmetics 

ي اتش بليستيفتفابريك & كوزمتيكس  بإسم :  كورز جي ام �ب

Applicant Address: Freiherr-von-Drais-Strasse 3, 
D-91572 Bechhofen, Germany 

3، دي-91572 بيشهوفن،  اسي -فون- درايس- شرت العنوان :  فريهري
ألمانيا  

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:
Soaps; cosmetics, in particular decorative cosmetics 
and care cosmetics, hair lotions, dentifrices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل  ات التجمي ــدا مســتحرف ــل، تحدي ات التجمي ــون؛ مســتحرف صاب
ــة  ــل للعناي ات تجمي ــتحرف ف ومس ــ�ي ي ف ــل للرت ات التجمي ــتحرف ومس

ــنان  ــات أس ــعر، ومنظف ــن) للش ــول )لوش وغس

  

 

Date: 29/07/2021  التاريخ :29/07/2021

Trademark No.:40875 العالمة التجارية رقم :  40875

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: VIVO MOBILE COMMUNICATION 
CO., LTD. 

ي دي. 
بإسم :  فيفو موبايل كوميونيكيشن كو.، ال �ت

Applicant Address: No.168 Jinghai East Rd., 
Chang’an, Dongguan, Guangdong,China 

العنوان :  نو. 168جنغهاي ايست ار دي.، تشانغان، دونغوان، 
ف   غوانغدونغ،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:
Operating systems for mobile phones, smartphones, 
smart watches, smart glasses, tablet computers, 
notebook computers and smart televisions; Operating 
system software for mobile phones, smartphones, 
smart watches, smart glasses, tablet computers, 
notebook computers and smart televisions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أنظمــة تشــغيل الهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة والســاعات 
ــرة  ــة والمفك ــر اللوحي ــة وأجهــزة الكمبيوت ــة والنظــارات الذكي الذكي
ي شــكل كمبيوتــر صغــري وأجهــزة التلفزيــون الذكيــة؛ برنامــج نظــام 

�ف
التشــغيل للهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة 
ي شــكل 

والنظــارات الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة والمفكــرة �ف
كمبيوتــر صغــري وأجهــزة التلفزيــون الذكيــة 

24
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17

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 29/07/2021  التاريخ :29/07/2021

Trademark No.:40876 العالمة التجارية رقم :  40876

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Fresh Nuts GmbH  ي اتش بإسم :  فريش نتس جي ام �ب

Applicant Address: Pinkertweg 10, 22113 
Hamburg/ Germany 

العنوان :  بينكرتويغ 10، 22113 هامبورغ/ ألمانيا  

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:
Canned fruits and vegetables; prepared fruits and 
vegetables; frosted fruits and vegetables; dried 
fruits and vegetables; cooked fruits and vegetables; 
processed fruits and vegetables; fruit and vegetables 
snacks; prepared almonds; processed, edible and 
prepared sunflower seeds; hazelnut spread; dried nuts; 
prepared nuts; processed nuts; pistachios, hazelnuts, 
almonds, cashews, walnuts, macadamia, peanuts, nuts, 
pines kernels, cranberries, raisins, pumpkin seeds, dried 
fruits, turkish pistachios roasted, turkish pistachios 
salted, hazelnut roasted, almond kernels roasted, 
almond kernels salted, cashews roasted, cashews salted, 
sunflower seeds salted, peanut kernels sesame coated, 
nuts roasted, nuts salted, maize roasted, almond kernels 
sesame coated, almond kernels, peanuts roasted salted 
blanched; pumpkin seeds roasted and salted; sunflower 
seeds; sunflower seeds roasted and salted; chickpeas 
roasted; chickpeas sugared; watermelon seeds; cyprus 
sunflowers seeds;  cyprus sunflowers seeds roasted and 
salted; crispy chickpeas; peanut kernel roasted and 
salted; crunchy peanut kernels; sultanas nature; nut 
mixture; nut mixture salted; hazelnut kernels; almond 
kernels; almond kernels roasted and salted; chestnut 
peeled; pistachios in shell roasted and salted 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة؛  وات المحــرف وات المعلبــة؛ الفواكــه والخــرف الفواكــه والخــرف
وات المجففــة؛  وات المثلجــة؛ الفواكــه والخــرف الفواكــه والخــرف
وات المعالجــة؛  وات مطهــوة؛ الفواكــه والخــرف فواكــه وخــرف
؛  وات؛ اللــوز المحــرف وجبــات خفيفــة مــن الفواكــه والخــرف
ة؛  بــذور عبــاد الشــمس المعالجــة الصالحــة لــالأكل والمحــرف
ــدق  ؛ البن ــرف ــدق المح ــف؛ البن ــدق المجف ــدق؛ البن ــون البن مده
؛ البنــدق؛ اللــوز؛ الكاجــو؛ الجــوز؛  ي المعالــج؛ الفســتق الحلــىب
ــوت  ــر؛ الت ــات الصنوب ــدق؛ حب ؛ البن ي

ــودا�ف ــول الس ــا؛ الف المكاديمي
؛ الفواكــه المجففــة؛ الفســتق  ف ي؛ الزبيــب؛ بــذور اليقطــ�ي الــرب
كي المملــح؛ البنــدق 

ي الــرت ؛ الفســتق الحلــىب كي
ي المحمــص الــرت الحلــىب

المحمــص؛ حبــات اللــوز المحمصــة؛ حبــات اللــوز المملحــة؛ 
الشــمس  عبــاد  بــذور   ، المملــح  الكاجــو  المحمــص؛  الكاجــو 
ــدق  ي المغلفــة بالسمســم؛ البن

ــات الفــول الســودا�ف المملحــة؛ حب
المحمــص؛ البنــدق المملــح؛ الــذرة المحمصــة؛ حبــات اللــوز 
ــص  ي المحم

ــودا�ف ــول الس ــوز؛ الف ــات الل ــم؛ حب ــة بالسمس المغلف
ف المحمصــة والمملحــة؛ بذورعبــاد  المملــح المبيــض؛ بــذور اليقطــ�ي
الشــمس؛ بــذور عبــاد الشــمس المحمصــة والمملحــة؛ بــذور 
ــمس  ــاد الش ــذور عب ؛ ب صي ــرب ــمس الق ــاد الش ــذور عب ــخ؛ ب البطي
حبــات  المقرمــش؛  الحمــص  والمملحــة؛  المحمصــة  صي  القــرب
ي 

ــات الفــول الســودا�ف ــة؛ حب ــة والمملح ي المحمص
الفــول الســودا�ف

المقرمشــة؛ الزبيــب؛ خليــط البنــدق؛ خليــط البنــدق المملــح؛ 
حبــات البنــدق؛ حبــات اللــوز؛ حبــات اللــوز المحمصــة والمملحــة؛ 
ــح  ــص وممل ه محم ــرش ي ق

ي �ف ــىب ــتق الحل ة؛ الفس ــرش ــتنة المق الكس
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 15/08/2021  التاريخ :15/08/2021

Trademark No.:41051 العالمة التجارية رقم :  41051

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Caramé Holding AG  بإسم :  كارامي هولدينغ إيه جي

Applicant Address: Am Limespark 2, 65843 
Sulzbach, Germany 

العنوان :  إيه أم ليميسبارك 2 ، 65843 سولزباتش ، المانيا  

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:
Cosmetics; Perfumery; Decorative cosmetics; Beauty 
care cosmetics; Self-tanning preparations for the 
face and body (gels, creams, lotions); Hair care, hair 
colouring, hair tinting, hair-styling preparations; Soap; 
Toilet water; Eau de parfum; Eau de Cologne; Skin 
cleansers; Make-up removers; Make up foundations; 
Nail varnish; Nail care preparations; Nail polish base 
coat; Nail strengtheners; Artificial nails for cosmetic 
purposes; Adhesives for affixing artificial fingernails; 
Nail art stickers; Cosmetic preparations for nail drying; 
Hand creams; Temporary tattoos for cosmetic purposes; 
Nail varnish removers; False eyelashes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ات تجميلي ــة؛ مســتحرف ــل؛ المــواد العطري ات التجمي مســتحرف
ات  ــتحرف ــال؛ مس ــة بالجم ــل للعناي ات التجمي ــتحرف ــة؛ مس للزين
ــن)؛  ــات، اللوش ــل، الكريم ــم )الج ــه والجس ي للوج

ــذا�ت ــمري ال التس
ــعر،  ــن الش ات تلوي ــتحرف ــعر، مس ــغ الش ــعر، صب ــة بالش العناي
ــر؛  ــة المعط ــاء الزين ــون؛ م ــعر؛ الصاب ــف الش ات تصفي ــتحرف مس
ات العطريــة؛ ومــاء الكولونيــا العطــري؛ منظفــات  المســتحرف
ات االأســاس للمكيــاج؛ طــالء  ة؛ مزيــالت المكيــاج؛ مســتحرف البــرش
ــالء  ــات لط ــر؛ أساس ــة باالأظاف ات العناي ــتحرف ــر؛ مس ــع أظاف تلمي
لالســتخدامات  الصناعيــة  االأظافــر  أظافــر؛  مقويــات  االأظافــر؛ 
ــة؛  ــد االصطناعي ــر الي ــت أظاف ــة لتثبي ــواد الالصق ــة؛ الم التجميلي
ات التجميليــة  ملصقــات االأشــكال الفنيــة لالأظافــر؛ المســتحرف
لتجفيــف االأظافــر؛ كريمــات اليديــن؛ أوشــام مؤقتــة الأغــراض 

ــتعارة  ــوش المس ــر؛ الرم ــالء الظاف ــالت ط ــة؛ مزي تجميلي
  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41156 العالمة التجارية رقم :  41156

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: VIVO MOBILE COMMUNICATION 
CO., LTD. 

ي دي. 
بإسم :  فيفو موبايل كوميونيكيشن كو.، ال �ت

27
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: No.1, vivo Road, Chang’an, 
Dongguan, Guangdong, China 

العنوان :  نو.1، فيفو رود، شانغان، دونغوان، غوانغدونغ، 
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:
Smart phones; Mobile phones; Mobile phones 
accessories; Wearable activity trackers; Cell phone 
covers; Cell phone cases; Protective films adapted 
for mobile phone screens; Wearable smart phones; 
Stands adapted for mobile phones; Tablet computers; 
Smart glasses; Smart watches; Wearable computers; 
Wireless speakers; Earphones; Headphones; Wireless 
headphones; Earphones for mobile phones; Wireless 
headsets for smart phones; Selfie sticks; USB cables; 
USB cables for cellphones; Power adapters; Batteries, 
electric; Battery chargers; Wireless chargers; Battery 
chargers for mobile phones; Smart television; Notebook 
computers; Displays for mobile phones; Power banks; 
Smart bands; Chips [integrated circuits]; Electronic 
chips 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الهواتــف  ملحقــات  المحمولــة؛  الهواتــف  الذكيــة؛  الهواتــف 
ي يمكــن ارتداؤهــا؛ أغطيــة 

المحمولــة؛ أجهــزة تعقــب النشــاط الــىت
للهواتــف المحمولــة؛ محافــظ للهواتــف المحمولــة؛ أغطيــة واقيــة 
معــدة لشاشــات الهاتــف المحمــول؛ الهواتــف الذكيــة القابلــة 
ــر  ــزة كمبيوت ــة؛ أجه ــف المحمول ــدة للهوات ــب مع ــداء؛ مناص لالرت
لوحــي؛ النظــارات الذكيــة؛ الســاعات الذكيــة؛ أجهــزة كمبيوتــر قابلة 
ــرأس؛  ــماعات ال ــماعات؛ س ــلكية؛ س ــوت الس ات ص ــرب ــداء؛ مك لالرت
ســماعات رأس الســلكية؛ ســماعات للهواتــف المحمولــة؛ ســماعات 
ــي  ــل تتابع ــالت ناق ــيلفي؛ كب ــىي س ــة؛ ع ــف الذكي ــلكية للهوات الس
ك )USB) للهواتــف  ك )USB)؛ كبــالت ناقــل تتابعــي مشــرت مشــرت
صناديــق  كهربائيــة؛  بطاريــات  الطاقــة؛  محــوالت  المحمولــة؛ 
ــف  ــات للهوات ــحن البطاري ــزة ش ــلكية؛ أجه ــواحن الس ــات؛ ش بطاري
؛ شاشــات  ي شــكل كمبيوتــر صغري

؛ مفكــرة �ف المحمولــة؛ تلفزيــون ذكي
للهواتــف المحمولــة؛ خــزان طاقــة كهربائيــة؛ أســاور ذكيــة؛ رقائــق 

ــة  وني ــق إلكرت ــة[؛ رقائ ]دارات متكامل

  

 

Date: 22/08/2021  التاريخ :22/08/2021

Trademark No.:41159 العالمة التجارية رقم :  41159

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: AHMAD MAHMOUD MOHAMED 
DAABES

بإسم :  احمد محمود محمد دعابس

Applicant Address: JERICHO /HISHAM PALACE 
STREET    

العنوان :  اريحا /شارع قر هشام/مقابل محافظة اريحا   

Applicant for Correspondence : Jericho - Hisham 
Palace Street - 0598248252

عنوان التبليغ  : اريحا - شارع قر هشام - 0598248252
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafes،Cafeterias،Catering (Food and drink،Restaurants، 
estaurants (Self-service—)،Snack-bars

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب، المطاعــم،  ــد بالطعــام والــرش وي ف ــات، الرت ي المقاهــي، الكفتري

مطاعــم الخدمــة الذاتيــة، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة
 MORE AND SANDWICH اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

بمعزل عن العالمة

29



20

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date: 23/08/2021  التاريخ :23/08/2021

Trademark No.:41165 العالمة التجارية رقم :  41165

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Ahmed Waked & Partners 
Restaurants and Shawarma Company

كاه كة مطاعم وشاورما احمد واكد و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin - nasreh st - pu ziad 
sinan   

ف - شارع النارصة - مجمع زياد سنان      العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - Interior 
Circle - Al-Saad and Al-Khair Building

ف - دوار الداخلية - عمارة السعد والخري   عنوان التبليغ  : جن�ي
جوال : 0598119452

ف فلسط�ي

Goods/Services:
services for providing food and drink temporary 
accomdation

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات وااليواء المؤقت خدمات توفري االطعمة والمرش

اطات خاصة:عدم حماية شاورما بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 24/08/2021  التاريخ :24/08/2021

Trademark No.:41173 العالمة التجارية رقم :  41173

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: GANIR (1992) LIMITED  بإسم :  جانري )1992) محدودة

Applicant Address: Kibbutz Gat, D.N. Sedeh Gat, 
7956500, Israel 

العنوان :  كيبوتس جات، د.ن. سديه جات، 7956500، إ�ائيل  

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-alcoholic drinks and preparations for making 
beverages; all included in class 32 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لصنــع  كحوليــة  غــري  ات  ومســتحرف كحوليــة  غــري  وبــات  مرش

 32 الصنــف  ي 
�ف المشــمولة  جميعهــا  وبــات؛  المرش

30
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 24/08/2021  التاريخ :24/08/2021

Trademark No.:41174 العالمة التجارية رقم :  41174

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: GANIR (1992) LIMITED  بإسم :  جانري )1992) محدودة

Applicant Address: Kibbutz Gat, D.N. Sedeh Gat, 
7956500, Israel 

العنوان :  كيبوتس جات، د.ن. سديه جات، 7956500، إ�ائيل  

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-alcoholic drinks and preparations for making 
beverages; all included in class 32 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لصنــع  كحوليــة  غــري  ات  ومســتحرف كحوليــة  غــري  وبــات  مرش

 32 الصنــف  ي 
�ف المشــمولة  جميعهــا  وبــات؛  المرش

  

 

Date: 24/08/2021  التاريخ :24/08/2021

Trademark No.:41175 العالمة التجارية رقم :  41175

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: GANIR (1992) LIMITED  بإسم :  جانري )1992) محدودة

Applicant Address: Kibbutz Gat, D.N. Sedeh Gat, 
7956500, Israel 

العنوان :  كيبوتس جات، د.ن. سديه جات، 7956500، إ�ائيل  

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-alcoholic drinks and preparations for making 
beverages; all included in class 32 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لصنــع  كحوليــة  غــري  ات  ومســتحرف كحوليــة  غــري  وبــات  مرش

 32 الصنــف  ي 
�ف المشــمولة  جميعهــا  وبــات؛  المرش

  

32
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 24/08/2021  التاريخ :24/08/2021

Trademark No.:41176 العالمة التجارية رقم :  41176

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: GANIR (1992) LIMITED  بإسم :  جانري )1992) محدودة

Applicant Address: Kibbutz Gat, D.N. Sedeh Gat, 
7956500, Israel 

العنوان :  كيبوتس جات، د.ن. سديه جات، 7956500، إ�ائيل  

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-alcoholic drinks and preparations for making 
beverages; all included in class 32 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لصنــع  كحوليــة  غــري  ات  ومســتحرف كحوليــة  غــري  وبــات  مرش

 32 الصنــف  ي 
�ف المشــمولة  جميعهــا  وبــات؛  المرش

  

 

Date: 24/08/2021  التاريخ :24/08/2021

Trademark No.:41177 العالمة التجارية رقم :  41177

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: GANIR (1992) LIMITED  بإسم :  جانري )1992) محدودة

Applicant Address: Kibbutz Gat, D.N. Sedeh Gat, 
7956500, Israel 

العنوان :  كيبوتس جات، د.ن. سديه جات، 7956500، إ�ائيل  

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-alcoholic drinks and preparations for making 
beverages; all included in class 32 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لصنــع  كحوليــة  غــري  ات  ومســتحرف كحوليــة  غــري  وبــات  مرش

 32 الصنــف  ي 
�ف المشــمولة  جميعهــا  وبــات؛  المرش

  

34
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41178 العالمة التجارية رقم :  41178

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: prince tours travel and tourism 
company 

نس تورز للسياحة والسفر  كة الرب بإسم :  �ش

Applicant Address: salfit-al mohafatha street   العنوان :  سلفيت-شارع المحافظه

Applicant for Correspondence : nablus-albasatin 
area 

ف -عمارة سعد الدين-  عنوان التبليغ  : نابلس-دوار الحس�ي
 zena.alqadah@gmail.com:تلفون:0597696569 / ايميل

ف فلسط�ي

Goods/Services:
arranging of tours , booking of seats for travel cruises 
(arranging of )transport of travellers travel reservation , 
armored- car transport 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنظيــم رحــالت, تنظيــم رحــالت الســياحية , حجــز مقاعــد ســفر , 

تنظيــم رحــالت , نقــل المســافرين .الحجــز للســفر 

 

Date: 31/08/2021  التاريخ :31/08/2021

Trademark No.:41245 العالمة التجارية رقم :  41245

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.  .بإسم :  ايساي ار اند دي مانجمنت كو.، لميتد

Applicant Address6-10: , Koishikawa 4 chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan  
                  

العنوان :  10-6، كويشيكاوا 4 كوم، بانكيو-كو، طوكيو 8088-112، 
اليابان  

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 الصيدالنيه.  المستحرف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Date: 31/08/2021  التاريخ :31/08/2021

Trademark No.:41246 العالمة التجارية رقم :  41246

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.  .بإسم :  ايساي ار اند دي مانجمنت كو.، لميتد

Applicant Address6-10: , Koishikawa 4 chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan

العنوان :  10-6، كويشيكاوا 4 كوم، بانكيو-كو، طوكيو 8088-112، 
اليابان  

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 الصيدالنيه.  المستحرف

 

Date: 02/09/2021  التاريخ :02/09/2021

Trademark No.:41256 العالمة التجارية رقم :  41256

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: BEAUTY LIFE COMPANY  ي اليف لالستثمار
كه بيو�ت بإسم :  �ش

Applicant Address: WADI ALHARYIA ST HEBRON 
CITY                   

العنوان :  الخليل وادي الهريه                     

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
bath cosmatics preparation,preparations baleaching 
preparations for cosmatics purpose ,cosmatics,cosmetis 
cream,,hair spray ,masks beautuy, perfume , shampo, 
skin care cosmatics preparation,  hair waving 
preparation

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــوان  قــر  ات  لالستحمام،مســتحرف تجميليــة  ات  مســتحرف
ات تجميل،كريمــات تجميليــة الغراض  الغــراض التجميب،مســتخرف

ــامبو ــور ، ش ــة، عط ــة تجميلي ــعر اقنع اي ش ــري ــل،رذاذ س التجمي

اطات خاصة:عدم الحامية عى كلمة B12 بمعزل عن العالمة اشرت
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date: 05/09/2021  التاريخ :05/09/2021

Trademark No.:41260 العالمة التجارية رقم :  41260

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: Julius Blum GmbH  ي أتش بإسم :  جوليوس بلوم جي أم  �ب

Applicant Address: Industriestrasse 1 6973 
Hoechst, Austria 

اسي 1 6973 هويتشت، النمسا   العنوان :  اندوسرت

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:
Furniture fittings; hinges, in particular furniture hinges; 
guide rails for drawers; touch-latch fittings; fittings for 
fastening front screens to drawers; fittings for cupboard 
inserts which may be pulled out; fittings for furniture 
flaps; adjustable arms; fittings for sliding doors; guides 
for sliding doors; fittings for folding doors; fittings 
for folding sliding doors; guides for folding sliding 
doors; fittings for household appliances, in particular 
refrigerating cabinets, cooking stoves, dishwashers, 
dryers; fittings for movable furniture fronts; fittings 
for partitions; guides for movable furniture fronts; 
guides for partitions; metal hardware, in particular 
screws, connectors, nails, bolts; dowels; mechanical 
adjustable arm drive units, in particular for furniture 
flaps, cabinet doors, movable furniture fronts, room 
dividers, drawers, pull-out cabinet inserts, doors for 
furniture; locking devices, in particular for drawers, 
movable furniture fronts, partitions, pull-out cabinet 
inserts, furniture flaps, cabinet doors, furniture doors; 
brackets for assembling furniture and furniture parts; 
cabinet mounts; locks; all the aforesaid goods wholly or 
mainly of metal; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاث؛  ــالت االأث ــا مفص ــالت، وخصوص ــات؛ المفص ــوازم المفروش ل
ــت  ــات لتثبي كيب ــات؛ الرت ــات المزالج ــر؛ تركيب ــه للجواري ــكك توجي س
ي 

كيبــات الداخليــة للخزائــن الــىت ــر؛ الرت الواجهــات االأماميــة للجواري
كيبــات لالأبــواب االأرضيــة  مــن الممكــن ســحبها إىل الخــارج؛ الرت
ــة؛  لق ف ــواب المرف ــات لالأب كيب ــل؛ الرت ــة للتعدي ــاث؛ االأذرع القابل لالأث
كيبــات لالأبــواب القابلــة للطــي؛  لقــة؛ الرت ف الموجهــات لالأبــواب المرف
ــواب  ــات لالأب ــي؛ الموجه ــة للط ــة القابل لق ف ــواب المرف ــات لالأب كيب الرت
ليــة،  ف كيبــات الأدوات االســتعماالت المرف لقــة القابلــة للطــي؛ الرت ف المرف
ــون  ــاالت الصح ــي وغس ــد الطه ــد ومواق ي ــن الترب ــا خزائ وخصوص
ــات  كيب ــة؛ الرت ــاث المتحرك ــات االأث ــات لمقدم كيب ــات؛ الرت والمجفف
للقواطــع الفاصلــة؛ الموجهــات لمقدمــات االأثــاث المتحركــة؛ 
الموجهــات للقواطــع الفاصلــة؛ االأدوات المعدنيــة، وخصوصــا 
اغــي الملولبــة؛ االأوتــاد؛  اغــي والموصــالت والمســامري والرب الرب
وحــدات تحريــك االأذرع الميكانيكيــة القابلــة للتعديــل، وخصوصــا 
لالأبــواب الســفلية لالأثــاث وأبــواب الخزائــن ومقدمــات االأثــاث 
ــة  ــة القابل ــزاء الداخلي ــرف واالأدراج واالأج ــل الغ ــة وفواص المتحرك
ــا  ــال، وخصوص قف ــزة االإ ــاث؛ أجه ــواب لالأث ــن وأب ــحب للخزائ للس
واالأجــزاء  والحواجــز  المتحركــة  االأثــاث  ومقدمــات  للجواريــر 
ــاث  ــفلية لالأث ــواب الس ــن واالأب ــحب للخزائ ــة للس ــة القابل الداخلي
وأبــواب الخزائــن وأبــواب االأثــاث؛ دعامــات لتجميــع االأثــاث وقطــع 
ــورة  ــع المذك ــع البضائ ــال؛ جمي ــن؛ االقف ــاالت الخزائ ــاث؛ حم االأث

ــدن؛  ــن المع ــىسي م ــل أو رئي ــكل كام ــا بش ــابقا بكونه س
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 05/09/2021  التاريخ :05/09/2021

Trademark No.:41261 العالمة التجارية رقم :  41261

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Julius Blum GmbH  ي أتش بإسم :  جوليوس بلوم جي أم  �ب

Applicant Address: Industriestrasse 1 6973 
Hoechst, Austria 

اسي 1 6973 هويتشت، النمسا   العنوان :  اندوسرت

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:
Furniture fittings; hinges, in particular furniture hinges; 
drawer slides [furniture hardware]; touch-latch fittings; 
fittings for fastening front screens to drawers; fittings 
for cupboard inserts which may be pulled out; fittings 
for furniture flaps; fittings for sliding doors; guides 
for sliding doors; fittings for folding doors; fittings 
for folding sliding doors; guides for folding sliding 
doors; fittings for household appliances, in particular 
refrigerating cabinets, cooking stoves, dishwashers, 
dryers; fittings for movable furniture fronts; fittings 
for partitions; dowels; locking devices, in particular for 
drawers, pull-out cabinet inserts, movable furniture 
fronts, partitions, furniture flaps, furniture doors, 
cabinet doors; adjustable arms, in particular for 
furniture flaps, fronts of cupboards, movable furniture 
fronts, room dividers, pull-out cabinet inserts, drawers, 
doors for furniture; cabinet mounts; brackets for 
assembling furniture and furniture parts; locks; all the 
aforesaid goods wholly or mainly of plastic; furniture, 
in particular kitchen furniture; cabinets, in particular 
wall cabinets and corner cabinets for kitchens; furniture 
parts, in particular drawers and drawer parts; furniture 
doors and furniture flaps; furniture fronts, in particular 
movable furniture fronts; room dividers; sliding doors, 
folding doors and folding sliding doors for furniture; 
side walls and rear walls for furniture; side and rear walls 
for drawers; partitions and compartments for drawers; 
inserts for drawers, in particular cutlery inserts; drawer 
frames; parts for drawer side walls; racks; mounting 
frames designed for the assembly of furniture and 
furniture parts; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاث؛  ــالت االأث ــا مفص ــالت، وخصوص ــات؛ المفص ــوازم المفروش ل
المزالجــات؛  تركيبــات  مفروشــات)؛  )قطــع  للجواريــر  مســارات 
كيبــات  الرت للجواريــر؛  االأماميــة  الواجهــات  لتثبيــت  كيبــات  الرت
الخــارج؛  إىل  ســحبها  الممكــن  مــن  ي 

الــىت للخزائــن  الداخليــة 
لقــة؛  ف كيبــات لالأبــواب المرف كيبــات لالأبــواب االأرضيــة لالأثــاث؛ الرت الرت
كيبــات لالأبــواب القابلــة للطــي؛  لقــة؛ الرت ف الموجهــات لالأبــواب المرف
ــواب  ــات لالأب ــي؛ الموجه ــة للط ــة القابل لق ف ــواب المرف ــات لالأب كيب الرت
ليــة،  ف كيبــات الأدوات االســتعماالت المرف لقــة القابلــة للطــي؛ الرت ف المرف
ــون  ــاالت الصح ــي وغس ــد الطه ــد ومواق ي ــن الترب ــا خزائ وخصوص
ــات  كيب ــة؛ الرت ــاث المتحرك ــات االأث ــات لمقدم كيب ــات؛ الرت والمجفف
قفــال، وخصوصــا للجواريــر  للقواطــع الفاصلــة؛ االأوتــاد؛ أجهــزة االإ
ــاث  ــات االأث ــن ومقدم ــحب للخزائ ــة للس ــة القابل ــزاء الداخلي واالأج
ــاث  ــواب االأث ــاث وأب ــفلية لالأث ــواب الس ــز واالأب ــة والحواج المتحرك
ــواب  ــا لالأب ــل، وخصوص ــة للتعدي ــن؛ االأذرع القابل ــواب الخزائ وأب
ــاث المتحركــة  ــن ومقدمــات االأث ــاث وواجهــات الخزائ الســفلية لالأث
ــن  ــحب للخزائ ــة للس ــة القابل ــزاء الداخلي ــرف واالأج ــل الغ وفواص
واالأدراج وأبــواب لالأثــاث؛ حمــاالت الخزائــن؛ دعامــات لتجميــع 
االأثــاث وقطــع االأثــاث؛ االقفــال؛ جميــع البضائــع المذكــورة 
ــاث،  ــتيك؛ واالأث ــن البالس ــىسي م ــل أو رئي ــكل كام ــا بش ــابقا بكونه س
ــط  ــن الحائ ــا خزائ ــن، وخصوص ــخ؛ الخزائ ــاث المطاب ــا أث وخصوص
ــر  ــا الجواري ــاث، وخصوص ــزاء االأث ــخ؛ أج ــة للمطاب ــن الزاوي وخزائ
وأجــزاء الجواريــر؛ أبــواب االأثــاث والخزائــن الســفلية لالأثــاث؛ 
مقدمــات االأثــاث، وخصوصــا مقدمــات االأثــاث المتحركــة؛ فواصــل 
ــفلية  ــواب الس ــفلية واالأب ــواب الس ــرارة واالأب ــواب الج ــرف؛ االأب الغ
لقــة والجــدران الخلفيــة  ف القابلــة للطــي لالأثــاث؛ الجــدران المرف
للجواريــر؛  الخلفيــة  والجــدران  لقــة  ف المرف الجــدران  لالأثــاث؛ 
ــر،  ــة للجواري ــزاء الداخلي ــر؛ االأج ــالت للجواري ــمات والمفص المقس
وخصوصــا االأجــزاء الداخليــة للفضيــات؛ إطــارات الجواريــر؛ أجــزاء 
كيــب  لقــة للجواريــر؛ شــماعات المالبــس؛ إطــارات الرت ف الجــدران المرف

ــاث؛  ــزاء االأث ــاث وأج ــع االأث ــدة لتجمي المع
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41291 العالمة التجارية رقم :  41291

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Arma Company for Trade, 
Import and Export 

اد والتصدير  كة ارما للتجارة واالستري بإسم :  �ش

Applicant Address: Jericho   العنوان :  اريحا

Applicant for Correspondence : salfit - beedea 
email : amer_alshmal@hotmail.com 

عنوان التبليغ  : سلفيت / بديا 
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. 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة المطور بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41312 العالمة التجارية رقم :  41312

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Al Khayyat Investments L.L.C.  كة الخياط لالستثمار ذ.م.م بإسم :  �ش

Applicant Address: i-Rise, 35th Floor, P.O. BOX 
11245, Dubai, United Arab Emirates 

، االمارات  ي العنوان :  بناية آي رايز، الطابق 35 ، ص.ب 11245، د�ب
العربية المتحدة  

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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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, excluding the transport thereof, namely 
sport equipment’s , enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, through 
vending machines, mail order catalogues or by means 
of electronic media, for example, through web sites or 
television shopping programs; advertising, marketing 
and promotional services, for example, distribution of 
samples, development of advertising concepts, writing 
and publication of publicity texts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات عــرض مجموعــة متنوعــة مــن الســلع الخاصــة بالمعــدات 
الرياضيــة لصالــح االآخريــن )باســتثناء نقلهــا) ، ممــا يتيــح للزبائــن 
ــع بســهولة مــن خــالل متاجــر البيــع  اء هــذه البضائ مشــاهدة و�ش
ــن خــالل آالت البيــع أو  ــذ البيــع بالجملــة أو م بالتجزئــة أو مناف
ونيــة ،  لكرت يــد أو عــن طريــق الوســائط االإ كتالوجــات الطلبــات بالرب
عــى ســبيل المثــال ، مــن خــالل مواقــع الويــب أو برامــج التســوق 
ويــج ، عــى ســبيل  عــالن والتســويق والرت التلفزيونيــة ؛ خدمــات االإ
ــة  ــالن ، وكتاب ع ــم االإ ــر مفاهي ــات ، وتطوي ــع العين ــال ، توزي المث

ــة  وني لكرت عــالم االإ هــا عــرب وســائل االإ ــة ونرش نصــوص الدعاي

عدم الحماية عى كلمة fit بمعزل عن  اطات خاصة:  اشرت
العالمة

  

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41313 العالمة التجارية رقم :  41313

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Al Khayyat Investments L.L.C.  كة الخياط لالستثمار ذ.م.م بإسم :  �ش

Applicant Address: i-Rise, 35th Floor, P.O. BOX 
11245, Dubai, United Arab Emirates 

، االمارات  ي العنوان :  بناية آي رايز، الطابق 35 ، ص.ب 11245، د�ب
العربية المتحدة  

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:
Equipment for various sports and games 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معدات لمختلف الرياضات واالألعاب 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة fit بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41314 العالمة التجارية رقم :  41314
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Daisy Nail Products, Inc.    .بإسم :  دايزي نيل بروداكتس، انك

Applicant Address3335:  E. La Palma Ave., 
Anaheim, California 92806, U.S.A. 

.، اناهايم، كاليفورنيا 92806،  ي
العنوان :  3335 اي. ال بالما ا�ف

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:
Retail store services in the field of nail care products; 
On-line retail store services in the field of nail care 
products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العنايــة  منتجــات  مجــال  ي 

�ف بالتجزئــة  البيــع  متاجــر  خدمــات 
ي مجــال 

نــت �ف باالأظافــر؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب االنرت
منتجــات العنايــة باالأظافــر 

  

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41315 العالمة التجارية رقم :  41315

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Daisy Nail Products, Inc.    .بإسم :  دايزي نيل بروداكتس، انك

Applicant Address3335:  E. La Palma Ave., 
Anaheim, California 92806, U.S.A.

.، اناهايم، كاليفورنيا 92806،  ي
العنوان :  3335 اي. ال بالما ا�ف

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:
Gel manicure lamp; and table lamp 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مصابيح الطاولة ومصابيح جل المناكري 

  

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41316 العالمة التجارية رقم :  41316

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: Al Khayyat Investments L.L.C.  كة الخياط لالستثمار ذ.م.م بإسم :  �ش

Applicant Address: i-Rise, 35th Floor, P.O. BOX 
11245, Dubai, United Arab Emirates 

، االمارات  ي العنوان :  بناية آي رايز، الطابق 35 ، ص.ب 11245، د�ب
العربية المتحدة  

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:
Trade and wholesale services in the field of 
pharmaceuticals, medicines, cosmetics and 
c o n s u m a b l e s 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  المســتحرف مجــال  ي 

�ف الجملــة  ي 
�ف والبيــع  التجــارة  خدمــات 

ات التجميــل والمواد االســتهالكية  الصيدالنيــة واالدويــة ومســتحرف

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة med بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41317 العالمة التجارية رقم :  41317

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: Daisy Nail Products, Inc.    .بإسم :  دايزي نيل بروداكتس، انك

Applicant Address3335:  E. La Palma Ave., 
Anaheim, California 92806, U.S.A. 

.، اناهايم، كاليفورنيا 92806،  ي
العنوان :  3335 اي. ال بالما ا�ف

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:
Nail files, electric 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مبارد كهربائية لالأظافر 

  

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41318 العالمة التجارية رقم :  41318

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Daisy Nail Products, Inc.    .بإسم :  دايزي نيل بروداكتس، انك

48

49



31

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address3335:  E. La Palma Ave., 
Anaheim, California 92806, U.S.A. 

.، اناهايم، كاليفورنيا 92806،  ي
العنوان :  3335 اي. ال بالما ا�ف

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:
Cosmetic preparations for removing gel nails, acrylic 
nails, and nail polish; Nail enamel; Nail gel; Nail paint; 
Nail polish; Soak-Off Gel Nail Lacquer; Nail powder 
namely, nail polishing powder and acrylic powder 
preparations for shaping or sculpting nails; Nail tips 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كريليــك  ات تجميليــة الزالــة جــل االظافــر وأظافــر االأ مســتحرف
ــر؛  ــالء االأظاف ــر؛ ط ــل االأظاف ــر؛ ج ــالء االأظاف ــر وط ــع االأظاف وملم
زالــة جــل االأظافــر؛ مســاحيق أظافــر  ملمــع االأظافــر؛ الكيــه الإ
مســحوق  ات  ومســتحرف االأظافــر  تلميــع  مســحوق  باالأخــص 

االكريليــك لتشــكيل او نحــت االأظافــر، أطــراف أظافــر 

  

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41319 العالمة التجارية رقم :  41319

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Al Khayyat Investments L.L.C.  كة الخياط لالستثمار ذ.م.م بإسم :  �ش

Applicant Address: i-Rise, 35th Floor, P.O. BOX 
11245, Dubai, United Arab Emirates 

، االمارات  ي العنوان :  بناية آي رايز، الطابق 35 ، ص.ب 11245، د�ب
العربية المتحدة  

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:
Vitamins; Supplements; Sports Supplements; Energy 
Supplements, and others relevant 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هــا  فيتامينــات؛ مكمــالت؛ مكمــالت رياضيــة؛ مكمــالت طاقــة، وغري

ــة  ذات الصل
اطات خاصة: عدم الحماية عى كلمة med بمعزل عن العالمة اشرت

  

 

Date: 16/09/2021  التاريخ :16/09/2021

Trademark No.:41336 العالمة التجارية رقم :  41336

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: FLO MAGAZACILIK VE 
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI 

ي 
كيىت ي بازارالما أنونيم �ش

بإسم :  فـلو ماجازاسيليك �ف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: Merkez Mah. Tasocagi Cad. 
N:24 Kat:3 Mahmutbey Bagcilar Istanbul, Turkey                   

، رقم 24، كيه 3،  ، تاسوكاجي قاديىسي العنوان :  مركز محليىسي
، باغجيالر ، إسطنبول ، تركيا ي محموتىب

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

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

Goods/Services:
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس بما فيها المالبس الداخلية والخارجية، غري المالبس 

ي غايتها الحماية؛ الجوارب؛ أوشحة الرقبة )لباس)؛ الشاالت؛ 
الىت

عصابات الرأس؛ االأوشحة؛ االأحزمة )لباس)؛ لباس القدم؛ االأحذية؛ 
الشباشب؛ الصنادل؛ أغطية الرأس؛ القبعات ؛القبعات ذات 

يهات )القبعات المستديرة المسطحة) ؛القلنسوات  االأقنعة ؛البري
)لباس الرأس) والقلنسوات الضيقة. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة SPORT بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 16/09/2021  التاريخ :16/09/2021

Trademark No.:41337 العالمة التجارية رقم :  41337

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: FLO MAGAZACILIK VE 
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI 

ي 
كيىت ي بازارالما أنونيم �ش

بإسم :  فـلو ماجازاسيليك �ف

Applicant Address: Merkez Mah. Tasocagi Cad. 
N:24 Kat:3 Mahmutbey Bagcilar Istanbul, Turkey                   

، رقم 24، كيه 3،  ، تاسوكاجي قاديىسي العنوان :  مركز محليىسي
، باغجيالر ، إسطنبول ، تركيا                      ي محموتىب

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

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

Goods/Services:
Advertising, marketing and public relations; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; development 
of advertising concepts; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; office functions; secretarial services; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
compilation of statistics; rental of office machines; 
systemization of information into computer databases; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
business management, business administration 
and business consultancy; accounting; commercial 
consultancy services; personnel recruitment, personnel 
placement, employment agencies; import-export 
agencies; temporary personnel placement services; 
auctioneering; the bringing together, for the benefit

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنظيــم  العامــة؛  والعالقــات  والتســويق  الدعايــة  خدمــات 
دعائيــة؛  أو  تجاريــة  لغايــات  التجاريــة  والمعــارض  المعــارض 
)ان-اليــن)  مبــا�ش  توفــري ســوق  الدعائيــة؛  المفاهيــم  تطويــر 
؛  ي ــىب ــاط المكت ــل النش ــات؛ تفعي ــلع والخدم ي الس ــرت ــي ومش لبائع
ي الصحــف؛ تجميــع 

اكات الغــري �ف خدمــات الســكريتاريا؛ ترتيــب اشــرت
ي قواعــد 

االإحصائيــات؛ تأجــري آالت المكاتــب؛ تنظيــم المعلومــات �ف
ف غــري المتوفريــن؛  ك�ي بيانــات حاســوبية؛ الــرد عــى الهاتــف للمشــرت
إدارة االأعمــال وتوجيــه االأعمــال واالستشــارات التجاريــة؛ خدمــات 
ف  تعيــ�ي خدمــات  التجاريــة؛  االستشــارات  خدمــات  المحاســبة؛ 
خدمــات  التوظيــف؛  ووكاالت  ف  الموظفــ�ي وتنســيب  ف  الموظفــ�ي
المؤقــت  التنســيب  خدمــات  والتصديــر؛  اد  االســتري وكاالت 
ف ؛ خدمــات المــزاد؛ خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع  للموظفــ�ي
لصالــح الغــري وتحديــًدا جلــود غــري مصنعــة أو شــبه مصنعــة 
وجلــود الحيوانــات والجلــود المقلــدة والجلــود الســميكة والجلــود

52



33

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

of others, of a variety of goods, namely, unworked or 
semi-worked leather and animal skins, imitations of 
leather, stout leather, leather used for linings, goods 
made of leather, imitations of leather or other materials, 
designed for carrying items, including, 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), 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] and skull 
caps, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; services provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic media 
or through mail order catalogues 

أو  الجلــد  مــن  المصنوعــة  والســلع  البطانــات  ي 
�ف المســتخدمة 

ــياء  ــل االأش ــة لحم ــواد، المصمم ــن الم ــا م ه ــد أو غري ــد المقل الجل
ي ذلــك الحقائــب والمحافــظ والعلــب والصناديــق المصنوعــة 

بمــا �ف
ــاب  ــق ثي ــح وصنادي ــب المفاتي ــميك وعل ــد الس ــد أو الجل ــن الجل م
]حقائــب ســفرية[ وحقائــب ســفرية وشــماسي ومظــالت وشــماسي 
للوقايــة مــن الشــمس والعــىي والســياط وأطقــم الحيوانــات 
طــة الجلديــة )الــروج) والمالبــس بمــا  والــروج والركائــب واالأ�ش
ــا  ي غايته

ــىت ــس ال ــري المالب ــة، غ ــة والخارجي ــس الداخلي ــا المالب فيه
الحمايــة والجــوارب وأوشــحة الرقبــة )لبــاس) والشــاالت وعصابــات 
ــة  ــدم واالأحذي ــاس الق ــاس) ولب ــة )لب ــحة واالأحزم ــرأس واالأوش ال
والقبعــات  والقبعــات  الــرأس  وأغطيــة  والصنــادل  والشباشــب 
المســطحة)  المســتديرة  )القبعــات  يهــات  والبري االأقنعــة  ذات 
ف  والقلنســوات )لبــاس الــرأس) والقلنســوات الضيقــة وذلــك لتمكــ�ي
ي متاجــر 

ائهــا؛ الخدمــات المقدمــة �ف ف مــن معاينتهــا و �ش المســتهلك�ي
ــة أو  وني لكرت ــائل االإ ــرب الوس ــة ع ــارة بالجمل ــذ التج ــة ومناف التجزئ

ــد.  ي ــرب الرب ــب ع ــات الطل كتالوج

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة SPORT بمعزل عن  اشرت
العالمة 

  

 

Date: 16/09/2021  التاريخ :16/09/2021

Trademark No.:41338 العالمة التجارية رقم :  41338

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: FLO MAGAZACILIK VE 
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI 

ي 
كيىت ي بازارالما أنونيم �ش

بإسم :  فـلو ماجازاسيليك �ف

Applicant Address: Merkez Mah. Tasocagi Cad. 
N:24 Kat:3 Mahmutbey Bagcilar Istanbul, Turkey                   

، رقم 24، كيه 3،  ، تاسوكاجي قاديىسي العنوان :  مركز محليىسي
، باغجيالر ، إسطنبول ، تركيا                      ي محموتىب

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

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

Goods/Services:
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.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس بمــا فيهــا المالبــس الداخليــة والخارجيــة، غــري المالبــس 
)لبــاس)؛  الرقبــة  أوشــحة  الجــوارب؛  الحمايــة؛  غايتهــا  ي 

الــىت
ــاس  ــاس)؛ لب ــة )لب ــحة؛ االأحزم ــرأس؛ االأوش ــات ال ــاالت؛ عصاب الش
القــدم؛ االأحذيــة؛ الشباشــب؛ الصنــادل؛ أغطيــة الــرأس؛ القبعــات 
المســتديرة  )القبعــات  يهــات  ؛البري االأقنعــة  ذات  ؛القبعــات 
ــة. ــوات الضيق ــرأس) والقلنس ــاس ال ــوات )لب ــطحة) ؛القلنس المس

  

53



34

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Date: 16/09/2021  التاريخ :16/09/2021

Trademark No.:41339 العالمة التجارية رقم :  41339

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: FLO MAGAZACILIK VE 
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI 

ي 
كيىت ي بازارالما أنونيم �ش

بإسم :  فـلو ماجازاسيليك �ف

Applicant Address: Merkez Mah. Tasocagi Cad. 
N:24 Kat:3 Mahmutbey Bagcilar Istanbul, Turkey                   

، رقم 24، كيه 3،  ، تاسوكاجي قاديىسي العنوان :  مركز محليىسي
، باغجيالر ، إسطنبول ، تركيا                      ي محموتىب

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

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

Goods/Services:
Advertising, marketing and public relations; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; development 
of advertising concepts; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; office functions; secretarial services; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
compilation of statistics; rental of office machines; 
systemization of information into computer databases; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
business management, business administration 
and business consultancy; accounting; commercial 
consultancy services; personnel recruitment, personnel 
placement, employment agencies; import-export 
agencies; temporary personnel placement services; 
auctioneering; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, namely, unworked or 
semi-worked leather and animal skins, imitations of 
leather, stout leather, leather used for linings, goods 
made of leather, imitations of leather or other materials, 
designed for carrying items, including, 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), 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] and skull 
caps, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; services provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic media 
or through mail order catalogues 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنظيــم  العامــة؛  والعالقــات  والتســويق  الدعايــة  خدمــات 
دعائيــة؛  أو  تجاريــة  لغايــات  التجاريــة  والمعــارض  المعــارض 
)ان-اليــن)  مبــا�ش  توفــري ســوق  الدعائيــة؛  المفاهيــم  تطويــر 
؛  ي ــىب ــاط المكت ــل النش ــات؛ تفعي ــلع والخدم ي الس ــرت ــي ومش لبائع
ي الصحــف؛ تجميــع 

اكات الغــري �ف خدمــات الســكريتاريا؛ ترتيــب اشــرت
ي قواعــد 

االإحصائيــات؛ تأجــري آالت المكاتــب؛ تنظيــم المعلومــات �ف
ف غــري المتوفريــن؛  ك�ي بيانــات حاســوبية؛ الــرد عــى الهاتــف للمشــرت
إدارة االأعمــال وتوجيــه االأعمــال واالستشــارات التجاريــة؛ خدمــات 
ف  تعيــ�ي خدمــات  التجاريــة؛  االستشــارات  خدمــات  المحاســبة؛ 
خدمــات  التوظيــف؛  ووكاالت  ف  الموظفــ�ي وتنســيب  ف  الموظفــ�ي
المؤقــت  التنســيب  خدمــات  والتصديــر؛  اد  االســتري وكاالت 
ف ؛ خدمــات المــزاد؛ خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع  للموظفــ�ي
لصالــح الغــري وتحديــًدا جلــود غــري مصنعــة أو شــبه مصنعــة 
وجلــود الحيوانــات والجلــود المقلــدة والجلــود الســميكة والجلــود 
أو  الجلــد  مــن  المصنوعــة  والســلع  البطانــات  ي 

�ف المســتخدمة 
ــياء  ــل االأش ــة لحم ــواد، المصمم ــن الم ــا م ه ــد أو غري ــد المقل الجل
ي ذلــك الحقائــب والمحافــظ والعلــب والصناديــق المصنوعــة 

بمــا �ف
ــاب  ــق ثي ــح وصنادي ــب المفاتي ــميك وعل ــد الس ــد أو الجل ــن الجل م
]حقائــب ســفرية[ وحقائــب ســفرية وشــماسي ومظــالت وشــماسي 
للوقايــة مــن الشــمس والعــىي والســياط وأطقــم الحيوانــات 
طــة الجلديــة )الــروج) والمالبــس بمــا  والــروج والركائــب واالأ�ش
ــا  ي غايته

ــىت ــس ال ــري المالب ــة، غ ــة والخارجي ــس الداخلي ــا المالب فيه
الحمايــة والجــوارب وأوشــحة الرقبــة )لبــاس) والشــاالت وعصابــات 
ــة  ــدم واالأحذي ــاس الق ــاس) ولب ــة )لب ــحة واالأحزم ــرأس واالأوش ال
والقبعــات  والقبعــات  الــرأس  وأغطيــة  والصنــادل  والشباشــب 
المســطحة)  المســتديرة  )القبعــات  يهــات  والبري االأقنعــة  ذات 
ف  والقلنســوات )لبــاس الــرأس) والقلنســوات الضيقــة وذلــك لتمكــ�ي
ي متاجــر 

ائهــا؛ الخدمــات المقدمــة �ف ف مــن معاينتهــا و �ش المســتهلك�ي
ــة أو  وني لكرت ــائل االإ ــرب الوس ــة ع ــارة بالجمل ــذ التج ــة ومناف التجزئ

ــد.  ي ــرب الرب ــب ع ــات الطل كتالوج
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35

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41355 العالمة التجارية رقم :  41355

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Dr. Schar AG/SPA  كة د. شار المحدودة بإسم :  �ش

Applicant Address: Winkelau 9, I-39014 Burgstall 
(BZ), Italy 

جستال )بولزانو)، ايطاليا   العنوان :  وينكيالو I-39014 ،9 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:
Dietetic food adapted for medical use, in particular 
pastries and confectionery, bread, bread substitutes, 
rusks, crispbreads, crackers, biscuits, waffles, pasta, 
flour 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفطائــر  خاصــة   ، ي الطــىب ســتعمال  لالإ معــدة  حميــة  أغذيــة 
ــش،  ف المقرم ــرب ــلة، الخ ، القرش ف ــرب ــل الخ ، بدائ ف ــرب ــات، الخ والحلوي

بســكويت، بســكويت، كعكــة الوفــل، معكرونــة، دقيــق 

  

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41357 العالمة التجارية رقم :  41357

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Dr. Schar AG/SPA  كة د. شار المحدودة بإسم :  �ش

Applicant Address: Winkelau 9, I-39014 Burgstall 
(BZ), Italy 

جستال )بولزانو)، ايطاليا   العنوان :  وينكيالو I-39014 ،9 بري
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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:
Dietetic food not adapted for medical use, based 
on meat products, charcuterie, cheese, fish, poultry, 
game; Prepared soups; Meat; Fish; Poultry; Game; Fruit; 
Vegetable; Fruit or vegetable concentrates; Jellies; 
Jams; Compotes; Eggs; Milk and milk products; Edible 
oils and fats 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــها  ي أساس

ــىت ي ال ــىب ــتعمال الط س ــدة لالإ ــري المع ــة غ ــة الحمي أغذي
ــة، االأســماك، لحــوم  منتجــات اللحــوم، لحــوم مطبوخــة، الجبن
الدواجــن والصيــد؛ الحســاء الجاهــز؛ اللحــوم؛ االأســماك؛ لحــوم 
وات؛ ركازات الفواكــه  الدواجــن؛ لحــوم الصيــد؛ الفواكــه؛ الخــرف
)؛ المربيــات؛ الفواكــه الطبوخــة  وات؛ هــالم )جيــىي أو الخــرف
بالســكر؛ البيــض؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ الزيــوت والدهــون 

ــالأكل  الصالحــة ل

  

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41358 العالمة التجارية رقم :  41358

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Dr. Schar AG/SPA  كة د. شار المحدودة بإسم :  �ش

Applicant Address: Winkelau 9, I-39014 Burgstall 
(BZ), Italy 

جستال )بولزانو)، ايطاليا   العنوان :  وينكيالو I-39014 ،9 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:
Dietetic food not adapted for medical use, based on 
carbohydrates consisting predominantly of cereals, 
rice, ribbon vermicelli, pastries and confectionery, 
containing dietary fibre; flour and flour mixes; Cereal 
preparations; Bread; Bread substitutes; Rusks, Crisp 
breads; Crackers; Pastries and confectionery, biscuits, 
waffles, flatbread, pasta, ready-to-bake dough, ready 
meals consisting of pasta, ribbon vermicelli, pizza, 
cereal-based snack food, chips (cereal products), 
sponge fingers, cornflakes, muesli, confectionery; 
Desserts, In particular tiramisu, Chocolate mousse, 
Puddings; Chocolate goods; Edible ices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــها  ي أساس

ــىت ي ال ــىب ــتعمال الط س ــدة لالإ ــري المع ــة غ ــة الحمي أغذي
االأرز،  الحبــوب،  مــن  الغالــب  ي 

�ف تتكــون  ي 
الــىت الكربوهيــدرات 

عــى  تحتــوي  ي 
الــىت والحلويــات  المعجنــات  رقيقــة،  ية  شــعري

ات  الدقيــق؛ مســتحرف الدقيــق ومخاليــط  الغذائيــة؛  االأليــاف 
ف المقرمــش؛  ؛ القرشــلة، الخــرب ف ؛ بدائــل الخــرب ف الحبــوب؛ الخــرب
بســكويت؛ المعجنــات والحلويــات، البســكويت، كعــك الوفــل، 
، وجبــات  ف ف المســطح، المعكرونــة، عجينــة جاهــزة للخــرب الخــرب
ا، االأطعمــة  ف ية رقيقــة، بيــرت جاهــزة تتكــون مــن المعكرونــة، شــعري
الخفيفــة القائمــة عــى الحبــوب، رقائــق )منتجــات الحبــوب)، 
ســفنجية، رقائــق ذرة، موزيــل، الحلويــات؛ الحلويــات  االأصابــع االإ
بضائــع  مهلبيــة؛  الشــوكوالتة،  موســية  اميســو،  التري وخاصــة 

الشــوكوالته؛ مثلجــات صالحــة لــالأكل 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41359 العالمة التجارية رقم :  41359

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Dr. Schar AG/SPA  كة د. شار المحدودة بإسم :  �ش

Applicant Address: Winkelau 9, I-39014 Burgstall 
(BZ), Italy 

جستال )بولزانو)، ايطاليا   العنوان :  وينكيالو I-39014 ،9 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:
Mineral water [beverages]; Aerated water; Non-alcoholic 
beverages; Fruit drinks; Juices; Vegetable juice; Syrups 
and other preparations for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات غــري كحوليــة؛  وبــات)؛ ميــاه غازيــة؛ مرش ميــاه معدنيــة )مرش
اب  �ش وات؛  الخــرف عصائــر  العصائــر؛  الفاكهــة؛  وبــات  مرش

وبــات  ات أخــرى لعمــل المرش ومســتحرف

  
 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41360 العالمة التجارية رقم :  41360

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Dr. Schar AG/SPA  كة د. شار المحدودة بإسم :  �ش

Applicant Address: Winkelau 9, I-39014 Burgstall 
(BZ), Italy 

جستال )بولزانو)، ايطاليا  العنوان :  وينكيالو I-39014 ،9 بري
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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; Business management; Business 
administration; Office functions; Market research 
relating to coeliac disease, allergies, intolerances 
and gluten-free nutrition; Consumer consultancy; 
Wholesaling and retailing in relation to dietetic 
food adapted for medical use, in particular pastries 
and confectionery, bread, bread substitutes, rusks, 
crispbreads, crackers, biscuits, waffles, pasta, flour, 
dietetic food not adapted for medical use, based on 
meat products, charcuterie, cheese, fish, poultry, game, 
ready-made soups, meat, fish, poultry, game, fruits, 
vegetables, fruit and vegetable concentrates, jellies, 
jams, compotes, eggs, milk and milk products, oils and 
fats for food, dietetic food not adapted for medical 
use, based on dietary fibre or carbohydrates, flour, 
flour mixtures, preparations made from cereals, bread, 
bread substitutes, rusks, crispbreads, crackers, pastries 
and confectionery, biscuits, waffles, flatbread, pasta, 
ready-made dough, ready meals consisting of pasta, 
ribbon vermicelli, pizzas, cereal-based snack food, 
chips (cereal products), sponge fingers, cornflakes, 
muesli, confectionery, desserts, in particular tiramisu, 
chocolate mousse, puddings, chocolate goods, edible 
ices, mineral and aerated waters, non-alcoholic 
beverages, fruit beverages and fruit juices, vegetable 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تفعيــل  االأعمــال؛  وتوجيــه  إدارة  عــالن؛  واالإ الدعايــة  خدمــات 
؛ أبحــاث الســوق المتعلقــة بأمــراض االضطرابــات  ي النشــاط المكتــىب
ــن  ــة م ــة الخالي ــل والتغذي ــدم التحم ــية و ع ــة و الحساس الهضمي
؛ استشــارات المســتهلك؛ البيــع بالجملــة والتجزئــة فيمــا  ف الغلوتــ�ي
ي وخاصــة  يتعلــق بأغذيــة الحميــة المعــدة لالســتخدام الطــىب
ف  ــرب ــلة، الخ ، القرش ف ــرب ــل الخ ، بدائ ف ــرب ــات، الخ ــات والحلوي المعجن
المقرمــش، بســكويت، بســكويت، كعكــة الوفــل، معكرونــة، دقيــق، 
ــها  ي أساس

ــىت ي ال ــىب ــتعمال الط س ــدة لالإ ــري المع ــة غ ــة الحمي أغذي
ــة، االأســماك، لحــوم  منتجــات اللحــوم، لحــوم مطبوخــة، الجبن
الدواجــن والصيــد؛ الحســاء الجاهــز؛ اللحــوم؛ االأســماك؛ لحــوم 
وات؛ ركازات الفواكــه  الدواجــن؛ لحــوم الصيــد؛ الفواكــه؛ الخــرف
)؛ المربيــات؛ الفواكــه الطبوخــة  وات؛ هــالم )جيــىي أو الخــرف
بالســكر؛ البيــض؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ الزيــوت والدهــون 
ي  ســتعمال الطــىب الصالحــة لــالأكل، أغذيــة الحميــة غــري المعــدة لالإ
ومخاليــط  الدقيــق  الكربوهيــدرات؛  أو  االأليــاف  أساســها  ي 

الــىت
؛ القرشــلة،  ف ؛ بدائــل الخــرب ف ات الحبــوب؛ الخــرب الدقيــق؛ مســتحرف
ف المقرمــش؛ بســكويت؛ المعجنــات والحلويــات، البســكويت،  الخــرب
ف المســطح، المعكرونــة، عجينــة جاهــزة  كعــك الوفــل، الخــرب
ية رقيقــة،  ، وجبــات جاهــزة تتكــون مــن المعكرونــة، شــعري ف للخــرب
ا، االأطعمــة الخفيفــة القائمــة عــى الحبــوب، رقائــق )منتجــات  ف بيــرت
ســفنجية، رقائــق ذرة، موزيــل، الحلويــات؛  الحبــوب)، االأصابــع االإ
اميســو، موســية الشــوكوالتة، مهلبيــة؛  الحلويــات وخاصــة التري
بضائــع الشــوكوالته؛ مثلجــات صالحــة لــالأكل، ميــاه معدنيــة 
وبــات  وبــات غــري كحوليــة؛ مرش وبــات)؛ ميــاه غازيــة؛ مرش )مرش
ات  اب ومســتحرف وات؛ �ش الفاكهــة؛ العصائــر؛ عصائــر الخــرف

ــات  وب ــل المرش ــرى لعم أخ
  

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41362 العالمة التجارية رقم :  41362

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: AL FOULK TRADING CO. L.L.C  كة الفلك للتجارة ش.ذ.م.م بإسم :  �ش

Applicant Address: P.O Box 114246, Port Said, 
Dubai, United Arab Emirates 

مارات العربية  ، االإ ي العنوان :  ص.ب. 114246، بور سعيد، د�ب
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
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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 

  

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41363 العالمة التجارية رقم :  41363

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: CARGILL.CO  كة كارجيل بإسم :  �ش

Applicant Address: Bethlehem-AL-jabaal.st 
(0598132385) 

العنوان :  بيت لحم -شارع الجبل )0598132385)  

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
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

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 

  

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41364 العالمة التجارية رقم :  41364

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: AL FOULK TRADING CO. L.L.C  كة الفلك للتجارة ش.ذ.م.م بإسم :  �ش

Applicant Address: P.O Box 114246, Port Said, 
Dubai, United Arab Emirates 

مارات العربية  ، االإ ي العنوان :  ص.ب. 114246، بور سعيد، د�ب
المتحدة  
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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:
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؛  والســاغو؛ 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 االأســود؛ الخمــري

ــج  ــارات؛ الثل ــل)؛ البه ــات )التواب ــل والصلص الخ

  

 

Date: 22/09/2021  التاريخ :22/09/2021

Trademark No.:41365 العالمة التجارية رقم :  41365

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Coswell S.p.A.  .إيه. ي بإسم :  كوسويل أس.�ب

Applicant Address: Via P. Gobetti 4, Funo di 
Argelato, Italy 

ي 4، فونو دي أرجيالتو، إيطاليا  
. جوبيىت ي العنوان :  فيا �ب

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:
Dietary supplements for preventing and treating 
affections of the eyes, ears and nose; Dietary supplements 
to combat age-related macular degeneration; Hygiene 
and decongestion preparations for the eyes, nose and 
ears; Mouthwashes for disinfecting the oral cavity; 
Eyewash, nasal sprays for medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  واالأذنــ�ي  ، ف العــ�ي امــراض  وعــالج  لمنــع  الغذائيــة  المكمــالت 
واالأنــف؛ المكمــالت الغذائيــة لمكافحــة التنكــس البقعــي المرتبــط 
ات النظافــة وإزالــة االحتقــان للعيــون، االأنــف  بالعمــر؛ مســتحرف
 ، ف ــف الفــم؛ غســول العــ�ي ؛ غســول الفــم لتطهــري تجوي ف ــ�ي واالأذن

ــة.  ــراض الطبي ــة لالأغ ــات أنفي بخاخ

  

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41382 العالمة التجارية رقم :  41382
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Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: shaimaa adnan taleb kobabji  بإسم :  شيماء عدنان طالب كببجي

Applicant Address: hebron-al hebron centar 1                                        1 ون سنرت العنوان :  الخليل - هيرب

Applicant for Correspondence : hebron-dewar al 
jalada 

عنوان التبليغ  : الخليل-دوار الجلدة 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأعمــال وتفعيــل  وإدارة وتوجيــه  عــالن  واالإ الدعايــة  خدمــات 

 . ي المكتــىب النشــاط 

  

 

Date: 28/09/2021  التاريخ :28/09/2021

Trademark No.:41399 العالمة التجارية رقم :  41399

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: ABEDALRAHMAN BORHAN 
YOUSF KABABJI 

بإسم :  عبد الرحمن برهان يوسف كببجي 

Applicant Address: Nablus .Trade Center:EMAIL: 
abed.kababji@outlook.com Mobile: 0598405165 

 : EMAIL  : / العنوان :  __ نابلس /  المركز التجاري
 abed.kababji@outlook.comجوال :  0598405165  

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
amulets jewelry, jewelry (am), bracelets (jewellery , 
jewelry (am), brooches jewelry, jewelry (am), chains 
(jewelry, jewelry (am), charms jewelry, jewelry( am), 
diamonds , gold thread (jewelry jewelry (am), gold 
unwrought or beaten , ivory (jewelry, jewelry (am). 
jewelry, jewelry cases (caskets ), jewelry of yellow 
amber , necklaces (jewelry, jewelry (am ), ornaments 
(jewelry, jewelry (am), pearls (jewelry jewelry (am 
).),rings (jewelry ,jewelry (am).), semi precious stones 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دبابيــس   ، مجوهــرات  اســاور   ، )مجوهــرات)  تمائــم  ســجيل 
ة  ــد سلســلية )مجوهــرات )، حــىي صغــري ــة )مجوهــرات)، قالن لزين
ــري  ــب غ ــرات)، ذه ــة )مجوه ــوط ذهبي ــاس ، خي ــرات)، م )مجوه
ــرات ،  ــرات)، مجوه ــاج )مجوه ــح)، ع ــروق )مصف ــغول او مط مش
علــب مجوهــرات )صناديــق ) ، مجوهــرات مــن الكهرمــان االأصفــر ، 
قالئــد )مجوهــرات)، حــىي ) مجوهــرات) ،الىلأ مجوهــرات)، خواتــم 

ــة  ــبة كريم ــار ش ــرات) ، احج )مجوه
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Date: 28/09/2021  التاريخ :28/09/2021

Trademark No.:41402 العالمة التجارية رقم :  41402

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Amazon Importing and 
Marketing LTD 

اد والتسويق  كة االمازون لالستري بإسم :  �ش

Applicant Address: Bethlehem-alkhader-Hebron 
Jerusalem street 0599661059 

-شارع القدس الخليل- بجانب بلدية  العنوان :  بيت لحم-الخرف
الخرف 0599661059  

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
cosmetics and home products: shampoo, dishwashing, 
soap, perfume ,home& personal care 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــون،  ، صاب ــل والتنظيف:شــامبو، ســائل جــىي ات التجمي مســتحرف

ل  ف ــرف ــم والم ــة بالجس فمات العناي ــلرت عطور،كريم،مس
Beauty & Cleaning اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

 

Date: 28/09/2021  التاريخ :28/09/2021

Trademark No.:41403 العالمة التجارية رقم :  41403

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Blueprint Medicines 
Corporation 

ف كوربوريشن  بإسم :  بلوبرينت ميديسرف

Applicant Address45:  Sidney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02139, USA 

يدج، ماساشوستس 02139،  يت، كامرب ي سرت
العنوان :  45 سيد�ف

الواليات المتحدة االأمريكية  

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 for the treatment of cancer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات صيدالنية لعالج الرطان  مستحرف
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Date: 28/09/2021  التاريخ :28/09/2021

Trademark No.:41404 العالمة التجارية رقم :  41404

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Blueprint Medicines 
Corporation 

ف كوربوريشن  بإسم :  بلوبرينت ميديسرف

Applicant Address45:  Sidney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02139, USA 

يدج، ماساشوستس 02139،  يت، كامرب ي سرت
العنوان :  45 سيد�ف

الواليات المتحدة االأمريكية  

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 for the treatment of cancer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات صيدالنية لعالج الرطان  مستحرف

  

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41412 العالمة التجارية رقم :  41412

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: FG Company for traditional 
jewelry, accessories and silver 

كة اف جي للمجوهرات التقليدية واالكسسوارات  بإسم :  �ش
والفضة 

Applicant Address: Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Imitation jewelry (non-precious jewellery) - Alarm 
clocks - Fasteners (for the manufacture of wall clocks, 
pocket and wrist watches) - Atomic watches (micro-
precision) - Cylindrical parts (for the manufacture 
of wall clocks, pocket and wrist watches) - Cases for 
wall clocks, pocket and wrist watches - Cases for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منبهــة  ســاعات  ثمينــة)-  غــري  مجوهــرات  مقلــدة)  مجوهــرات 
- مثبتــات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- 
ســاعات ذريــة )متناهيــة الدقــة)- اجــزاء اســطوانية )لصناعة ســاعات 
الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- علــب لســاعات الحائــط وســاعات 
ــل ــداء)- سالس ه ــد )لالإ ــب والي ــاعات الجي ــب س ــد- عل ــب والي الجي
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pocket and wrist watches (for gifting) - watch chains - 
chronographs (recorded timers) (hours) - chronometers 
(precise timers) - precise time measuring instruments 
- chronoscopes (electronically controlled timers) - tie 
clips - watch cases - watch hands (for making wall 
clocks, pocket watches and wristwatches) Wall clocks 
– wall clocks, pocket clocks and electric hands – watch 
mechanisms – coins – tuning clocks (master clocks) – 
copper coins – leashes (cleats) sleeves – onyx – inscribed 
clock face (clock dial) (for the manufacture of wall clocks, 
pocket watches and wristwatches) - Sundials - Earrings 
- Clock hands (for making wall and pocket watches and 
watches) - Black amber jewelry - Unworked or semi-
worked black amber - Jewelery boxes (boxes) - Amber 
jewelry - Key rings (small jewelry or small chains) ) - 
Cufflinks - key watches - large medals (jewelry) - medals 
- elsa machines Wall lamps, pocket and wrist watches - 
Brooches - Black amber jewelry - Imitation jewelry (non-
precious jewelry) - Pressed amber pearls - Pendulums 
(for making wall clocks, pocket and wrist watches) 
- Brooches - Tie pins - Semi-precious stones - Watch 
springs - stopwatches - straps for watches - sundials - 
tie clips - tie pins - watch bracelets - watch cases - watch 
chains - crystal for watches - glass covers for watches - 
watch springs - watch straps - watches - wrist watches

ات  ــاعات)-كرونومرت ــجلة) )س ــات مس ــات )موقت ــاعات- كرونوغراف س
)موقتــات دقيقــة)-ادوات قيــاس الوقــت الدقيقــة- كرونوســكوبات 
ونيــة الضبــط)- مشــابك ربطــات العنــق –علــب  )موقتــات إلكرت
ســاعات- عقــارب ســاعات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات 
الجيــب واليد)-ســاعات حائــط –ســاعات حائــط وســاعات جيــب ويــد 
ــاعات  ــط )س ــاعات ضب ــة- س ــاعات-قطع نقدي ــات الس كهربائية-الي
رئيســية)- مســكوكات نحاســية- زمامــات )مرابــط ) أكمــام – عقيــق-
وجــه الســاعة المــدرج )قــرص الســاعة ) )لصناعــة ســاعات الحائــط 
وســاعات الجيــب واليــد)- ســاعات شمســية- أقــراط- عقــارب ســاعة 
ــن  ــىي م ــد) -ح ــب والي ــاعات الجي ــط وس ــاعات الحائ ــة س )لصناع
الكهرمــان االأســود- كهرمــان أســود غــري مشــغول أو نصــف مشــغول- 
ــر-  ــان االأصف ــن الكهرم ــرات م ــق)- مجوه ــرات )صنادي ــب مجوه عل
ــات  ة)- زمام ــري ــل صغ ة أو سالس ــري ــىي صغ ــح )ح ــات للمفاتي حلق
ة )مجوهــرات)-  )مرابــط) أكمــام – ســاعات رئيســية – ميداليــات كبــري
ميداليــات- أالت لســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد- دبابيس 
زينــة- حــىي مــن الكهرمــان االأســود- مجوهــرات مقلــدة )مجوهــرات 
غــري ثمينــة)- الأىلأ مــن الكهرمــان المضغــوط - بنــدول )لصناعــة 
ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- دبابيــس زينــة- دبابيــس 
ــاعات  ــاعات- س ــض س ــة- نواب ــبه كريم ــار ش ــق- احج ــات العن ربط
توقيــت – ســيور لســاعات اليــد- ســاعات شمسية-مشــابك ربطــات 
ــاعات- ــاعات-علب س ــوار س ــق- س ــات العن ــس ربط ــق- دبابي العن
سالســل ســاعات- بلــور للســاعات- االأغطيــة الزجاجيــة للســاعات – 

ــد  نوابــض ســاعات- ســيور ســاعات- ســاعات –ســاعات ي
ACCESSORIES اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41414 العالمة التجارية رقم :  41414

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: FG Company for traditional 
jewelry, accessories and silver 

كة اف جي للمجوهرات التقليدية واالكسسوارات  بإسم :  �ش
والفضة 

Applicant Address: Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي 

ف فلسط�ي
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Goods/Services:
 Imitation jewelry (non-precious jewellery) - Alarm 
clocks - Fasteners (for the manufacture of wall clocks, 
pocket and wrist watches) - Atomic watches (micro-
precision) - Cylindrical parts (for the manufacture 
of wall clocks, pocket and wrist watches) - Cases for 
wall clocks, pocket and wrist watches - Cases for 
pocket and wrist watches (for gifting) - watch chains - 
chronographs (recorded timers) (hours) - chronometers 
(precise timers) - precise time measuring instruments 
- chronoscopes (electronically controlled timers) - tie 
clips - watch cases - watch hands (for making wall 
clocks, pocket watches and wristwatches) Wall clocks 
– wall clocks, pocket clocks and electric hands – watch 
mechanisms – coins – tuning clocks (master clocks) – 
copper coins – leashes (cleats) sleeves – onyx – inscribed 
clock face (clock dial) (for the manufacture of wall clocks, 
pocket watches and wristwatches) - Sundials - Earrings 
- Clock hands (for making wall and pocket watches and 
watches) - Black amber jewelry - Unworked or semi-
worked black amber - Jewelery boxes (boxes) - Amber 
jewelry - Key rings (small jewelry or small chains) ) - 
Cufflinks - key watches - large medals (jewelry) - medals 
- elsa machines Wall lamps, pocket and wrist watches - 
Brooches - Black amber jewelry - Imitation jewelry (non-
precious jewelry) - Pressed amber pearls - Pendulums 
(for making wall clocks, pocket and wrist watches) 
- Brooches - Tie pins - Semi-precious stones - Watch 
springs - stopwatches - straps for watches - sundials - 
tie clips - tie pins - watch bracelets - watch cases - watch 
chains - crystal for watches - glass covers for watches - 
watch springs - watch straps - watches - wrist watches

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منبهــة  ســاعات  ثمينــة)-  غــري  مجوهــرات  مقلــدة)  مجوهــرات 
- مثبتــات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- 
ســاعات ذريــة )متناهيــة الدقــة)- اجــزاء اســطوانية )لصناعة ســاعات 
الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- علــب لســاعات الحائــط وســاعات 
ــل  ــداء)- سالس ه ــد )لالإ ــب والي ــاعات الجي ــب س ــد- عل ــب والي الجي
ات  ــاعات)-كرونومرت ــجلة) )س ــات مس ــات )موقت ــاعات- كرونوغراف س
)موقتــات دقيقــة)-ادوات قيــاس الوقــت الدقيقــة- كرونوســكوبات 
ونيــة الضبــط)- مشــابك ربطــات العنــق –علــب  )موقتــات إلكرت
ســاعات- عقــارب ســاعات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات 
الجيــب واليد)-ســاعات حائــط –ســاعات حائــط وســاعات جيــب ويــد 
ــاعات  ــط )س ــاعات ضب ــة- س ــاعات-قطع نقدي ــات الس كهربائية-الي
رئيســية)- مســكوكات نحاســية- زمامــات )مرابــط ) أكمــام – عقيــق-
وجــه الســاعة المــدرج )قــرص الســاعة ) )لصناعــة ســاعات الحائــط 
وســاعات الجيــب واليــد)- ســاعات شمســية- أقــراط- عقــارب ســاعة 
ــن  ــىي م ــد) -ح ــب والي ــاعات الجي ــط وس ــاعات الحائ ــة س )لصناع
الكهرمــان االأســود- كهرمــان أســود غــري مشــغول أو نصــف مشــغول- 
ــر-  ــان االأصف ــن الكهرم ــرات م ــق)- مجوه ــرات )صنادي ــب مجوه عل
ــات  ة)- زمام ــري ــل صغ ة أو سالس ــري ــىي صغ ــح )ح ــات للمفاتي حلق
ة )مجوهــرات)-  )مرابــط) أكمــام – ســاعات رئيســية – ميداليــات كبــري
ميداليــات- أالت لســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد- دبابيس 
زينــة- حــىي مــن الكهرمــان االأســود- مجوهــرات مقلــدة )مجوهــرات 
غــري ثمينــة)- الأىلأ مــن الكهرمــان المضغــوط - بنــدول )لصناعــة 
ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- دبابيــس زينــة- دبابيــس 
ــاعات  ــاعات- س ــض س ــة- نواب ــبه كريم ــار ش ــق- احج ــات العن ربط
توقيــت – ســيور لســاعات اليــد- ســاعات شمسية-مشــابك ربطــات 
ــاعات- ــاعات-علب س ــوار س ــق- س ــات العن ــس ربط ــق- دبابي العن
سالســل ســاعات- بلــور للســاعات- االأغطيــة الزجاجيــة للســاعات – 

ــد  نوابــض ســاعات- ســيور ســاعات- ســاعات –ســاعات ي
اطات خاصة:عدم الحماية عى Jewellery Elmas بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41419 العالمة التجارية رقم :  41419

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: SUHA  SALEH   MOHAMMAD  AT’OUT  بإسم :  سهى صالح محمد عطعوط
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Applicant Address: Qalqelia – Al Sabe’ Street  - 
jawal : 0569999970, 
EMAIL: suha.hamzaa@gmail.com 

العنوان :  قلقيلية- شارع السبع ، جوال: 0569999970 ، 
  suhaa.hamzaa@@gmail.com :ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Lipsticks, lotions for cosmetic purposes, Make up, Make 
up preparations, make up removing preparations, 
Medicated, Nail care preparations, Perfumery, Cosmetic 
kits, Creams (skin whitening), Dental bleaching gels, 
Beauty masks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
طــالء الشــفاه، غســوالت لوشــن الأغــراض التجميــل، مكيــاج، 
مســكرة،  المكيــاج،  إزالــة  ات  مســتحرف مكيــاج،  ات  مســتحرف
ــم  ــور، أطق ــر، عط ــة باالأظاف ات العناي ــتحرف ، مس ي ــىب ــون ط صاب
ة، جــل لتبييــض االأســنان، أقنعــة  تجميــل، كريمــات لتبييــض البــرش

ــة  تجميلي
ي بمعزل عن 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة توب بيو�ت اشرت
العالمة

  

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41437 العالمة التجارية رقم :  41437

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Koninklijke VIV Buisman B.V.  . ي
.�ف ي ي بيوسمان �ب

ي اي �ف
بإسم :  كونينكليجكي �ف

Applicant Address: De Kroon 21, 4261 TW Wijk en 
Aalburg, The Netherlands 

ي دبليو ويجك ان آلبورغ، هولندا  
العنوان :  دي كرون 21، 4261 �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:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; Jellies, 
jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible 
oils and fats; ghee 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
وات محفوظــة ومثلجــة ومجففــة ومطهــوة، هــالم  فواكــه وخــرف
ــب  ــض والحلي ــكر، البي ــة بالس ــه مطبوخ ــات وفواك ) ومربي ــىي )جي
ــالكل؛ الســمن  ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة ل
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Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41440 العالمة التجارية رقم :  41440

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Volvo Trademark Holding AB  ي بإسم :  فولفو تريدمارك هولدنغ ايه �ب

Applicant Address: c/o AB Volvo, SE-405 08 
Goteborg, Sweden 

غ، السويد   ي فولفو، اس اي-405 08، جوترب /او ايه �ب العنوان :  سي

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:
Machine tools, power-operated tools; Motors and 
engines, except for land vehicles, including marine 
engines, aircraft engines, engines for industrial, 
agricultural and forestry machines, stationary 
combustion engines, turbines, electric motors; Machine 
coupling and transmission components, except for land 
vehicles, including power transmissions, gearboxes/
transmissions, reverse gears, reduction gears, gearbox 
controllers, traction control systems, vehicle dynamics 
control systems, shaft connections, couplings and 
clutches, exhausts, couplings and transmission belts; 
Agricultural implements, other than hand-operated 
hand tools, including cultivators, harvesters, disk 
harvesters and seeders; Incubators for eggs; Automatic 
vending machines; Agricultural, earthmoving, 
construction, oil and gas extraction and mining 
equipment; Dispensing machines; Emergency and 
rescue machines and machine tools; Wheels and tracks 
for machines; Industrial robots; Machines and machine 
tools for treatment of materials and for manufacturing; 
Moving and handling equipment; Pumps, compressors 
and blowers; Sweeping, cleaning, washing and 
laundering machines; Generators, including generators 
of electricity, electric generators and alternators, high-
frequency generators, power generators for vehicles 
and solar power generators;Air cleaners (air filters) 
for engines and anti-pollution devices for motors and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)ماعــدا  ومكائــن  محــركات  كهربائيــاً؛  تــدار  أدوات  آليــة،  عــدد 
ي ذلــك المحــركات البحريــة، 

يــة) بمــا �ف الخاصــة بالمركبــات الرب
والزراعيــة  الصناعيــة  لــالآالت  محــركات  الطائــرات،  محــركات 
اق ثابتــة، توربينــات، محــركات  والخاصــة بالغابــات، محــركات احــرت
ــدا الخاصــة  ــة، )ماع ــة ونقــل الحرك ــران االآل ــات إق ــة؛ مكون كهربائي
ــات نقــل الحركــة، صناديــق  ي ذلــك مكون

ــة)، بمــا �ف ي بالمركبــات الرب
الــوراء،  إىل  الرجــوع  تــروس  الحركــة،  نقــل  وس/مكونــات  الرت
وس،  ي صناديــق الــرت

تــروس تقليــل الرعــة، وســائل تحكــم �ف
ــة،  ــات المركب ي ديناميكي

ي القطــر، أنظمــة تحكــم �ف
أنظمــة تحكــم �ف

وصــالت عمــود نقــل الحركــة، قارنــات وقوابــض، مواســري تريــف 
ــة،  ــة؛ أدوات زراعي ــل الحرك ــيور نق ــات وس ــوادم، قارن ــان الع دخ
ي ذلــك 

ي يتــم تشــغيلها يدويــا، بمــا �ف
بخــالف االأدوات اليدويــة الــىت

الحصــادات، مســالف وحصــادات قرصيــة وناثــرات البــذور؛ أجهــزة 
ــة  ــة، وخاص ــدات زراعي ــة؛ مع ــع آلي ــات بي ــض؛ ماكين ــس البي تفقي
النفــط  االأرض، معــدات تشــييد، ومعــدات الســتخراج  بجــرف 
نقــاذ  ي المناجــم؛ آالت توزيــع؛ آالت خاصــة باالإ

والغــاز والتنقيــب �ف
لــالآالت؛  ومســارات  دواليــب  آليــة؛  وعــدد  الطــوارئ  وحــاالت 
أجهــزة إنســان آىلي )روبوتــات) صناعيــة؛ آالت وعــدد آليــة لمعالجــة 
المــواد وللتصنيــع؛ معــدات تحريــك ونقــل؛ مضخــات وضاغطــات 
ومنافــخ؛ مكانــس، وآالت التنظيــف والغســيل وغســاالت المالبــس؛ 
ي ذلــك، مولــدات الكهربــاء ومولــدات كهربائيــة 

مولــدات بمــا �ف
دد، ومولــدات  دد، ومولــدات عاليــة الــرت ومولــدات التيــار المــرت
طاقــة للمركبــات ومولــدات طاقــة شمســية؛ أجهــزة ترشــيح الهــواء 
ــات، ــن؛ مكربن ــع التلــوث للمحــركات والمكائ للمحــركات وأجهــزة من
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engines; Carburettors, converters for liquid fuels, 
injectors, injection pumps, fuel pumps, speed governors, 
injection nozzles and nozzle holders, machine valves, 
vaporizers, starters, ignition systems, ignition coils, 
glow plugs, spark plugs, spark plug connectors, 
lambda probes, magnetos, silencers/mufflers and 
spark arresters for combustion engines; Fuel filters; 
Oil filters, Air filters; Rolling bearings, plain bearings, 
shafts, shaft seals, gearwheels, drive wheels, speed 
change gear, pulleys, drive chains and belts, springs, 
filters, pumps, regulators, relief valves, controls, fans 
and fan belts, all for engine cooling radiators; Cooling 
fans, cooling radiators, starters, fuel feed apparatus, 
oil cooling apparatus, oil tank cups, brakes, caps for 
cooling radiators, accelerators, hydraulic pumps, 
hydraulic cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic 
filters, hydraulic motors, hydraulic pipes, hydraulic 
valves, boost units for hydraulic transmission, all for 
machines, engines and motors; Power transmission 
take-off units for motor vehicle engines, for use as 
prime movers; Inboard/outboard drive units and sailing 
boat drive units for inboard engines; Hydraulic pumps 
and motors and components thereof, air pumps as 
vehicle accessories; Bushes and bearings; Pneumatic 
valves, power steering systems, control valves, braking 
valves; exhaust-gas turbo-chargers; Compressors, 
compressed air brakes, compressed air reservoirs, 
compressed air cylinders and compressed air motors, 
bilge pumps; Engine gaskets for vehicles; Metal and 
plastics working machines; Machines for the chemical 
industry, for agriculture, mining, textile machines, 
machines for the beverage industry; Construction 
machines; Electronic control devices for production 
technology and servo drives, programmable 
controllers; Machines for the automobile industry; 
Electric power tools and their plug-in tools; Electric can 
openers; Hydraulic lift jacks, body and frame aligners; 
Packing and labelling machines, conveyors, conveyor 
belts; Loading and handling machines for pressing 
plants and foundries and machines for the tooling of 
blanks; Loaders, dumper bodies, excavators as well 
as parts, including components, and accessories to 
such products; Earth moving machines, including 
wheeled excavators, compact wheel loaders, crawler 
excavators, compact excavators, wheel loaders, motor 
graders, backhoe loaders and drive units; Hydraulic 
lifting apparatus, cranes, winches; Bucket, grapple and 
fork type implements for machines; Wood working 
machines, including delimbing, slashing, and debarking 
equipment; Teeth and cutting edges for machines; Car 
vacuum cleaners; Car wash facility; Vehicle washing 
installations; Vehicle parking carousels; Vehicle 
conveyors, vehicle lifts; Engines for water vehicles;

ــات  ــن، مضخ ــات حق ــن، مضخ ــائل، محاق ــود الس ــوالت للوق مح
الوقــود، منظمــات الرعــة، فوهــات الحقــن وحوامــل الفوهــات، 
ــة  ــة، أنظم ــدء الحرك ــزة ب ، أجه ــري ــزة تبخ ــالآالت، أجه ــات ل صمام
ــعال،  ــمعات إش ــج، ش ــمعات توه ــعال، ش ــات إش ــعال، ملف إش
شــعال، مســابر المــدا، مغنيطــات، مخمــدات  وصــالت شــمعات االإ
اق؛  ــرت ــركات االح ــعال لمح ــات إش ــوت وكابح ــات الص الصوت/كاتم
مرشــحات الوقــود؛ مرشــحات الزيــت، مرشــحات الهــواء؛ محامــل 
منــع  حلقــات  دوران،  أعمــدة  انزالقيــة،  محامــل  اســطوانية، 
تريــب الأعمــدة الــدوران، تــروس، دواليــب الحركــة، تــروس تغيــري 
ــحات،  ــض، مرش ــة، نواب ــيور الحرك ــل وس ــرات، سالس ــة، بك الرع
مضخــات، منظمــات، صمامــات تريــف، مفاتيــح تحكــم، مــراوح 
يــد المحــرك؛ مــراوح  وســيور المــراوح، كل ذلــك لمشــعات ترب
يــد، أجهــزة بــدء حركــة، أجهــزة مغذيــة  يــد، مشــعات ترب ترب
ــح،  ــت، مكاب ــزان الزي ــذ خ ــت، مناف ــد الزي ي ــزة ترب ــود، أجه بالوق
يــد، أجهــزة تســارع، مضخــات هيدروليكيــة،  أغطيــة لمشــعات الترب
مرشــحات  هيدروليكيــة،  خزانــات  هيدروليكيــة،  اســطوانات 
هيدروليكيــة،  أنابيــب  هيدروليكيــة،  محــركات  هيدروليكيــة، 
نقــل حركــة  لمكونــات  صمامــات هيدروليكيــة، وحــدات دفــع 
هيدروليكيــة، كل ذلــك لــالآالت والمكائــن والمحــركات؛ وحــدات 
إقــالع لمكونــات نقــل الحركــة لمحــركات مركبــة بخاريــة، لالســتخدام 
/خارجيــة  داخليــة  تشــغيل  وحــدات  ؛  أوىلي دفــع  كمحــركات 
اعيــة لمحــركات داخليــة؛ مضخــات  ووحــدات توجيــه مركــب �ش
ــواء  ــات ه ــا، مضخ ــة به ــات خاص ــة ومكون ــركات هيدروليكي ومح
ــط  ــل بضغ ــات تعم ــل؛ صمام ــب ومحام ــات؛ جل ــات للمركب كملحق
ــات  ــم، صمام ــات التحك ــة، صمام ــه الطاق ــة توجي ــواء، أنظم اله
ــواء  ــح اله ــات، مكاب ــادم؛ ضاغط ــاز الع ــو لغ ــواحن ترب ــح؛ ش الكب
الهــواء  اســطوانات  المضغــوط،  الهــواء  خزانــات  المضغــوط، 
المضغــوط، ومحــركات الهــواء المضغــوط، ومضخــات الميــاه 
ــات؛ آالت لشــغل  ــب للمحــركات للمركب ــع تري االآســن؛ أطــواق من
المعــدن والمــواد البالســتيكية؛ آالت للمجــال الكيمــاوي، الزراعــي، 
ــات؛  وب ــع المرش ــيج، آالت لصن ــع النس ــات تصني ــم، ماكين المناج
نتــاج  ي لتكنولوجيــا االإ

و�ف لكــرت آالت للتشــييد؛ أجهــزة التحكــم االإ
ــع  ــة؛ آالت لتصني مج ــة للرب ــم قابل ــائل تحك فو، وس ــري ــركات س ومح
بهــا؛  الخاصــة  القابــس  ووصــالت  كهربائيــة  أدوات  العربــات؛ 
فتاحــات كهربائيــة للعلــب؛ رافعــات نقالــة هيدروليكيــة، محاذيــات 
ــيور  ــالت، س ــات، ناق ــق بطاق ــة ولص ــار؛ آالت تعبئ ط ــكل واالإ الهي
ــابك وآالت  ــس والمس ــات الكب ــحن لمحط ــل وش ــة؛ آالت تحمي ناقل
لتقطيــع القوالــب؛ رافعــات، هيــاكل القالبــات، حفــارات وأجــزاء، 
اب بمــا  ي مكونــات وملحقــات لتلــك المنتجــات؛ آالت جــرف الــرت

بمــا �ف
دة بعجــالت، لــوادر ذات عجــالت مضغوطــة،  ي ذلــك حفــارات مــزوَّ

�ف
ــدات  ــوادر، ممه ــالت، ل ة العج ــري ــارات صغ ــة، حف ــارات جراف حف
الطــرق، لــوادر التحميــل الخلفــي ووحــدات تحريــك؛ أجهــزة رافعــة 
ــن  ــة تخزي ــوع أوعي ــاش؛ أدوات مــن ن ــة، ورافعــات وأون هيدروليكي
ي ذلك 

وكالبــات وشــوكات رافعــة لــالآالت؛ آالت شــغل الخشــب بمــا �ف
تقطيــع الخشــب وتقطيــع الشــجر ونــزع اللحــاء؛ أنصــال وحــواف 
تقطيــع لــالآالت؛ مكانــس للعربــات؛ منشــآت غســيل العربــات؛ 
منشــآت غســيل المركبــات؛ أماكــن وقــوف المركبــات؛ ســيور ناقــل 
البحريــة؛ للمركبــات  محــركات  للمركبــات؛  ورافعــات  للمركبــات 
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Engines for air vehicles; Engines for model vehicles; 
Parts, fittings and accessories for the abovementioned 
goods and for motor land vehicles, included in class 7 

ــرة؛ أجــزاء  محــركات للمركبــات الجويــة؛ محــركات للمركبــات المصغَّ
يــة  ات ولــوازم للســلع المذكــورة أعــاله وللمركبــات الرب ف وتجهــري

ــة 7  ــا الفئ ــتمل عليه ــة تش البخاري

  

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41442 العالمة التجارية رقم :  41442
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�ف

Applicant Name: Volvo Trademark Holding AB  ي بإسم :  فولفو تريدمارك هولدنغ ايه �ب

Applicant Address: c/o AB Volvo, SE-405 08 
Goteborg, Sweden 

غ، السويد   ي فولفو، اس اي-405 08، جوترب /او ايه �ب العنوان :  سي

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, research, laboratory, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, simulating, 
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 including radio apparatus, video screens, tape 
players, loudspeakers, amplifiers, telecommunication 
equipment, car telephone installations, compact disc 
players, telematic terminals, distress signal terminals, 
navigation and radar terminals, GPS devices, traffic 
control systems, telematic control units; Transport 
supervision system, locating devices, toll terminals 
for electronic toll detection in traffic, black box 
(accident data monitoring and recording device), 
auto-computers and on-board computers; recorded 
and downloadable media, computer software, blank, 
digital or analogue recording and storage media; video 
games; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and computer

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  بالمختــرب والخاصــة  والبحثيــة  العلميــة  وا?دوات  ا?جهــزة 
ي والخاصــة 

والم?حيــة والمســاحية والخاصــة بالتصويــر الفوتوغــرا�ف
الصوتيــة  البريــة  وا?دوات  وا?جهــزة  ي 

الســينما�أ بالتصويــر 
والبريــة وأدوات الــوزن والقيــاس وا?شــارة والمراقبــة والمحــاكاة 
واالختبــار، والفحــص والخاصــة با?نقــاذ والتعليــم؛ أجهــزة وأدوات 
ي 

لوصــل أو فتــح أو تحويــل أو تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم �ف
توزيــع أو اســتخدام الكهربــاء؛ أجهــزة وأدوات لتســجيل، إرســال أو 
ي ذلــك، أجهزة 

نســخ أو معالجــة الصــوت، الصــور أو البيانــات بمــا �ف
ات الصــوت،  ائــط، مكــرب الســلكية، شاشــات فيديــو، مشــغالت الرش
الهواتــف  ات  ف تجهــري اتصــاالت،  معــدات  إشــارة،  مضخمــات 
بالعربــات، مشــغالت االأقــراص المضغوطــة، طرفيــات عــن بعــد، 
طرفيــات لنــداء االســتغاثة، طرفيــات مالحــة ورادار، أجهــزة تحديــد 
ــدات  ــرور، وح ــة الم ي حرك

ــم �ف ــة التحك ــي GPS، أنظم ــع عالم موق
ــد  ــزة تحدي ــل، أجه ــة النق ــة حرك ــام مراقب ــد؛ نظ ــن بع ــم ع تحك
ونيــة للمــرور،  لكرت موقــع، طرفيــات خاصــة ببوابــات المــرور االإ
صنــدوق أســود )جهــاز مراقبــة وتســجيل بيانــات الحــوادث)، أجهزة 
كمبيوتــر آليــة وأجهــزة كمبيوتــر طبلونيــة؛ وســائط مســجلة وقابلــة 
التســجيل  وســائط  كومبيوتــر،  برمجيــات  ســوفتوير  للتحميــل، 
ــات  ــو؛ آلي ــة الفارغــة؛ ألعــاب فيدي ــة أو التناظري ــن الرقمي والتخزي
حاســبة؛ آ?ت  النقــد،  تســجيل  آ?ت  بالنقــد؛  تعمــل  الأجهــزة 

74
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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; Magnets, magnetizers 
and demagnetizers; Navigation, guidance, tracking, 
targeting and map making devices; Optical devices, 
enhancers and correctors; Recorded content; Safety, 
security, protection and signalling devices; Scientific 
and laboratory devices for treatment using electricity; 
Electric and electronic apparatus and instruments, 
including electric batteries, charging devices, battery 
testers, electric mountings, electric blowers, electric 
accumulators, electric conductors, electric compasses, 
electric circuit breakers, commutators, electric 
condensers, electric wiring harnesses, capacitors, 
relays, electronic time relays, switches, fuses, electrical 
contacts, electric cables, coaxial cables, electric fuse 
boxes, electrical sensors, electrical sockets, electrical 
lighters, printed electrical circuits, integrated circuits; 
Leads for electric, electronic and optical signals; Cable 
connections, cable drums; Transformers; Electronic 
headlamp beam adjustment; Sensors, detectors, 
switching devices/switch boxes, solar cells and solar 
panels for the production of electricity; Analysers for 
motor vehicles, namely for exhaust gas analysis, soot 
particle analysis, brake function analysis, diagnostic 
instruments and equipment for simulations, engine 
testers, workshop test devices; power supply 
devices, electric filters, semiconductor components, 
optoelectronic components; Testing apparatus; 
Highway emergency warning equipment; Warning 
triangles; Jumper cables; Starter cables; Safety nets; 
Cleaning equipment for vehicles, engines/motors 
and machines (including drive units and construction 
machines); Interference suppressors, aerials/antennas; 
Gauges, measuring instruments and apparatus, 
including such for fuel, oil pressure, tyre pressure, 
compressed air, temperatures, amperage, speed and 
engine revolutions; Mileage recorders, odometers, 
tachometers; Voltage regulators, voltmeters; Time 
recorders, rudder indicators, instrument panels 
and clusters, dipsticks, thermostats, signal lamps; 
Dynamometers, brake testers, electrical and mechanical 
instruments and apparatus for control and testing for 
vehicles, engines/motors and machines (including drive 
units and construction machines); Automatic alarm 
units, anti-theft warning devices, electronic anti-theft 
devices, including vehicle immobilizing units; Electronic 
parking assistance systems; Warning reflectors; 
Electronic monitors and regulators for engines and 
motors; Tape measures; Thermometers; Compasses; 
Clothing and footwear for protection against accidents, 
special clothing as lifesaving equipment, workmen’s

بــزات  بالكمبيوتــر؛  خاصــة  خارجيــة  وأجهــزة  كمبيوتــر  أجهــزة 
ــط  ، مالق ف ــ�ي ــدادات أذن للغواص ، س ف ــ�ي ــة الغواص ــوص، أقنع الغ
 ، ف للغواصــ�ي قفــازات   ، ف والســباح�ي ف  بالغواصــ�ي خاصــة  أنفيــة 
ــق؛  ــاء الحرائ ــزة إطف ــاء؛ أجه ــت الم ــباحة تح ــس للس ــزة تنف أجه
مغناطيســات، ممغنطــات وأدوات إزالــة المغنطــة؛ أجهــزة مالحــة 
أجهــزة بريــة،  وتتبــع واســتهداف ورســم خرائــط؛  وتوجيــه 
ف  ل؛ أجهــزة أمــان وتأمــ�ي ومصححــات بريــة؛ محتــوى مســجَّ
ات  وحمايــة وإرســال إشــارة؛ أجهــزة علميــة ومتعلقــة بالمختــرب
كهربائيــة  وأدوات  أجهــزة  الكهربــاء؛  باســتخدام  للمعالجــة 
ي ذلــك بطاريــات كهربائيــة، أجهــزة شــحن، أدوات 

ونيــة، بمــا �ف وإلكرت
ات كهربائيــة، منافــخ كهربائيــة، مراكمــات  ف اختبــار البطاريــات، تجهــري
قاطعــات  كهربائيــة،  كهربائيــة، بوصــالت  كهربائيــة، موصــالت 
 ، ي ــر�ب ــار الكه ــدالت التي ــدارة)، مب ــع ال ــح قط ــة )مفاتي دارة كهربائي
مكثفــات،  كهربائيــة،  أســالك  تجمعيــات  كهربائيــة،  مكثفــات 
مصاهــر،  كهربائيــة،  مفاتيــح  ونيــة،  إلكرت مرحــالت  مرحــالت، 
كة المحــور،  ــة، كابــالت مشــرت ــة، كابــالت كهربائي مالمســات كهربائي
ــة،  ــذ كهربائي ــة، مآخ ــاس كهربائي ــة، مج ــر كهربائي ــق مصاه صنادي
والعــات كهربائيــة، دارات مطبوعــة كهربائيــة، دوائــر متكاملــة؛ 
ونيــة والبريــة؛  لكرت شــارات الكهربائيــة واالإ أثقــال رصاصيــة لالإ
وصــالت كابــل، اســطوانات الكابــالت؛ محــوالت؛ أجهــزة ضبــط 
ونيــة الأضــواء المصبــاح االأمامــي؛ مستشــعرات، أجهــزة رصــد،  إلكرت
أجهــزة غلــق وفتح/صناديــق مفاتيــح الكهربــاء، خاليــا شمســية 
نتــاج الكهربيــات؛ أجهــزة تحليــل للمركبــات  وألــواح شمســية الإ
ي تحليــل غــاز العــادم، تحليــل جســيم أســود 

البخاريــة، متمثلــة �ف
ــخيصية  ــح، أدوات تش ــة المكاب ــل وظيف ــناج)، تحلي ــون )الس الكرب
اختبــار  أجهــزة  المحــرك،  اختبــار  أدوات  للمحــاكاة،  ومعــدات 
ــة،  ، مرشــحات كهربائي ي ــار كهــر�ب ــورش العمــل؛ أجهــزة إمــداد بتي ب
أدوات  ضوئيــة؛  ونيــة  إلكرت مكونــات  موصــل،  شــبه  مكونــات 
ــة؛  ــرق الريع ــوارئ بالط ــاالت الط ي ح

ــر �ف ــدات تحذي ــار؛ مع اختب
مثلثــات تحذيــر؛ كابــالت توصيــل ممتــدة؛ كابــالت تشــغيل الحركــة؛ 
شــبكات أمــان؛ معــدات تنظيــف للمركبــات، المكائن/المحــركات 
ــات  ــييد)؛ مانع ــة وآالت التش ــدات الحرك ــك وح ي ذل

ــا �ف واالآالت )بم
ي 

ــا �ف ــاس، بم ــزة قي ــس، أدوات وأجه ــات؛ مقايي ــويش، هوائي التش
طــار، الهــواء المضغــوط،  ذلــك للوقــود، ضغــط الزيــت، ضغــط االإ
، الرعــة وعــدادات دورات  ي ــار الكهــر�ب درجــات الحــرارة، قــوة التي
عــدادات  المقطوعــة،  المســافات  تســجيل  أجهــزة  المحــرك؛ 
ــات  ــة)؛ منظم ــة زاويّ ــاس �ع ــزة قي ات )أجه ــرت ــافات، تاكوم المس
ات  ــؤ�ش ــت، م ــجيل الوق ــزة تس ــة؛ أجه ــس الفولتي ــة، مقايي الفوليت
ــاس)، أدوات  ــزة القي ــة أجه ــوه )مجموع ــة التابل ــاه، مجموع االتج
ات  ــرت ــارة؛ ديناموم ش ــح االإ ــتات، مصابي ومس ــوب، ثري ــاس المنس قي
ــزة  ــح، أدوات وأجه ــار المكاب ــوة)، أدوات اختب ــاس الق ــزة قي )أجه
المكائن/المحــركات  بالمركبــات،  للتحكــم  وميكانيكيــة  كهربائيــة 
ي ذلــك وحــدات الحركــة وآالت التشــييد)؛ 

واالآالت ومراقبتهــا )بمــا �ف
ــذار ضــد وقــوع الرقــة، أجهــزة  ــة، أجهــزة إن ــذار آلي وحــدات إن
ي ذلــك وحــدات 

ونيــة ضــد وقــوع الرقــة، بمــا �ف إنــذار إلكرت
ــوف  ي وق

ــاعدة �ف ــة للمس وني ــة إلكرت ــات؛ أنظم ــة المركب ــاف حرك إيق
ونيــة ومنظمــات للمكائــن  المركبــات؛ عواكــس إنــذار؛ شاشــات إلكرت
بوصــالت ات؛  مومــرت ثري يطيــة؛  �ش قيــاس  أدوات  والمحــركات؛ 
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protective face-shields, protective eye pieces and 
masks; Optical apparatus and instruments, including 
binoculars, magnifying glasses, spectacles, sun glasses 
and goggles, lenses for lamps, sun-proof optical lenses, 
ophthalmic frames; Cases for sunglasses; Cases for 
spectacles; Straps for sunglasses; Spectacle straps; 
Storage boxes for recording media, included in class 9; 
Laptop cases; Computer cases; Tablet computer cases; 
Mobile phone cases; Mobile phone straps 

ــس  ــوادث، مالب ــن الح ــة م ــدم للوقاي ــاس الق ــس ولب ــاه؛ مالب اتج
ي 

ــاء وا�ت ــاة، غط ــاذ الحي ــدات إنق ــال مع ــتخدام، مث ــة االس ص مخصَّ
ــزة وأدوات  ــة؛ أجه ــة واقي ــون وأقنع ــة للعي ــال، أغطي ــه للعم للوج
ة،  ــرب ــارات مك ــون، نظ ــة العي ــر ثنائي ــك مجاه ي ذل

ــا �ف ــة، بم بري
نظــارات العيــون، نظــارات الشــمس، عدســات للمصابيح، عدســات 
بريــة للوقايــة مــن أشــعة الشــمس، أطــر نظــارات العيــون؛ 
طــة لنظــارات  علــب لنظــارات الشــمس؛ علــب للنظــارات؛ أ�ش
ــن لتســجيل الوســائط  طــة للنظــارات؛ وســائط تخزي الشــمس؛ أ�ش
ــول)؛  ــب المحم ــوب )الحاس ــزة الالبت ــب الأجه ــة 9؛ عل ي الفئ

واردة �ف
علــب الأجهــزة الكمبيوتــر؛ علــب للكمبيوتــر اللوحــي؛ علــب للهاتــف 

ــال  ــف النق ــة للهات ط ــال؛ أ�ش النق

  

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41444 العالمة التجارية رقم :  41444

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Volvo Trademark Holding AB 
ي  بإسم :  فولفو تريدمارك هولدنغ ايه �ب

Applicant Address: c/o AB Volvo, SE-405 08 
Goteborg, Sweden 

غ، السويد   ي فولفو، اس اي-405 08، جوترب /او ايه �ب العنوان :  سي
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Goods/Services:
Vehicles and conveyances; Apparatus for locomotion by 
land, air or water;Air and space vehicles; Land vehicles; 
Water vehicles; Parts and fittings for vehicles;Vehicles, 
including cars, vans, sport-utility vehicles (including 
golf carts), buses, trucks, tractor units/prime movers, on 
and off road vehicles/dump trucks and parts, including 
components, and accessories to these items which do 
not pertain to other classes, including vehicle chassis, 
vehicle bodies, braking installations, brake calipers, 
draw bars, bumper bars, clutches, engines, electric 
engines; Parts, including components, and accessories 
to these items which do not pertain to other classes, 
including motors, electric motors, turbines, starter 
motors, combustion engines, starting devices for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــري؛  ــوي أو البح ي، أو الج ــرب ــل ال ــزة للنق ــالت؛ أجه ــات وحاف مركب
ــة؛ أجــزاء  ــات بحري ــة؛ مركب ــات بري ــة؛ مركب ــة وفضائي ــات جوي مركب
ــالت،  ــات، حاف ــك عرب ي ذل

ــا �ف ــات، بم ــات؛ مركب ات للمركب ف ــري وتجه
حافــالت،  الجولــف)،  عربــات  ذلــك  ي 

�ف )بمــا  رياضيــة  مركبــات 
ــري  ــرق غ ــات الط ــة، مركب ــركات أولي ــركات قطر/مح ــاحنات، مح ش
ــات وإكسســوارات  ي ذلــك، مكون

الممهدة/مقطــورات وأجــزاء بمــا �ف
خاصــة بتلــك العنــارص ال تتعلــق بالفئــات االأخــرى، لتضــم هيــاكل 
ــر  ــالت ج ــح، وص ــس المكاب ــح، مقايي ــآت المكاب ــات، ومنش المركب
ــن،  ــات)، مكائ ــات )كلتش ــات، قابض ــات الصدم ــورات، واقي المقط
ي ذلــك مكونــات وملحقــات بتلــك 

محــركات كهربائيــة؛ أجــزاء، بمــا �ف
ــات االأخــرى لتضــم محــركات، ومحــركات  ــق بالفئ ــارص ال تتعل العن
اق  ــرت ــركات االح ــة، مح ــالع حرك ــركات إق ــات، مح ــة، توربين كهربائي
؛ اســطوانات  اق الداخىي ، أجهــزة تشــغيل لمحــركات االحــرت الداخــىي

75
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internal combustion engines; Hydraulic cylinders 
and motors, cooling radiators, silencers/mufflers, 
spark eliminators, power transmissions, gearboxes/
transmissions, transmission shafts, differential 
gears, drive gears, drive shafts, drive wheels, speed 
change gears, gear change selectors; Parts, including 
components, and accessories to these items which 
do not pertain to other classes, including radiators, 
radiator caps, exhausts, exhaust cowls, axles, shafts 
and couplings, machine coupling and transmission 
components, manual and power steering apparatus, 
power steering systems, hydraulic steering systems, as 
well as component parts of these items, compressed air 
reservoirs, compressed air cylinders and compressed 
air motors, anti-pollution devices; Parts, including 
components, and accessories to these items which do 
not pertain to other classes, including air pumps, anti-
dazzle devices, anti-theft devices and alarms, steering 
locks, vehicle immobilizing units, trailer hitches, power 
take-offs, springs, shock absorbers, fans, fan belts, 
level regulators, bearings, ball joints; Wheels, parts, 
including components, and accessories to these items 
which do not pertain to other classes, including wheel 
bearings, wheel trims, balance weights for wheels, 
engine mountings, tanks and fuel tanks, engine noise 
shields, protective covers, radiators grilles, front grills, 
fluid reservoirs, parts, including components, and 
accessories to these items which do not pertain to 
other classes, including deflectors, direction indicators, 
hatches, upholstery, handles for doors, hoods, horns, 
hubs, hub caps, hydraulic circuits, tyres, non-skid 
devices for tyres, mud flaps, brakes, servobrakes 
and compressed-air brakes, antilock brake systems, 
brake pads and brake linings, bumpers, mudguards/
fenders, cabs, cab tilt mechanisms, reversing alarms, 
parts, including components, and accessories to these 
items which do not pertain to other classes, including 
mechanical controls, head rests for seats, arm rests, 
doors, seats, safety-seats, personal safety restraints 
seats, safety seats for children, tables for seats, seat 
covers, headrest covers, seat belts, devices for collision 
protection, parking assistance systems, sliding roofs, 
sun roofs, vehicle steering columns, steering wheels, 
steering linkages, stabiliser bars, suspensions; Parts, 
including components, and accessories to these 
items which do not pertain to other classes, including 
struts, leaf springs, coil springs, air springs for vehicle 
suspension components for cushioning driver’s seats 
and cabs, suspension lowering outfits, torsion bars, 
tow bars, windows, window winding mechanisms, 
power windows, windscreens/windshields (also of 
safety glass), windscreen/ windshield and headlight 
wipers, defrosting systems for windscreens, wiper

يــد، مخمــدات الصــوت،  ومحــركات هيدروليكيــة، مشــعات ترب
وس/ الــرت صناديــق  الحركــة،  نقــل  مكونــات  ر،  الــرش واقيــات 
ــة،  ــروس تفاضلي ــة، ت ــل الحرك ــدة نق ــة، أعم ــل الحرك ــات نق مكون
ــروس  ــادة، ت ــالت القي ــة، عج ــل الحرك ــدة نق ــة، أعم ــروس الحرك ت
ي ذلــك مكونــات 

تغيــري الرعــة، أعمــدة نقــل الحركــة؛ أجــزاء، بمــا �ف
االأخــرى،  بالفئــات  تتعلــق  ي ال 

الــىت العنــارص  لتلــك  وملحقــات 
ــادم،  ــف الع ــدة تري ــع، أعم ــة المش ــعات، أغطي ــم المش لتض
حركــة  أعمــدة  محــاور،  العــادم،  الأنابيــب  معدنيــة  أغطيــة 
ــه  ــزة توجي ــالآالت، أجه ــة ل ــل الحرك ــران ونق ــات إق ــات، مكون وقارن
القيــادة اليدويــة واالآليــة، أنظمــة توجيــه آليــة لعجــالت القيــادة، 
ــة  ــات الخاص ــزاء المكون ــك أج ــة، وكذل ــه هيدروليكي ــة توجي أنظم
بالعنــارص المذكــورة، خزانــات الهــواء المضغــوط، اســطوانات 
ــع  ــزة من ــوط، أجه ــواء المضغ ــركات اله ــوط، ومح ــواء المضغ اله
ــات وملحقــات لتلــك العنــارص  ي ذلــك مكون

التلــوث؛ أجــزاء، بمــا �ف
ي ال تتعلــق بالفئــات االأخــرى، لتضــم مضخــات الهــواء، أجهــزة 

الــىت
مانعــة للوهــج، أجهــزة ضــد الرقــة وأجهــزة إنــذار، أقفــال عجلــة 
القيــادة، أقفــال أمــان لمنــع حركــة المركبــة، وصــالت المقطــورات، 
عمــود تشــغيل خارجــي، نوابــض، مخمــدات الصدمــات، مــراوح، 
ــة؛  ــالت كروي ــل، وص ــوب، محام ــات المنس ــراوح، منظم ــيور الم س
ي ذلــك مكونــات وملحقــات لتلــك العنــارص 

عجــالت، أجــزاء، بمــا �ف
ي ال تتعلــق بالفئــات االأخــرى، لتضــم، محامــل العجــالت، أطــر 

الــىت
ــات  ــرك، خزان ــات المح ــالت، مثبت ــزان للعج ــن ات ــالت، موازي العج
وخزانــات الوقــود، مخمــدات صــوت المحــرك، أغطيــة واقيــة، 
ــعات،  ــة للمش ــبكة أمامي ــز مش ــعات، حواج ــبكة للمش ــز مش حواج
ــك  ــات لتل ــات وملحق ــك مكون ي ذل

ــا �ف ــزاء، بم ــود، أج ــات الوق خزان
ي ال تتعلــق بالفئــات االأخــرى، لتضــم عاكســات، 

العنــارص الــىت
ات االتجــاه، فتحــات الســقف hatches، فــرش التنجيــد،  مــؤ�ش
مقابــض لالأبــواب، أغطيــة، أبــواق، محــاور، أغطيــة المحــاور، 
دوائــر هيدروليكيــة، إطــارات، أجهــزة منــع انــزالق االأطــر، واقيــات 
المضغــوط،  الهــواء  فو ومكابــح  مكابــح ســري مكابــح،  الوحــل، 
أنظمــة منــع انغــالق المكابــح، لبــادات المكابــح وبطانــات المكابــح، 
واقيــات الصدمــات، واقيــات الوحل/مصــدات، كبائــن، آليــات 
إنــذار بالرجــوع إىل الخلــف،  ي ميــل الكابينــة، أجهــزة 

تحكــم �ف
ي 

ي ذلــك مكونــات وملحقــات لتلــك العنــارص الــىت
أجــزاء، بمــا �ف

ــة،  ــم ميكانيكي ــح تحك ــم مفاتي ــرى، لتض ــات االأخ ــق بالفئ ال تتعل
مســاند الــرأس للمقاعــد، مســاند الــذراع، أبــواب، مقاعــد، مقاعــد 
ــان  ــد أم ، مقاع ــخىي ــان الش ــة لالأم دة بأحزم ــزوَّ ــد م ــان، مقاع أم
ــاند  ــة لمس ــد، أغطي ــة للمقاع ــد، أغطي ــاوالت للمقاع ــال، ط لالأطف
الــرأس، أحزمــة للمقاعــد، أجهــزة للوقايــة مــن االصطــدام، أنظمــة 
ــات،  ــقف العرب ــة، أس ــقف انزالقي ــات، أس مســاعدة لوقــوف العرب
أعمــدة توجيــه الحركــة للمركبــات، عجــالت المقــود، وصــالت عامــة 
ــات؛  ــق للمركب ــات تعلي ــالب، آلي ــة االنق ــدة مقاوم ــه، أعم للتوجي
ي 

ي ذلــك مكونــات وملحقــات لتلــك العنــارص الــىت
أجــزاء، بمــا �ف

ــة،  ــض ورقي ــات، نواب ــم دعام ــرى، لتض ــات االأخ ــق بالفئ ال تتعل
ــة  ــة لمكونــات التعليــق بالمركب ــض هوائي ــة، نواب ــض ملفوف نواب
ــات،  ــق المركب ات تعلي ف ــري ــة، تجه ــائق والكابين ــد الس ــم مقاع لتدعي
قضبــان الشــد، قضبــان القطــر، نوافــذ، آليــات إنــزال ورفــع 
ــل التعــرض ــة )مــن زجــاج قلي ــة، نوافــذ أمامي النوافــذ، نوافــذ آلي
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blades, vehicle window blinds, driving mirrors, mirrors 
(retrovisors), tank caps, parts, including components, 
and accessories to these items which do not pertain to 
other classes, including cover caps for extra headlights, 
warning triangles, jumper cables, starter cables, 
warning lamps, luggage restraints for vehicles, luggage 
nets, luggage carriers, wheel carriers, bicycle carriers, 
parts, including components, and accessories to these 
items which do not pertain to other classes, including 
surfboard carriers, boat carriers, mud-guards, snow 
chains, pet screens, stone screens, storage screens, 
roof racks and ski racks, stowage boxes, deposit boxes, 
stowage compartments, trim panels, spoilers, side 
and rear skirts, safety cushions, air bags, breakdown 
cases, holders for mirrors, sun shades, spare wheel 
holders, spare wheel covers, ashtrays for vehicles, 
mobile telephone mounting equipment; Restraining 
systems for installation in motor vehicles, namely belt 
tensioners, airbags and sensors;Tires, pneumatic tires; 
Adhesive rubber patches for repairing inner tubes; Baby 
carriages; Covers for baby carriages; Wheeled chairs 
for invalids; Baby, infant and child seats for vehicles; 
Bicycles; Rudders, propellers, trimming vanes, steerage 
units, steering wheels and fittings for boats as well as 
component parts of these items 

للكــر)، ماســحات النافــذة االأماميــة والمصبــاح االأمامــي، أنظمــة 
إزالــة الصقيــع للنوافــذ االأماميــة، شــفرات مســح النوافــذ، ســتائر 
ــة  ــة)، أغطي ــة الخلفي ــا )للرؤي ــادة، مراي ــا قي ــات، مراي ــذ المركب نواف
ــارص  ــك العن ــات وملحقــات لتل ي ذلــك مكون

الخــزان، أجــزاء، بمــا �ف
ي ال تتعلــق بالفئــات االأخــرى، لتضــم أغطيــة للمصابيــح االأمامية 

الــىت
ضافيــة، مثلثــات التحذيــر للطــرق، كابــالت ممتــدة، كابــالت بــدء  االإ
الحركــة، مصابيــح إنــذار، شــبكات أربطــة للحقائــب للمركبــات، 
شــبكات الحقائــب، حوامــل الحقائــب، حوامــل العجــالت، حوامــل 
ي ذلــك مكونــات وملحقــات لتلــك 

الدراجــات الهوائيــة، أجــزاء، بمــا �ف
ي ال تتعلــق بالفئــات االأخــرى، لتضــم حوامــل ألــواح 

العنــارص الــىت
لــج، حوامــل القــوارب، واقيــات الوحــل، سالســل لالأطــر للســري  ف الرت
عــى الجليــد، شــبكات للحيوانــات االأليفــة، مصــدات، شــبكات 
لــج، صناديــق  ف للتخزيــن، رفــوف بالســقف ورفــوف حمــل أدوات الرت
ات تخزيــن، ألــواح كســوة أبــواب  تخزيــن، صناديــق حفــظ، حجــري
المركبــات، أجهــزة تعطيــل الرفــع لتعزيــز الكبــح عنــد الهبــوط 
للمركبــات، أغطيــة جانبيــة وخلفيــة الأســفل العربــة، وســادات 
ــل  ــاالت تعط ــة لح ــب أدوات مخصص ــواء، عل ــاس اله ــان، أكي أم
المركبــات، حوامــل للمرايــات، ســتائر الوقايــة مــن أشــعة الشــمس، 
ــض  ــة، مناف ضافي ــالت االإ ــة العج ــة، أغطي ــالت إضافي ــل عج حوام
كيــب  للمركبــات، معــدات تركيــب هواتــف نقالــة؛ أنظمــة حمايــة للرت
ــاس  ي مشــدات أحزمــة االأمــان، أكي

ــل �ف ــة، تتمث ــات البخاري ي المركب
�ف

المضغــوط؛  الهــواء  إطــارات  إطــارات،  الهــواء ومستشــعرات؛ 
صــالح االأنابيــب الداخليــة؛ عربــات  رقعــات الصقــة مطاطيــة الإ
؛  ف االأطفــال؛ أغطيــة لعربــات االأطفــال؛ كــراسي بعجــالت للمعاقــ�ي
مقاعــد للرضــع واالأطفــال للمركبــات؛ دراجــات هوائيــة؛ دفــات 
ــد�،  ــة ال ــش دفاع ــر ري ــل قط ــص وتقلي ــة د�، ق ــه، دفاع توجي
ات للقــوارب وكذلــك أجــزاء  ف ، عجــالت القيــادة وتجهــري المقــود االآىلي

ــارص  ــك العن ــات تل مكون
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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:
Advertising; Business management; Business 
administration (including bookkeeping); Office 
functions; Marketing and promotional services; 
Business analysis and information services, and market 
research; Business assistance; Auctioneering services; 
Organisation of promotional programs, business 
management advisory services, statistics, in particular 
relating to the design, development, manufacture, 
sale, distribution, repair or maintenance of vehicles, 
engines/motors and machines (including drive units 
and construction machines), and of parts, fittings and 
accessories for the aforesaid; Business management 
of logistics for others; Business management and 
administration in the field of transport; reservation of 
garage services; Data processing; Operation of data 
processing centres; Retail services and wholesale in 
respect of vehicles, engines/motors and machines 
(including drive units and construction machines), 
as well as of parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods, and of tools and workshop equipment, 
and of merchandise products; Retail and wholesale 
services in relation to chemicals for use in industry, 
science and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics, fire extinguishing and fire 
prevention compositions, tempering and soldering 
preparations, adhesives for use in industry, putties and 
other paste fillers, biological preparations for use in 
industry and science, detergents for use in manufacture 
and industry, filtering materials [chemical, mineral, 
vegetable and other unprocessed materials], salts for 
industrial purposes, starches for use in manufacturing 
and industry, unprocessed synthetic resins; Retail and 
wholesale services in relation to paints, varnishes, 
lacquers, preservatives against rust and against 
deterioration of wood, colorants, dyes, inks for 
printing, marking and engraving, raw natural resins, 
coatings, thinners and thickeners for coatings, dyes 
and inks; Retail and wholesale services in relation to 
perfumery, essential oils, bleaching preparations and 
other substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, toiletries, 
abraders; Retail and wholesale services in relation 
to industrial oils and greases, wax, lubricants, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, fuels 
and illuminants, candles and wicks for lighting, dust 
controlling compositions, electrical energy, waxes 
and fluids; Retail and wholesale services in relation to

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)بمــا  االأعمــال  عــى  اف  �ش االإ االأعمــال؛  إدارة  دعايــة؛  خدمــات 
؛ خدمــات  ي ي ذلــك إمســاك الدفاتــر[؛ تفعيــل النشــاط المكتــىب

�ف
ومعلوماتيــة،  االأعمــال  تحليــل  خدمــات  وترويجيــة؛  تســويق 
ــزادات؛  ــد الم ــات عق ــال؛ خدم ــاعدة االأعم ــوق؛ مس ــوث الس وبح
االأعمــال،  دارة  الإ النصــح  خدمــات  ترويجيــة،  برامــج  تنظيــم 
ــر أو تصنيــع أو  إحصائيــات وبالتحديــد متعلقــة بتصميــم أو تطوي
ــات، المكائن/المحــركات  ــة المركب ــع أو إصــالح أو صيان ــع أو توزي بي
نشــاء)، وخاصــة  ــه وآالت االإ ــك وحــدات التوجي ي ذل

ــا �ف واالآالت )بم
ي 

ات وملحقــات بالمذكــور آنفــا؛ إدارة االأعمــال �ف ف بأجــزاء وتجهــري
اف  �ش االأعمــال واالإ إدارة  آخريــن؛  لصالــح  اللوجيســتات  مجــال 
ي مجــال النقــل؛ حجــز خدمــات وقــوف المركبــات؛ معالجــة 

عليهــا �ف
البيانــات؛ إدارة مراكــز معالجــة البيانــات؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 
المكائن/المحــركات  بالمركبــات،  يتعلــق  فيمــا  بالجملــة  والبيــع 
ــك  ــاء)، وكذل نش ــه وآالت االإ ــدات التوجي ــك وح ي ذل

ــا �ف واالآالت )بم
ات وملحقــات بالســلع المذكــورة آنفــا، وخاصــة  ف أجــزاء وتجهــري
بعــدد ومعــدات ورض العمــل، ومنتجــات تجاريــة؛ خدمــات البيــع 
بالتجزئــة والبيــع بالجملــة فيمــا يتعلــق بمــواد كيماويــة لالســتخدام 
ــال  ي مج

ــك �ف ، وكذل ي
ــرا�ف ــر الفوتوغ ــوم والتصوي ــة، والعل ي الصناع

�ف
ــة،  ــري معالج ــة غ ــات اصطناعي ــات، راتين ــتنة والغاب ــة والبس الزراع
ــع  ــق ومن ــاء الحري ــات إطف ــة، تركيب ــري معالج ــتيكية غ ــواد بالس م
ات تصليــد وتقســية ، مــواد الصقة لالســتخدام  الحريــق، مســتحرف
ات  ف ومعجــون مــواد مالئــة أخــرى، مســتحرف ي الصناعــة، معاجــ�ي

�ف
منظفــات  والعلــوم،  الصناعــة  ي 

�ف لالســتخدام  بيولوجيــة 
معدنيــة،  ]كيماويــة،  ترشــيح  مــواد  التصنيــع،  ي 

�ف لالســتخدام 
ــة،  ــات الصناعي ــة، ومــواد أخــرى غــري معالجــة[، أمــالح للغاي نباتي
ــري  ــة غ ــات تخليقي ــع، راتين ــة والتصني ي الصناع

ــتخدام �ف ــا لالس نش
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي ــة؛ خدم معالج
مــن  حافظــة  ومــواد  اللــك،  وطــالء  والورنيــش،  بالدهانــات، 
نــة، صبغــات، أحبــار  ر الخشــب، مــواد ملوِّ الصــدأ ومقاومــة لتــرف
ــالءات،  ــام، ط ــة خ ــات طبيعي ــر، راتين ــم والحف ــة، التعلي للطباع
ــار؛  ــات وأحب ــالءات، صبغ ــمك للط ــادة س ــمك وزي ــل س ــواد تقلي م
ــور  ــق بالعط ــا يتعل ــة فيم ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي خدم
ات قــر ومــواد أخــرى لغايــات  وزيــوت عطريــة أساســية، مســتحرف
ات  متعلقــة بغســيل المالبــس، التنظيــف، الصقــل، مســتحرف
جــىي وســحج، مــواد التواليــت، مــواد كشــط؛ خدمــات البيــع 
بالتجزئــة والبيــع بالجملــة فيمــا يتعلــق بزيــوت وشــحوم صناعيــة، 
ــل  ــات تبلي ــار، وتركيب ــات ماصــة للغب وشــموع، مــواد مزلقــة، تركيب
ورابطــة، وقــود ومــواد مضيئــة، شــموع وفتائــل لالإضــاءة، تركيبــات 
ــات  ــع؛ خدم ــموع وموائ ــة، ش ــة كهربائي ــار، طاق ي الغب

ــم �ف التحك
البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة فيمــا يتعلــق بمعــادن غــري نفيســة 
وســبائك منهــا، وخــام المعــادن، مــواد معدنيــة للبنــاء والتشــييد، 
ي معدنيــة متنقلــة، كابــالت وأســالك غــري كهربائيــة مــن 

هيــاكل ومبــا�ف
ــة، ــردوات المعدني ــن الخ ة م ــري ــراض صغ ــس، أغ ــري نفي ــدن غ مع
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common metals and their alloys, ores, metal materials 
for building and construction, structures and 
transportable buildings of metal, non-electric cables 
and wires of common metal, small items of metal 
hardware, metal containers for storage or transport, 
safes, building and construction materials and elements 
of metal, containers, and transportation and packaging 
articles, of metal, doors, gates, windows and window 
coverings of metal, metal hardware, unprocessed 
and semi-processed materials of metal, not specified 
for use; Retail and wholesale services in relation to 
machine tools, power-operated tools, motors and 
engines, except for land vehicles, machine coupling 
and transmission components, except for land vehicles, 
agricultural implements, other than hand-operated 
hand tools, incubators for eggs, automatic vending 
machines, agricultural, earthmoving, construction, oil 
and gas extraction and mining equipment, dispensing 
machines, wheels and tracks for machines, generators 
of electricity, industrial robots, machines and machine 
tools for treatment of materials and for manufacturing, 
moving and handling equipment, pumps, compressors 
and fans, sweeping, cleaning, washing and laundering 
machines, parts, fittings and accessories for machines, 
machine tools and power-operated tools;Retail and 
wholesale services in relation to hand tools and 
implements, hand-operated, cutlery, razors, food 
preparation implements, kitchen knives and cutting 
implements, hand-operated tools and implements for 
treatment of materials, and for construction, repair 
and maintenance, hygienic and beauty implements for 
humans and animals, lifting tools; Retail and wholesale 
services in relation to scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other 
digital recording media, mechanisms for coin-operated 
apparatus, cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers, computer software, 
fire-extinguishing apparatus, apparatus, instruments 
and cables for electricity, diving equipment, 
information technology and audio-visual, multimedia 
and photographic devices, magnets, magnetizers and 
demagnetizers, measuring, detecting and monitoring 
instruments, indicators and controllers, navigation, 
guidance, tracking, targeting and map making devices, 
optical devices, enhancers and correctors, recorded 
content, safety, security, protection and signalling 
devices, scientific and laboratory devices for treatment

وعنــارص  مــواد  خزائــن،  النقــل،  أو  للتخزيــن  معدنيــة  أوعيــة 
ــة مــن  ــة، منتجــات النقــل والتعبئ ــاء والتشــييد، أوعي ــة للبن معدني
المعــدن، أبــواب، بوابــات، نوافــذ وأغطيــة للنوافــذ مــن المعــدن، 
ــة غــري معالجــة وشــبه معالجــة،  ــة، مــواد معدني خــردوات معدني
والبيــع  بالتجزئــة  البيــع  خدمــات  االســتخدام؛  محــددة  غــري 
ــا،  ــة فيمــا يتعلــق بعــدد آليــة، أدوات يتــم تشــغيلها كهربي بالجمل
ــات  ــة)، مكون ي ــات الرب ــة بالمركب ــدا الخاص ــن )ماع ــركات ومكائ مح
ــة)،  ي ــات الرب ــة ونقــل الحركــة، )ماعــدا الخاصــة بالمركب إقــران االآل
ي يتــم تشــغيلها 

الــىت أدوات زراعيــة، بخــالف االأدوات اليدويــة 
يدويــا، أجهــزة تفقيــس البيــض، ماكينــات بيــع آليــة، معــدات 
زراعيــة، جــرف االأرض، تشــييد، ومعــدات الســتخراج النفــط والغــاز 
ــالآالت،  ــب ومســارات ل ــع، دوالي ي المناجــم، آالت توزي

ــب �ف والتنقي
ــة، آالت  ــات) صناعي ــان آىلي )روبوت ــزة إنس ــاء، أجه ــدات الكهرب مول
وعــدد آليــة لمعالجــة المــواد وللتصنيــع، معــدات تحريــك ونقــل، 
مضخــات، ضاغطــات ومــراوح، مكانــس، وآالت التنظيــف والغســيل 
ات وملحقــات لــالآالت والعــدد  ف وغســاالت المالبــس، أجــزاء وتجهــري
ــة  ــع بالتجزئ ــات البي ــا؛ خدم ــغيلها كهربي ــم تش ــة وأدوات يت االآلي
ــد،  ــدار بالي ــة ت ــدد وأدوات يدوي ــق بع ــا يتعل ــة فيم ــع بالجمل والبي
ف  أدوات المائــدة، أدوات حالقــة، أدوات تحضــري الطعــام، ســكاك�ي
ــواد،  ــة الم ــد لمعالج ــدار بالي ــع، أدوات ت ــخ وأدوات التقطي المطب
صــالح والصيانــة، أدوات العناية بالنظافة الشــخصية  وللتشــييد واالإ
رافعــة؛  أدوات  والحيوانــات،  ف  لالآدمــ�ي بالتجميــل  ومتعلقــة 
ــزة  ــق با?جه ــا يتعل ــة فيم ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي خدم
ي 

وا?دوات العلميــة والبحثيــة والمســاحية والتصويــر الفوتوغــرا�ف
ــاس  ــوزن والقي ــة وأدوات ال ــزة وا?دوات البري ي وا?جه

ــينما�أ والس
وا?شــارة والمراقبــة، والفحــص وا?نقــاذ والتعليــم، أجهــزة وأدوات 
تعليميــة، أجهــزة وأدوات لتوصيــل، فتــح أو فتــح وغلــق أو تحويــل 
ــجيل أو  ــزة لتس ــاء، أجه ــم بالكهرب ــم أو التحك ــف أو تنظي أو تكثي
إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور، حامــالت بيانــات مغناطيســية، 
أقــراص تســجيل، أقــراص مضغوطــة، أقــرص فيدويــة رقميــة 
ــد،  ــل بالنق ــزة تعم ــات الأجه ــة، آلي ــرى رقمي ــن أخ ــائط تخزي ووس
ــات،  ــة البيان ــدات معالج ــبة، مع ــد، آالت حاس ــجيل النق آالت تس
أجهــزة كمبيوتــر، برمجيــا كمبيوتــر، أجهــزة إطفــاء الحريــق، أجهــزة 
وأدوات وكابــالت للكهربــاء، معــدات الغــوص، أجهــزة خاصــة 
ــائط  ــددة الوس ــة، ومتع ــمعية وبري ــات وس ــا المعلوم بتكنولوجي
ممغنطــات  مغناطيســات،   ، ي

الفوتوغــرا�ف بالتصويــر  ومتعلقــة 
ات  ومزيــالت المغناطيســية، أدوات قيــاس، رصــد ومراقبــة، مــؤ�ش
واســتهداف  وتتبــع  وتوجيــه  مالحــة  أجهــزة  تحكــم،  ووســائل 
ورســم الخرائــط، أجهــزة بريــة، محســنات التبايــن ومصححــات 
ف وحمايــة وإرســال  االألــوان، محتــوى مســجل، أجهــزة أمــان وتأمــ�ي
ات للمعالجــة باســتخدام  إشــارة، أجهــزة علميــة ومتعلقــة بالمختــرب
تعليميــة  أجهــزة  يــة،  ومخرب علميــة  بحــوث  أجهــزة  الكهربــاء، 
ــا  ــة فيم ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي ــاكاة؛ خدم ــزة مح وأجه
ــد  ــد وتولي ي ف والترب ــخ�ي ــاءة والتس ــآت لالإض ــزة ومنش ــق بأجه يتعل
مــداد بالميــاه ولالأغــراض  البخــار والطهــو والتجفيــف والتهويــة واالإ
، مداخــن  ىلي ف الصحيــة، مرشــحات لالســتخدام الصناعــي والمــرف
ومنشــآت لنقــل غــازات منرفــة، معــدات تكييــف الهــواء وتنقيتــه 
)المحيــط)، وســائل إشــعال، منشــآت معالجــة صناعيــة، عواكــس
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using electricity, scientific research and laboratory 
apparatus, educational apparatus and simulators;Retail 
and wholesale services in relation to apparatus and 
installations for lighting, heating, cooling, freezing, 
steam generating, cooking, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, filters for industrial and 
household use, flues and installations for conveying 
exhaust gases, air conditioning and purification 
equipment (ambient), igniters, industrial treatment 
installations, lighting reflectors, regulating and safety 
accessories for water and gas installations; Retail and 
wholesale services in relation to vehicles, apparatus 
for locomotion by land, air or water, conveyances and 
parts, fittings and accessories therefore; Retail and 
wholesale services in relation to precious metals and 
their alloys, jewellery, precious and semi-precious 
stones, horological and chronometric instruments, 
jewellery boxes and watch boxes, key rings and key 
chains, and charms therefor, ornaments, made of 
or coated with precious or semi-precious metals or 
stones, or imitations thereof, time instruments;Retail 
and wholesale services in relation to paper and 
cardboard, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery and office requisites, except 
furniture, adhesives for stationery or household 
purposes, drawing materials and materials for artists, 
paintbrushes, instructional and teaching materials, 
plastic sheets, films and bags for wrapping and 
packaging, printers’ type, printing blocks, bags and 
articles for packaging, wrapping and storage of paper, 
cardboard or plastics, decoration and art materials 
and media, filtering materials of paper, stationery and 
educational supplies; Retail and wholesale services in 
relation to unprocessed and semi-processed 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 
and fittings therefor (including valves), and fittings 
for rigid pipes, all non-metallic, adhesive tapes, strips, 
bands and films, clutch and brake linings, insulation 
and barrier articles and materials, seals, sealants and 
fillers, elastomers, mineral fibers, polyester, semi-
worked plastic substances, carbon fibre, cellulose 
acetate, glass fibre and glass wool; Retail and wholesale 
services in relation to leather and imitations of leather, 
animal skins and hides, luggage and carrying bags, 
umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness 
and saddlery, collars, leashes and clothing for animals, 
pelts, wallets and other carriers; Retail and wholesale 
services in relation to mirrors, picture frames,  animal 
housing and beds, containers, and closures and holders 
therefor, non-metallic, displays, stands and signage,

الميــاه والغــاز؛  لمنشــآت  تنظيــم وأمــان  ضــاءة، ملحقــات  االإ
خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة فيمــا يتعلــق بالمركبــات، 
ي، أو الجــوي أو البحــري، وســائل نقــل وأجــزاء  أجهــزة للنقــل الــرب
ات وملحقــات خاصــة بهــا؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع  ف وتجهــري
بالجملــة فيمــا يتعلــق بمعــادن نفيســة وســبائك منهــا، مجوهــرات، 
أحجــار نفيســة وشــبه نفيســة، أدوات قيــاس الوقــت وقيــاس 
لســاعات  وصناديــق  للمجوهــرات  صناديــق  الدقيقــة،  الوقــت 
الجيــب واليديــن، حلقــات المفاتيــح وسالســل مفاتيــح وحــى 
ة خاصــة بهــا، حــى، مصنوعــة أو مطليــة بمعــادن أو أحجــار  صغــري
نفيســة أو شــبه نفيســة، أو تقليــد لهــا، أدوات قيــاس الزمــن؛ 
خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة فيمــا يتعلــق بــورق وورق 
مقــوى، مــواد مطبــوع، مــواد تجليــد الكتــب، صــور فوتوغرافيــة، 
لــوازم مكتبيــة وقرطاســية، ماعــد االأثــاث، مــواد الصقــة للغايــات 
 ، ف ، مــواد رســم ومــواد للفنانــ�ي ىلي ف القرطاســية أو االســتخدام المــرف
ي دهــان، مــواد توجيهيــة وتعليميــة، رقاقــات بالســتيكية 

فــراسش
ــة، حــروف طباعــة،  وأغلفــة وحقائــب بالســتيكية للتغليــف والتعبئ
والتغليــف  للتعبئــة  ومنتجــات  حقائــب  الطباعــة،  وكليشــيهات 
والتخزيــن مــن الــورق أو الــورق المقــوى أو البالســتيك، مــواد زينــة 
ومــواد فنيــة ووســائط تخزيــن، مــواد ترشــيح مــن ورق، قرطاســية 
ولــوازم مدرســية؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة فيمــا 
يتعلــق بمطــاط وجوتــا برشــا وصمــغ وأسبســتوس وميــكا غــري 
ــة المــواد المذكــورة، مــواد  ــل لكاف معالجــة وشــبه معالجــة وبدائ
ي التصنيــع، 

بالســتيكية وراتينــات مشــكَّلة بالبثــق لالســتخدام �ف
ــة  مــواد للتغليــف وحشــو وعــزل، أنابيــب ومواســري وخراطيــم مرن
ات  ف ي ذلــك الصمامــات) ، وتجهــري

ات خاصــة بهــا )بمــا �ف ف وتجهــري
طــة الصقــة،  لالأنابيــب الصلبــة، تكــون غــري معدنيــة بالكامــل، أ�ش
طــة، أربطــة وأغشــية، بطانــات المكابــح والقوابــض، منتجــات  أ�ش
ومــواد عــزل، مــواد منــع تريــب، مــواد حشــو، مــواد لدنــة، 
، مــواد بالســتيكية شــبه مشــغولة، ليــف  أليــاف معدنيــة، بوليســرت
الكربــون، اســيتات ســولولوز، ليــف زجاجــي وصــوف زجاجــي؛ 
ــود  ــق بالجل ــا يتعل ــة فيم ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي خدم
المدبوغــة ومنتجــات مقلــدة مــن الجلــود، جلــود الحيوانــات الخام 
 ، ــماسي ــالت والش ــل، المظ ــب الحم ــب والحقائ ــة، حقائ والمدبوغ
ــواق،  ــروج، أط ــات وال ــم الحيوان ــياط وأطق ، الس ي

ــىسش ــىي الم ع
غــري مدبوغــة، محافــظ  للحيوانــات، جلــود  ورســن، ومالبــس 
ــا  ــة فيم ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي ــرى؛ خدم ــل أخ وحوام
ــات االأليفــة واالأ�ّة  ــوت الحيوان ــا، أطــر الصــور، بي ــق بالمراي يتعل
الخاصــة بهــا، أوعيــة، أغطيــة وحوامــل خاصــة بهــا غــري معدنيــة، 
ات،  ف شاشــات عــرض، رفــوف حاملــة والفتــات، غــري معدنيــة، تجهــري
ــرة،  ــل مصغ ــل وتماثي ، تماثي ي

ــد�ف ــري مع ــرك، غ ــاللم ودرج متح س
أعمــال فنيــة والزينــة والحــى، مــن مــواد مثــل الخشــب، الشــمع، 
ات أبــواب،  ف ي الفئــة الراهنــة، تجهــري

الجــص أو البالســتيك، واردة �ف
بوابــات، ونوافــذ، غــري معدنيــة، أدوات ربــط، غــري معدنيــة، 
ــة،  ــري معدني ــاء غ ــات إرس ــة، عوام ــري معدني ــح، غ ــال ومفاتي أقف
صمامــات غــري معدنيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة 
ىلي أو الطهــو،  ف فيمــا يتعلــق بــأدوات وأوعيــة لالســتخدام المــرف
ف والمالعــق،  أوعيــة طهــو وأدوات المائــدة، عــدا الشــوك والســكاك�ي
ــات ــان، منتج ي الده

ــراسش ــدا ف ، ع ي
ــراسش ــفنجات، وف ــاط واس أمش
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non-metallic, furnishings, ladders and movable steps, 
non-metallic, statues, figurines, works of art and 
ornaments and decorations, made of materials such as 
wood, wax, plaster or plastic, included in the class, door, 
gate and window fittings, non-metallic, fasteners, non-
metallic, locks and keys, non-metallic, mooring buoys, 
non-metallic, valves, non-metallic; Retail and wholesale 
services in relation to household or kitchen utensils 
and containers, cookware and tableware, except forks, 
knives and spoons, combs and sponges, brushes, 
except paintbrushes, articles for cleaning purposes, 
unworked or semi-worked glass, except building glass, 
glassware, porcelain and earthenware, stoneware, 
articles for the care of clothing and footwear, cosmetic 
and toilet utensils and bathroom articles; Retail and 
wholesale services in relation to ropes and string, 
nets, tents and tarpaulins, sails, sacks for the transport 
and storage of materials in bulk, padding, cushioning 
and stuffing materials, except of paper, cardboard, 
rubber or plastics, raw fibrous textile materials and 
substitutes therefor, bags and sacks for packaging, 
storage and transport, slings and bands, unfitted 
coverings; Retail and wholesale services in relation 
to textiles and substitutes for textiles, household 
linen, curtains of textile or plastic, fabrics, filtering 
materials of textile; Retail and wholesale services in 
relation to clothing, footwear, headgear and belts; 
Retail and wholesale services in relation to lace 
and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks 
and eyes, pins and needles, artificial flowers, hair 
decorations, accessories for apparel, sewing articles and 
decorative textile articles, charms [not jewellery or for 
keys, rings or chains], hair ornaments, hair rollers, hair 
fastening articles, needles and pins for entomology; 
Retail and wholesale services in relation to carpets, 
rugs, mats and matting, linoleum and other materials 
for covering existing floors, wall hangings [non-textile], 
floor coverings and artificial ground coverings, wall 
and ceiling coverings; Retail and wholesale services 
in relation to games, toys and playthings, scale model 
vehicles video game apparatus, gymnastic and sporting 
articles and equipment, golf balls, decorations for 
Christmas trees, fairground and playground apparatus, 
festive decorations, party novelties and artificial 
Christmas trees; All services including on-line services 

ــدا  ــغول، ع ــبه مش ــغول أو ش ــري مش ــاج غ ــف، زج ــات التنظي لغاي
ي وخــزف، آنيــة 

، أوعيــة زجاجيــة، وخــزف صيــىف ي
زجــاج المبــا�ف

مــواد  القــدم،  ولبــاس  بالمالبــس  للعنايــة  منتجــات  فخاريــة، 
تجميــل، وأدوات التواليــت ومنتجــات الحمــام؛ خدمــات البيــع 
الشــبكات،  بالحبــال،  يتعلــق  فيمــا  بالجملــة  والبيــع  بالتجزئــة 
عــة، حقائــب لنقــل وتخزيــن المــواد،  الخيــام، المشــمع، االأ�ش
ف وحشــو وامتصــاص الصــدم، عــدا الــورق أو الــورق  مــواد تبطــ�ي
المقــوى أو المطــاط أو المــواد البالســتيكية، مــواد خــام مــن نســيج 
ليفــي وبدائــل خاصــة بهــا، حقائــب وغــرارات للتعبئــة، والتخزيــن 
ــات  ــة؛ خدم ــري مفّصل ــة غ ــة، أغطي ــال وأربط ــبكات حب ــل، ش والنق
البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة فيمــا يتعلــق بالمنســوجات وبدائــل 
ليــة، ســتائر مــن نســيج أو بالســتيك،  ف للمنســوجات، البياضــات المرف
أقمشــة، مــواد ترشــيح مــن نســيج؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع 
ــرأس  ــاء ال ــدم، غط ــاس الق ــس، لب ــق بالمالب ــا يتعل ــة فيم بالجمل
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي ــة؛ خدم وأحزم
ــراوي،  ــات والع ــل، االأزرار، والكالب ــة والجدائ ط ــرزات، االأ�ش بالمط
ــوارات  ــعر، إكسس ــة للش ــة، زين ــور صناعي ــر، زه ب ــس واالإ الدبابي
ــى  ــيج، ح ــن نس ــة م ــات زين ــة ومنتج ــات الحياك ــس، منتج المالب
ــة  ــل[، زين ــات أو السالس ــح، الحلق ــرات أو للمفاتي ــت مجوه ]ليس
للشــعر، أدوات لــف الشــعر، منتجــات لربــط الشــعر، إبــر ودبابيس 
ات؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة  خاصــة بعلــم الحــرش
ــواد  ــات وم ــمعات لالأرضي ــر، المش ــجاد، الح ــق بالس ــا يتعل فيم
أخــرى لتغطيــة االأرضيــات القائمــة، معلقــات مطــرزة عــى الجــدار 
]مــن غــري النســيج[، أغطيــة االأرضيــات، أغطيــة مــن حشــائش 
ــع  ــة للجــدران واالأســقف؛ خدمــات البي ــات، أغطي ــة لالأرضي صناعي
بالتجزئــة والبيــع بالجملــة فيمــا يتعلــق باالألعــاب، اللعــب، وأدوات 
فيديــو،  ألعــاب  أجهــزة  الحجــم،  مصغــرة  مركبــات  اللعــب، 
منتجــات ومعــدات متعلقــة بالرياضــة البدنيــة والرياضــات، كــرات 
الجولــف، زينــة لشــجر الكريســماس، أجهــزة للمعــارض والمالعــب، 
كريســماس  وشــجر  للحفــالت  ة  ف ممــري هدايــا  للحفــالت،  زينــة 
ي ذلــك الخدمــات المقدمــة أوناليــن 

صناعــي؛ كافــة الخدمــات بمــا �ف
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Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41449 العالمة التجارية رقم :  41449

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Volvo Trademark Holding AB  ي بإسم :  فولفو تريدمارك هولدنغ ايه �ب

Applicant Address: c/o AB Volvo, SE-405 08 
Goteborg, Sweden 

غ، السويد   ي فولفو، اس اي-405 08، جوترب /او ايه �ب العنوان :  سي

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:
Insurance, warranty, financing (including hire purchase 
and lease purchase financing services and leasing), 
in particular relating to vehicles, engines/motors and 
machines (including drive units and construction, 
transport, agricultural and forestry machines), to 
parts, fittings and accessories for the aforesaid, 
and to tools and workshop equipment; Automobile 
lease-purchase financing; Financing relating to cars; 
Insurance of cars; Lease-purchase-financing of vehicles 
and conveyances, apparatus for locomotion by land, 
air or water, air and space vehicles, land vehicles, 
water vehicles, vehicles, including cars, vans, sport-
utility vehicles (including golf carts), buses, trucks, 
tractor units/prime movers, on and off road vehicles/
dump trucks, bicycles; Lease-purchase financing of 
motors, including electric motors; Lease-purchase 
financing of engines, including marine engines, aircraft 
engines, engines for industrial, stationary combustion 
engines, engines for model vehicles; Lease-purchase 
financing of machines, including agricultural and 
forestry machines, turbines, dispensing machines, 
generators of electricity, industrial robots, machines 
for treatment of materials and for manufacturing, 
sweeping, cleaning, washing and laundering machines, 
electric generators and alternators, high-frequency 
generators, power generators for vehicles, metal and 
plastics working machines, machines for the chemical

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي ذلــك خدمــات تمويــل 

، وضمــان وتمويــل )بمــا �ف ف خدمــات التأمــ�ي
اء بالتقســيط) واالســتئجاؤ) وبخاصــة فيمــا يتعلــق  إيجــار مملِّــك )�ش
ي ذلــك المحــركات 

بالمركبــات، المكائن/المحــركات واالآالت )بمــا �ف
نشــاء، النقــل، وآالت زراعيــة والخاصــة بالغابــات)، أجــزاء  وآالت االإ
ات وملحقــات بالمذكــورة آنفــا وعــدد ومعــدات لــورش  ف وتجهــري
اء بالتقســيط) للعربــات؛ تمويــل  ــك )�ش العمــل؛ تمويــل إيجــار مملِّ
اء  ــك )�ش ــار مملِّ ــل إيج ــيارات؛ تموي ف الس ــ�ي ــات؛ تأم ــق بالعرب متعل
ي،  بالتقســيط) للمركبــات ووســائل النقــل، وأجهــزة للنقــل الــرب
ــة،  ــات بري ــة، مركب ــة وفضائي ــات جوي ــري، مركب ــوي أو البح أو الج
ي ذلــك ســيارات، حافــالت، مركبــات 

مركبــات بحريــة، مركبــات، بمــا �ف
ي ذلــك عربــات الجولــف)، حافــالت، شــاحنات، 

رياضيــة )بمــا �ف
هوائيــة؛  دراجــات  الوعــرة،  الطــرق  مركبــات  أوليــة،  محــركات 
ــك  ي ذل

ــا �ف ــركات، بم ــيط) للمح اء بالتقس ــك )�ش ــار مملِّ ــل إيج تموي
اء بالتقســيط)  المحــركات الكهربائيــة؛ تمويــل إيجــار مملِّــك )�ش
ــرات،  ــة، ومحــركات الطائ ــك المحــركات البحري ي ذل

ــن، بمــا �ف للمكائ
ثابتــة، محــركات  اق داخــىي  محــركات صناعيــة، محــركات احــرت
اء بالتقســيط) لــالآالت،  لمركبــات مصغــرة؛ تمويــل إيجــار مملِّــك )�ش
ي ذلــك آالت زراعيــة، وخاصــة بالغابــات، توربينــات، آالت 

بمــا �ف
توزيــع، مولــدات الكهربــاء، أجهــزة إنســان آىلي )روبوتــات) صناعيــة، 
والتنظيــف  للكنــس،  آالت  وللتصنيــع،  المــواد  لمعالجــة  آالت 
والغســيل وغســاالت المالبــس، مولــدات الكهربــاء ومولــدات تيــار 
ــات، آالت  ــة للمركب ــدات الطاق دد، مول ــرت ــة ال ــد عالي دد، مول ــرت م
ــة؛  ، للزراع ي

ــا�أ ــال الكيمي ــتيك، آالت للمج ــادن والبالس ــغل المع ش
ي ذلــك آالت 

اء بالتقســيط) لــالآالت، بمــا �ف ــك )�ش تمويــل إيجــار مملِّ
التنقيــب عــن المعــادن بالمناجــم، آالت النســيج، آالت لمجــال

77
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industry, for agriculture; Lease-purchase financing of 
machines, including mining, textile machines, machines 
for the beverage industry, construction machines, 
machines for the automobile industry, packing and 
labelling machines, loading and handling machines 
for pressing plants and foundries and machines for the 
tooling of blanks, loaders, dumper bodies, excavators, 
hydraulic lifting apparatus, cranes, winches, wood 
working machines, vehicle conveyors, vehicle lifts; 
Financing and insurance services relating to vehicles 
and conveyances, apparatus for locomotion by land, 
air or water, air and space vehicles, land vehicles, water 
vehicles, vehicles, including cars, vans, sport-utility 
vehicles (including golf carts), buses, trucks, tractor 
units/prime movers, on and off road vehicles/dump 
trucks, bicycles; Financing  and insurance services 
relating to motors, including electric motors; Financing  
and insurance services relating to engines, including 
marine engines, aircraft engines, engines for industrial, 
stationary combustion engines, engines for model 
vehicles; Financing  and insurance services relating 
to machines, including agricultural and forestry 
machines, turbines, dispensing machines, generators 
of electricity, industrial robots, machines for treatment 
of materials and for manufacturing, sweeping, 
cleaning, washing and laundering machines, electric 
generators and alternators, high-frequency generators, 
power generators for vehicles, metal and plastics 
working machines, machines for the chemical industry, 
for agriculture; Financing  and insurance services 
relating to mining, textile machines, machines for the 
beverage industry, construction machines, machines 
for the automobile industry, packing and labelling 
machines, loading and handling machines for pressing 
plants and foundries and machines for the tooling of 
blanks, loaders, dumper bodies, excavators, hydraulic 
lifting apparatus, cranes, winches, wood working 
machines, vehicle conveyors, vehicle lifts; Financial 
services relating to the maintenance of vehicles; 
Warranty programme services relating to outboard 
motor engines; Financial affairs, including credit card 
services; Issuing of debit and credit cards; Monetary 
affairs; Financial, monetary and banking services; 
Fundraising and financial sponsorship; Provision 
of prepaid cards and tokens; Safe deposit services; 
Valuation services; Appraisal of used automobiles; Real 
estate affairs; Real estate investment 

العربــات،  لتصنيــع  آالت  نشــاء،  لالإ آالت  وبــات،  المرش تصنيــع 
ــات  ــحن لمحط ــل وش ــات، آالت تحمي ــق بطاق ــة ولص آالت للتعبئ
الكبــس والمســابك وآالت لتقطيــع القوالــب، لــودرات رفــع، هيــاكل 
القالبــات، حفــارات، أجهــزة رافعــة هيدروليكيــة، رافعــات، أونــاش 
رافعــة، آالت تقطيــع االأخشــاب، ناقــالت المركبــات، رافعــات 
ــائل  ــات ووس ــة بالعرب ف متعلق ــ�ي ــل وتأم ــات تموي ــات؛ خدم المركب
ــات  ــري، مركب ــوي أو البح ي، أو الج ــرب ــل ال ــزة للنق ــل، وأجه النق
ــا  ــات، بم ــة، مركب ــات بحري ــة، مركب ــات بري ــة، مركب ــة وفضائي جوي
ي ذلــك عربــات 

ي ذلــك ســيارات، حافــالت، مركبــات رياضيــة )بمــا �ف
�ف

ــات الطــرق  ــة، مركب ــف)، حافــالت، شــاحنات، محــركات أولي الجول
متعلقــة  ف  وتأمــ�ي تمويــل  الوعــرة، دراجــات هوائيــة؛ خدمــات 
ــل  ــات تموي ــة؛ خدم ــركات الكهربائي ــك المح ي ذل

ــا �ف ــركات، بم بالمح
ــة،  ــركات البحري ــك المح ي ذل

ــا �ف ــركات، بم ــة بالمح ف متعلق ــ�ي وتأم
اق داخــىي  ومحــركات الطائــرات، محــركات صناعيــة، محــركات احــرت
ف متعلقة  ثابتــة، محــركات لمركبــات مصغــرة؛ خدمــات تمويــل وتأمــ�ي
ي ذلــك آالت زراعيــة، وخاصــة بالغابــات، توربينــات، 

بــاالآالت، بمــا �ف
آالت توزيــع، مولــدات الكهربــاء، أجهــزة إنســان آىلي )روبوتــات) 
للكنــس،  آالت  للتصنيــع،  و  المــواد  لمعالجــة  آالت  صناعيــة، 
الكهربــاء  المالبــس، مولــدات  والتنظيــف والغســيل وغســاالت 
ــدات الطاقــة  دد، مول ــرت ــة ال ــدات عالي دد، مول ــار مــرت ــدات تي ومول
للمجــال  البالســتيك، آالت  و  المعــادن  للمركبــات، آالت شــغل 
بــآالت  ف متعلقــة  وتأمــ�ي تمويــل  للزراعــة؛ خدمــات   ، ي

الكيميــا�أ
التنقيــب عــن المعــادن بالمناجــم، آالت النســيج، آالت لمجــال 
العربــات،  لتصنيــع  للتشــييد، آالت  وبــات، آالت  المرش تصنيــع 
ــات  ــحن لمحط ــل وش ــات، وآالت تحمي ــق بطاق ــة ولص آالت للتعبئ
الكبــس والمســابك وآالت لتقطيــع القوالــب، رافعــات، هيــاكل 
القالبــات، حفــارات، أجهــزة رافعــة هيدروليكيــة، رافعــات، أونــاش 
رافعــة، آالت تقطيــع االأخشــاب، ناقــالت المركبــات، رافعــات 
ــات  ــات؛ خدم ــة المركب ــة بصيان ــة متعلق ــات مالي ــات؛ خدم المركب
ــئون  ــزوارق)؛ ش ــة )لل ــركات خارجي ــة بمح ــان المتعلق ــج الضم برام
ي ذلــك خدمــات بطاقــات االئتمــان؛ إصــدار بطاقــات 

ماليــة، بمــا �ف
االئتمــان وبطاقــات مدينــة؛ شــئون نقديــة؛ خدمــات ماليــة، نقديــة 
ومرفيــة؛ تجميــع االأمــوال والكفالــة الماليــة؛ توفــري بطاقــات 
ي 

ــداع �ف ي ــات االإ ــفرة؛ خدم ــة مش ــالت معدني ــبق وعم ــع المس الدف
ــئون  ــتخدمة؛ ش ــات المس ف العرب ــ�ي ؛ تثم ف ــ�ي ــات التثم ــن؛ خدم خزائ

ــارات  ــتثمار بالعق ــارات؛ اس العق
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Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41450 العالمة التجارية رقم :  41450

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Volvo Trademark Holding AB  ي بإسم :  فولفو تريدمارك هولدنغ ايه �ب

Applicant Address: c/o AB Volvo, SE-405 08 
Goteborg, Sweden 

غ، السويد   ي فولفو، اس اي-405 08، جوترب /او ايه �ب العنوان :  سي

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:
Alarm, lock and safe installation, maintenance and 
repair; Cleaning and care of fabric, textile, leather, 
fur and goods made thereof; Computer hardware 
and telecommunication apparatus installation, 
maintenance and repair; Glazing, installation, 
maintenance and repair of glass, windows and blinds; 
HVAC (Heating, ventilation and air conditioning) 
installation, maintenance and repair; Rental of cleaning 
and washing and drying machines and equipment; Tyre 
maintenance and repair; Vehicle repair, maintenance, 
refuelling and recharging; Rental of tools, plant and 
equipment for construction, demolition, cleaning and 
maintenance; Servicing of machine tools; Maintenance 
and repair of machines and machine tools for treating 
and processing metals; Repair or maintenance of 
metalworking machines and tools; Installation, service, 
repair, inspection, restoration, maintenance, fuelling, 
reconditioning, diagnostic tuning, cleaning, painting, 
polishing and preservation services in relation to 
vehicles, engines/motors and machines (including 
drive units and construction, agricultural and forestry 
machines), power hand tools, workshop appliances and 
devices, or parts, fittings and accessories (including 
telecommunication equipment) for the aforesaid; 
Vehicle tyre fitting and repair; Changing of wheels and 
replacement of wheels; Wheel repair; Vehicle window 
replacement services; Fitting of windows in motor

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
واالأقفــال  نــذار  االإ أجهــزة  وإصــالح  وصيانــة  تركيــب  خدمــات 
والجلــود  والمنســوجات  القمــاش  تنظيــف  ؛  ف التامــ�ي وأنظمــة 
والفــرو والســلع المصنوعــة منهــم والعنايــة بهــا؛ تركيــب وصيانــة 
ــة  ــب وصيان ــاالت؛ تركي ــزة اتص ــر وأجه ــر كمبيوت ــالح هاردوي وإص
وإصــالح وتلميــع الزجــاج والنوافــذ والســتائر؛ تركيــب وصيانــة 
وإصــالح أنظمــة التدفئــة، التهويــة وتكييــف الهــواء HVAC؛ تأجــري 
ــالح  ــة وإص ــف؛ صيان ــيل والتجفي ــف والغس ــدات التنظي آالت ومع
ــود  ــا بالوق ــادة تزويده ــات وإع ــالح المركب ــة وإص ــارات؛ صيان ط االإ
ــة  زال وشــحنها؛ تأجــري االأدوات، المحطــات ومعــدات التشــييد واالإ
والتنظيــف والصيانــة؛ صيانــة العــدد االآليــة؛ صيانــة وإصــالح 
االآالت والعــدد االآليــة لمعالجــة المعــادن؛ إصــالح أو صيانــة 
آالت وأدوات شــغل المعــادن؛ خدمــات تركيــب، وصيانــة وإصــالح 
ضبــط  وإعــادة  بالوقــود،  وتزويــد  وصيانــة  وترميــم  وفحــص 
ــق  ــا يتعل ــظ فيم ــل وحف ــالء وصق ــف وط ــخيص، وتنظي ــا للتش وفق
ي ذلــك المحــركات 

بالمركبــات، المكائن/المحــركات واالآالت )بمــا �ف
ــة  ــات)، عــدد يدوي ــة والخاصــة بالغاب نشــاء، وآالت زراعي وآالت االإ
ات  ف آليــة، أدوات وأجهــزة خاصــة بــورش العمــل، أو أجــزاء وتجهــري
ي ذلــك معــدات االتصــاالت) للمذكــور آنفــا؛ ضبــط 

وملحقــات )بمــا �ف
وإصــالح أطــر المركبــات؛ تغــري العجــالت واســتبدالها؛ إصــالح 
ــذ  ــط النواف ــات؛ ضب ــذ المركب ــتبدال نواف ــات اس ــالت؛ خدم العج
بالمركبــات البخاريــة؛ تنجيــد مقاعــد المركبــات؛ تركيــب أجهــزة 
منــع وقــوع الرقــة؛ خدمــات منشــآت كهربائيــة؛ تركيــب معــدات 
ــارية  ــة واستش ــات معلوماتي ــات؛ خدم ــة بالعرب وني ــة وإلكرت كهربائي
ــاالت ي ح

ــات �ف ــر المركب ــاعدة بقط ــات؛ مس ــالح المركب ــة بإص متعلق
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vehicles; Upholstering of vehicle seats; Installation of 
theft prevention devices; Electrical installation services; 
Installation of electric and electronic equipment in 
automobiles; Information and consultancy services 
relating to vehicle repair;Emergency road side 
assistance; Roadside assistance (repair and servicing) 
for vehicles; Rental of vehicles, engines/motors and 
machines (including drive units and construction, 
agricultural and forestry machines), and of tools 
and workshop equipment; Rental of tools, plant and 
equipment for construction, demolition, cleaning 
and maintenance; Vehicle maintenance equipment 
(Rental of -); Rental of car-washing apparatus; Rental 
of construction machines and apparatus; Rental of 
construction machines; Excavating machines (Rental 
of -); Earthmoving machines (Rental of -); Rental of 
mining machines and apparatus; Cleaning machines 
(Rental of -); Rental of road sweeping ma-chines; Rental 
of industrial cleaning machines; Ironing machines 
(Rental of -); Rental of abrasive cleaning apparatus; 
Rental of cleaning and washing and drying machines 
and equipment; Rental of cleaning apparatus; Rental 
of underwater abrasive cleaning apparatus; Rental of 
tools; rental of backhoes; Rental of hammers; Rental 
of drills; Cranes (Rental of -); Rental of oil well drilling 
tools; Rental of hand and power tools; Rental and 
maintenance of work platforms; Rental and leasing of 
machinery for automotive repair and construction; 
Leasing of building machinery; Leasing of construction 
machines and equipment; Leasing of tools and 
workshop equipment for vehicles, engines/motors 
and machines; Looking after and overhauling of motor 
vehicles in motor-sport events; Reservation of garage 
services; Marine construction; shipbuilding 

ي 
�ف المركبــات  صــالح وصيانــة  المســاعدة الإ الطــوارئ؛ خدمــات 

واالآالت  المكائن/المحــركات  المركبــات،  تأجــري  تعطلهــا؛  حالــة 
ــة  ــة والخاص ــاء، وآالت زراعي نش ــركات وآالت االإ ــك المح ي ذل

ــا �ف )بم
بالغابــات)، واالأدوات، ومعــدات لــورش العمــل؛ تأجــري عــدد 
زالــة والتنظيــف والصيانــة؛ تأجــري  ومحطــات ومعــدات التشــييد واالإ
معــدات صيانــة المركبــات؛ تأجــري أجهــزة غســيل المركبــات؛ تأجــري 
ــري آالت  ــاء؛ تأج نش ــري آالت االإ ــاء؛ تأج ــييد والبن ــزة التش آالت وأجه
ــن  ــب ع ــزة التنقي ــري آالت وأجه ــرف؛ تأج ــري آالت الج ــر؛ تأج الحف
المعــادن بالمناجــم؛ تأجــري آالت التنظيــف؛ تأجــري آالت كنــس 
ــري  ؛ تأج ــكي ــري آالت ال ــة؛ تأج ــف صناعي ــري آالت تنظي ــرق؛ تأج الط
ــيل  ــف والغس ــدات التنظي ــري آالت ومع ــطة؛ تأج ــف كاش آالت تنظي
والتجفيــف؛ تأجــري أجهــزة التنظيــف؛ تأجــري أجهــزة تنظيف كاشــطة؛ 
تأجــري العــدد؛ تأجــري جرافــات التحميــل الخلفــي؛ تأجــري المطــارق؛ 
تأجــري الحفــارات؛ تأجــري الرافعــات؛ تأجــري أدوات حفــر آبــار 
النفــط؛ تأجــري عــدد يدويــة وآليــة؛ تأجــري وصيانــة منصــات عمــل؛ 
تأجــري واســتئجار لــالآالت إصــالح وتصنيــع العربــات؛ اســتئجار آالت 
ــاء؛ اســتئجار عــدد ومعــدات  ــاء؛ اســتئجار آالت ومعــدات البن البن
لــورش العمــل للمركبــات، المكائن/المحــركات، واالآالت؛ العنايــة 
ي االأحــداث 

بالمركبــات البخاريــة وعمــرة المحــرك الخاصــة بهــا �ف
الرياضيــة؛ حجــز خدمــات وانتظــار المركبــات؛ بنــاء المركبــات 

ــفن  ــاء الس ــة؛ بن البحري

  

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41451 العالمة التجارية رقم :  41451

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Al-Barq Company for 
Programming and Electronics 

ونيات  مجة وااللكرت ق للرب كة الرب بإسم :  �ش
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Applicant Address: Palestine, Ramallah, Al-Irsal 
Street, Al-Karmel Building 

، رام الله، شارع االرسال، عمارة الكرمل   ف العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
software; accounting, marketing, stores management 
software; computer consulting services in the field of 
computer security; consultancy and advice relating 
to the evaluation, choosing and implementation of 
computer software, firmware, hardware, information 
technology and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, testing, 
monitoring, inspection, and analysis in the fields of 
telecommunications, computers, computer systems 
and computer networks; planning in the fields of 
computers, computer systems and computer networks; 
rental of computer software; arbitration services; 
litigation and dispute support services; information 
technology and information management consulting 
and advisory services; provision of on-line and print 
information, advice and consultancy relating to all the 
services in this class 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــم المتعلق ــث والتصمي ــات البح ــة و خدم ــات التكنولوجي الخدم
بهــا، خدمــات التحليــل والبحــث الصناعــي، خدمــات تصميــم 
وتطويــر برامــج الكمبيوتــر وبرامــج المحاســبة والتســويق وادارة 
حمايــة  مجــال  ي 

�ف الكمبيوتــر  استشــارات  وخدمــات  المخــزون، 
يتعلــق  فيمــا  والمشــورة  االستشــارات  وتقديــم  الكمبيوتــر، 
ــة ،  ــج الثابت ام ــر، والرب ــج الكمبيوت ــذ برام ــار وتنفي ــم واختي بالتقيي
واالأجهــزة، وتكنولوجيــا المعلومــات ونظــم معالجــة البيانــات، 
برمجــة الكمبيوتــر، واالأبحــاث والتطويــر والتصميــم واالختبــار 
ــلكية  ــاالت الس ــاالت االتص ي مج

ــل �ف ــش، والتحلي ــد والتفتي والرص
وشــبكات  الكمبيوتــر  ونظــم  الكمبيوتــر،  وأجهــزة  والالســلكية 
ي مجــاالت الكمبيوتــر والنظــم الحاســوبية 

الكمبيوتــر، والتخطيــط �ف
ــات  ــوب، وخدم ــج الحاس ــتئجار برام ــوبية، واس ــبكات الحاس والش
النصــح  خدمــات  والمنازعــات،  ي 

التقــاصف وخدمــات  التحكيــم 
ــات،  ــات وادارة المعلوم ــا المعلوم ــال تكنولوجي ي مج

ــورة �ف والمش
وبشــكل مطبــوع،  اليــن)  اون   ( الهــواء  عــن طريــق  وتقديمهــا 
ي 

والخدمــات االستشــارية المتعلقــة بجميــع الخدمــات المذكــورة �ف
ــف.  ــذا الصن ه

  

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41452 العالمة التجارية رقم :  41452

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Al-Barq Company for 
Programming and Electronics 

ونيات  مجة وااللكرت ق للرب كة الرب بإسم :  �ش

Applicant Address: Palestine, Ramallah, Al-Irsal 
Street, Al-Karmel Building 

، رام الله، شارع االرسال، عمارة الكرمل   ف العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي 

ف فلسط�ي

80



63

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
repair of computer hardware and systems , repair 
work on buildings, repair work on heating and air 
conditioning equipment, repair of data-handling 
Installations, repair of machines, repair of office 
equipment; installation work 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي وأعمــال 

امــج وأعمــال تصليــح المبــا�ف صيانــة أجهــزة الحاســوب والرب
ات معالجــة  ف يــد وتصليــح تجهــري تصليــح أجهــزة التدفئــة والترب
ــة ، أعمــال  ــات وتصليــح االجهــزة المكتبي ــات وتصليــح الماكن البيان

ــب.  كي الرت

  

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41471 العالمة التجارية رقم :  41471

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 - 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; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; Vending machines and mechanisms for coin-
operated devices; cash registers; calculating machines; 
Equipment and computers for data processing; fire-
extinguishing apparatus; satellite receivers; receivers; 
Projection screens;  TV screens; satellite wires; satellite 
dishes; tablets; receivers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة والعــدد العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
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
وآليــات  إليــة  بيــع  ماكينــات  تســجيل،  أقــراص  مغناطيســية، 
ــد، آالت  ــجيل النق ــد، آالت تس ــع النق ــل بقط ي تعم

ــىت ــزة ال لالأجه
ــزة  ــات، أجه ــة البيان ــر لمعالج ــزة الكمبيوت ــدات وأجه ــبة، مع حاس
،ولواقــط، شاشــات عــرض،  ي

ان، اجهــزة اســتقبال فضا�أ إخمــاد النــري
ــزة  ــتاليت، اجه ــن س ــتاليت، اصح ــالك س ــون، اس ــات تلفزي شاش

ــيفرات  ــزة رس ــه، اجه لوحي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41482 العالمة التجارية رقم :  41482

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name:  Sawsan Abbas Mohammed Qaoud  بإسم :  سوسن عباس محمد قاعود

Applicant Address:  Ramallah Al Masyoun Bilsan 
Bldg. 5th floor    

العنوان :  رام الله الماصيون عمارة بيلسان ط 5     

Applicant for Correspondence :  Ramallah Al 
Masyoun Bilsan Bldg. 5th floor 

عنوان التبليغ  : رام الله الماصيون عمارة بيلسان ط 5 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
jewellery( paste)  ، semi - precious stones , earrings , metals 
, agates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مجوهــرات مقلــدة ، أحجــار شــبة كريمــة ، أقــراط ، ميداليــات 

، عقيــق
  

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41484 العالمة التجارية رقم :  41484

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: ALSAYYED  JEWELRY كة السيد للمجوهرات بإسم :  �ش

Applicant Address: HEBRON       العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence : HEBRON عنوان التبليغ  : الخليل
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
ALLOY OF PRECIOUS METAL, AMULETS (jewelry), 
Bracelets(jewelry), chains(jewelry), charms( jewelry), 
diamonds, Earrings, lvory (jewelry), jewelry, necklaces 
( jewelry), rings ( jewelry) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اســاور  )مجوهــرات),  تمائــم  نفيســة,  معــادن  مــن  ســبائك 
ة  صغــري حــىي  )مجوهــرات),  سلســلية  قالئــد  )مجوهــرات), 
)مجوهــرات), مــاس, اقــراط, عــاج )مجوهــرات), مجوهــرات, قالئــد 

)مجوهــرات) خواتــم  )مجوهــرات), 

  

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41485 العالمة التجارية رقم :  41485

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: POKKA SAPPORO FOOD & 
BEVERAGE LTD. 

يج لميتد.  بإسم :  بوكا سابورو فود اند بفري

Applicant Address27-1: , Sakae 3-chome, Naka-
ku, Nagoya, Japan 

العنوان :  1-27، سكاي 3-كوم، ناكا-كو، ناغويا، اليابان  

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

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

Goods/Services:
Milk beverages; Soybean milk; Soybean milk beverages; 
Soups; Processed fruits; Milk, Milk products, Milk 
shakes, Milk substitutes, Preparations for making soup, 
Lemon juice for culinary purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــا،  ــب الصوي ــات حلي وب ــا، مرش ــب الصوي ــب، حلي ــات الحلي وب مرش
الحليــب  ومنتجــات  الحليــب  المصنعــة،  الفواكــه  الحســاء، 
ات صنــع الحســاء  ومخفــوق الحليــب وبدائــل الحليــب، مســتحرف

ــي.  ــراض الطه ــون الغ ــري الليم وعص

  

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41486 العالمة التجارية رقم :  41486

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: POKKA SAPPORO FOOD & 
BEVERAGE LTD. 

يج لميتد.  بإسم :  بوكا سابورو فود اند بفري

Applicant Address27-1: , Sakae 3-chome, Naka-
ku, Nagoya, Japan 

العنوان :  1-27، سكاي 3-كوم، ناكا-كو، ناغويا، اليابان  
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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

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

Goods/Services:
Tea including milk tea, black tea, oolong tea, green tea; 
Coffee including black coffee, milk coffee and flavored 
coffee; Cocoa; Iced tea, Tea-based beverages, Artificial 
Coffee, Coffee-based beverages, Unroasted coffee, 
Chocolate-based beverages, Puddings, Confectionery, 
Bread and buns, Instant confectionery mixes, Pasta 
sauce, Condiments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

الشــاي ويشــمل الشــاي بالحليــب والشــاي االســود والشــاي الصيــىف
، القهــوة وتشــمل القهــوة الســوداء والقهــوة  والشــاي االخــرف
وبــات  بالحليــب والقهــوة المنكهــة، الــكاكاو، الشــاي المثلــج والمرش
وبــات اساســها  ي اساســها مــن الشــاي والقهــوة المصنعــة ومرش

الــىت
اساســها  وبــات  ومرش المحمصــة  غــري  والقهــوة  القهــوة  مــن 
وخالئــط  والكعــك  ف  والخــرب والحلــوى  والبودينــغ  الشــوكوالطة 

ــارات.  ــتا والبه ــات الباس ــة وصالص ــوى الفوري الحل

  

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41487 العالمة التجارية رقم :  41487

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: POKKA SAPPORO FOOD & 
BEVERAGE LTD. 

يج لميتد.  بإسم :  بوكا سابورو فود اند بفري

Applicant Address27-1: , Sakae 3-chome, Naka-
ku, Nagoya, Japan 

العنوان :  1-27، سكاي 3-كوم، ناكا-كو، ناغويا، اليابان  

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

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

Goods/Services:
Fruit juices; Soft drinks; Aerated beverages; Energy 
drinks; Nectar; Whey beverages; Lemonades; Mineral 
and aerated waters, Non-alcoholic drinks, Carbonated 
drinks, Fruit drinks, Vegetable juices, Syrups for 
beverages, Preparations for making beverages, Beer. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الغازيــة،  الميــاه  الخفيفــة،  وبــات  المرش الفواكــه،  عصــري 
، عصــري  ف وبــات مصــل اللــ�ب اب، مرش وبــات الطاقــة، الــرش مرش
وبــات غــري الكحوليــة  الليمــون، الميــاه المعدنيــة والغازيــة والمرش
ــات الخضــار  وب ــات الفواكــه ومرش وب ــات الكربونيــة ومرش وب والمرش
ة.  ــري ــات والب وب ــع المرش ات صن ــتحرف ــات ومس وب اب للمرش ــرش وال

  

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41500 العالمة التجارية رقم :  41500

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Personal deodorants and anti-perspirants; personal 
deodorant wipes; and personal underarm detoxifying 
masks, in Class 3 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل  ــل مزي ــخصية؛ منادي ــرق الش ــادات التع ــرق ومض ــالت الع مزي
زالــة الســموم مــن  العــرق الشــخصية؛ واالأقنعــة الشــخصية الإ

ي الصنــف 3 
بــط، �ف االإ

  

 

Date: 12/10/2021  التاريخ :12/10/2021

Trademark No.:41521 العالمة التجارية رقم :  41521

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Pharmaluce S.r.l.  .بإسم :  فارمالوسي اس.ار.ال

Applicant Address: Strada delle Seriole 45, 47894 
Chiesanuova, Republic of San Marino 

انيوفا، جمهورية  ف يوىلي 45، 47894 تشايري ادا ديىي سري العنوان :  سرت
سان مارينو  

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:
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles; suture materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراف  ــة، أط ــنان وبيطري ــب أس ــة وط ــة وطبي ــزة وأدوات جراحي أجه
، مــواد خياطــة أو درز  وعيــون وأســنان إصطناعيــة؛، أدوات تجبــري

الجــروح 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 12/10/2021  التاريخ :12/10/2021

Trademark No.:41522 العالمة التجارية رقم :  41522

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No. 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم85 ، السوق المركزي، رقم الشارع 955 ، 
عقار رقم 21 ، المعمورة ، 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:
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
ــن)  ــول )لوش ــل، غس ات تجمي ــتحرف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي عط

للشــعر، منظفــات أســنان 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة السوق البلدي بمعزل  اشرت

عن العالمة

 

Date: 12/10/2021  التاريخ :12/10/2021

Trademark No.:41523 العالمة التجارية رقم :  41523

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No. 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم85 ، السوق المركزي، رقم الشارع 955 ، 
عقار رقم 21 ، المعمورة ، 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 

ــراسش ؛ 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 الحماية عى كلمة السوق البلدي بمعزل  اشرت
عن العالمة

  

 

Date: 12/10/2021  التاريخ :12/10/2021

Trademark No.:41524 العالمة التجارية رقم :  41524

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No. 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم85 ، السوق المركزي، رقم الشارع 955 ، 
عقار رقم 21 ، المعمورة ، 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:
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 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة السوق البلدي بمعزل  اشرت

عن العالمة
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date: 12/10/2021  التاريخ :12/10/2021

Trademark No.:41525 العالمة التجارية رقم :  41525

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No. 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم85 ، السوق المركزي، رقم الشارع 955 ، 
عقار رقم 21 ، المعمورة ، 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:
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؛  والســاغو؛ 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 االأســود؛ الخمــري

ــج  ــارات؛ الثل ــل)؛ البه ــات )التواب ــل والصلص الخ
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة السوق البلدي بمعزل  اشرت

عن العالمة

 

Date: 12/10/2021  التاريخ :12/10/2021

Trademark No.:41526 العالمة التجارية رقم :  41526

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No. 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم85 ، السوق المركزي، رقم الشارع 955 ، 
عقار رقم 21 ، المعمورة ، 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:
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 كلمة السوق البلدي بمعزل  اشرت
عن العالمة

  

 

Date: 12/10/2021  التاريخ :12/10/2021

Trademark No.:41527 العالمة التجارية رقم :  41527

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No. 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم85 ، السوق المركزي، رقم الشارع 955 ، 
عقار رقم 21 ، المعمورة ، 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:
business management; business administration; 
office functions, namely, commercial and industrial 
projects management, wholesale and retail services, 
online sales, foodstuff sales and services of consumer 
associations, general trade services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأعمــال وتفعيــل  وإدارة وتوجيــه  عــالن  واالإ الدعايــة  خدمــات 
و  التجاريــة  وعــات  المرش ادارة  وبخاصــة،  ي  المكتــىب النشــاط 
ــع  ــت، بي ن ــع عــرب االنرت ــة و المفــرق، البي ــع بالجمل ــة، البي الصناعي
المــواد الغذائيــة و خدمــات الجمعيــات االســتهالكية، التجــارة 

العامــة
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة السوق البلدي بمعزل  اشرت

عن العالمة
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 12/10/2021  التاريخ :12/10/2021

Trademark No.:41528 العالمة التجارية رقم :  41528

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No. 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم85 ، السوق المركزي، رقم الشارع 955 ، 
عقار رقم 21 ، المعمورة ، 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:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation 

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

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة السوق البلدي بمعزل  اشرت
عن العالمة

  

 

Date: 12/10/2021  التاريخ :12/10/2021

Trademark No.:41529 العالمة التجارية رقم :  41529

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Al hamoda Co.for food and dairy كة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية بإسم :  �ش

Applicant Address: jerusalem-Alswahraa Al 
Sharqia 02-2797821   

قية 02-2797821     العنوان :  القدس- السواحرة الرش

Applicant for Correspondence : jerusalem-
Alswahraa Al Sharqia 02-2797821

قية 02-2797821 عنوان التبليغ  : القدس- السواحرة الرش
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Yougrt

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف رايب ل�ب

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة الموائد بمعزل عن  اشرت
العالمة

 

Date: 13/10/2021  التاريخ :13/10/2021

Trademark No.:41530 العالمة التجارية رقم :  41530

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Reema hygienic paper company  كة ريما للورق الصحي بإسم :  �ش

Applicant Address: ramallah- industrial area   العنوان :  رام الله- المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence : ramallah- al 
masayef- zahret AL Masayef building- floor 1 

عنوان التبليغ  : رام الله - المصايف- عمارة زهرة المصايف - الطابق 
االول 

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. 

 

Date: 13/10/2021  التاريخ :13/10/2021

Trademark No.:41531 العالمة التجارية رقم :  41531

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: sharekt reema llwarq alsehi 
almosahima alkhososyeh almahdodeh 

كة ريما للورق الصحي  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah- almanteka 
alsenaeyeh 

العنوان :  رام الله- المنطقة الصناعية  
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant for Correspondence : Ramallah- Al-
Masayef, -Amaret Zahret Almasayef , tabek awal 
sandok bareed 1029 

عنوان التبليغ  : رام الله- المصايف - عمارة زهرة المصايف ط1 ص.ب 
 (1039(
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Class 16     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 
ي فئــات أخــرى المطبوعــات مــواد تجليــد الكتــب 

وغــري واردة �ف
ي 

الصــور الفوتوغرافيــة القرطاســية مــواد اللصــق المســتعملة �ف
ــان  ي الده

ــراسش ف ف ــ�ي ــواد الفنان ــة وم لي ف ــات مرف ــية أو لغاي القرطاس
ــواد  ــاث م ــدا االأث ــة ع ــوازم المكتبي ــة والل ــن االآالت الكاتب أو التلوي
التوجيــه والتدريــس عــدا االأجهــزة مــواد التغليــف البالســتيكية غــري 
ي فئــات أخــرى حــروف الطباعــة الكليشــيهات الراســمات . 

الــواردة �ف

  

 

Date: 13/10/2021  التاريخ :13/10/2021

Trademark No.:41532 العالمة التجارية رقم :  41532

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: osama fareed omar abu hadeed  بإسم :  اسامة فريد عمر ابو حديد

Applicant Address: kofr aqab   العنوان :  كفر عقب

Applicant for Correspondence : ramallah 
عنوان التبليغ  : رام الله 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Confectionery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويات 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة BROWNIES  بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 17/10/2021  التاريخ :17/10/2021

Trademark No.:41544 العالمة التجارية رقم :  41544
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Al-Sardawi Foodstuff Company  كة الرداوي للمواد الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Surda Al-Bazzar 
Building 

ار   ف العنوان :  رام الله �دا عمارة الرب

Applicant for Correspondence : Adv  Yahya Faraon 
Ramallah Courts Street Former Agency Building 
Office No. 2 Mobile 0598613131 

عنوان التبليغ  : المحامي يحىي فرعون رام الله شارع المحاكم عمارة 
الوكالة سابقا مكتب رقم 2 جوال 0598613131 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants , 
Restaurants (Self-service) , Snack-bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعــم ، مطاعــم  ــد بالطعــام والــرش وي ف ــات ، الرت ي الكافتري

الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 
 cafe & grill  اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date: 17/10/2021  التاريخ :17/10/2021

Trademark No.:41547 العالمة التجارية رقم :  41547

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: ASAD  KHAMES  ASAD   
DARWEESH 

بإسم :  اسعد خميس اسعد درويش 

Applicant Address: Nablus - Public Housing, 
Mobile: 0525406587 Email: asad.fits1@gmail.com 

العنوان :  نابلس – المساكن الشعبية  ،
  asad.fits1@gmail.com :جوال: 0525406587 ايميل 

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Boots for sports, Braces for clothing (suspenders), Caps 
(headwear), Clothing, Clothing for gymnastics, Drawers 
(clothing, Footwear, Linen (Body-) (garments), Mittens, 
Outer clothing, Robes (Bath-), Sports jerseys, Trousers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرأس)  ــة لل ــات )أغطي ــس، قبع ــياالت للمالب ــة، ش ــة للرياض أحذي
ــس)،  ــة )مالب ــل داخلي ــة، �اوي ــة البدني ــس للرياض ــس، مالب مالب
، مالبــس خارجيــة، مبــاذل  ف لبــاس القــدم، مالبــس كتانيــة، قفافــري

ــات  ــة، بنطلون ــان للرياض ــتحمام، قمص اس
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 17/10/2021  التاريخ :17/10/2021

Trademark No.:41549 العالمة التجارية رقم :  41549

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Haya Hussein Ali Shahwan  ف عىي شهوان بإسم :  هيا حس�ي

Applicant Address: Ramallah - Jeffna- near charli 
pool  
                  

العنوان :  رام الله جفنا نزول مخيم الجلزون بجانب منتجع 
تشارىلي  

Applicant for Correspondence : Palestine- 
Ramallah, al- Baalou area, al- fare bldg, 3rd floor 

عنوان التبليغ  :  /رام الله/ البالوع/ مركز الفارع ط 3 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Broccli 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

وكىي الرب
اطات خاصة:حماية بااللوان االخرف واالحمر  اشرت
عدم الحماية عى كلمة بروكىي بمعزل عن العالمة

  

 

Date: 18/10/2021  التاريخ :18/10/2021

Trademark No.:41552 العالمة التجارية رقم :  41552

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Ammar Mohieldin Khairy Johari  ي جوهري بإسم :  عمار محي الدين خري

Applicant Addressجوال   الصحة وزارة بجانب / المخفية  .  :نابلس : 
 nara_matches@yahoo.com   : ايميل    0597753001

العنوان :  .  المخفية / بجانب وزارة الصحة  
  nara_matches@yahoo.com   : جوال : 0597753001    ايميل 

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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: 18/10/2021  التاريخ :18/10/2021

Trademark No.:41553 العالمة التجارية رقم :  41553

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Ammar Mohieldin Khairy Johari  ي جوهري بإسم :  عمار محي الدين خري

Applicant Address: Nablus. Almakhfiya  / next to 
the Ministry of Health Mobile: 0597753001 Email: 
nara_matches@yahoo.com 

العنوان :  نابلس .  المخفية / بجانب وزارة الصحة   
  nara_matches@yahoo.com   : جوال : 0597753001    ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

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 . اصباغ للشــعر غســوالت لوشــن  تجميليــة _ كريمــات تبيــض البــرش
اي للشــعر ، غســوالت لوشــن الغــراض التجميــل  للشــعر / رذاذ شــرب
ــة  ات ازال ــتحرف ــل . مس ات تجمي ــتحرف ــل . مس ــاحيق تجمي ، مس
ــل  ات تجمي ــتحرف ــامبو ، مس ي .ش ــىب ــون ط ــور صاب ــاج . عط المكي

ات الوقايــة مــن الشــمس  ة .مســتحرف العنايــة بالبــرش

  

 

Date: 18/10/2021  التاريخ :18/10/2021

Trademark No.:41554 العالمة التجارية رقم :  41554
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Ammar Mohieldin Khairy Johari  ي جوهري بإسم :  عمار محي الدين خري

Applicant Address: Nablus.  Almakhfiya / next to 
the Ministry of Health Mobile: 0597753001 Email: 
nara_matches@yahoo.com 

العنوان :  نابلس .  المخفية / بجانب وزارة الصحة  
  nara_matches@yahoo.com   : جوال : 0597753001    ايميل 

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

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: 18/10/2021  التاريخ :18/10/2021

Trademark No.:41556 العالمة التجارية رقم :  41556

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Ammar Mohieldin Khairy Johari  ي جوهري بإسم :  عمار محي الدين خري

Applicant Address: Nablus.  Almakhfiya / next to 
the Ministry of Health Mobile: 0597753001 Email: 
nara_matches@yahoo.com 

العنوان :  نابلس .  المخفية / بجانب وزارة الصحة  
  nara_matches@yahoo.com   : جوال : 0597753001    ايميل 

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

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
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79

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date: 18/10/2021  التاريخ :18/10/2021

Trademark No.:41560 العالمة التجارية رقم :  41560

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Palestinian Turkish Company 
For Food Manufactring 

كية الفلسطينية للصناعات الغذائية  كة الرت بإسم :  الرش

Applicant Address: Tulkarem -Attel   العنوان :  طولكرم - عتيل

Applicant for Correspondence : tulkarem 
عنوان التبليغ  : طولكرم - عمارة الصدر 

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  
Almounds, ground, Butter, butter(Chocolate nut--), 
butter(Cocoa--), butter(Coconut--), butter(Peanut--),  
buttercream, chocolate nut butter,  cocoa butter, 
coconut butter, coconut fat, coconut oil, corn oil, 
cranberry sauce[compote], dates, gherkins, ginger jam, 
lecithin for culinary purposes, Maize oil, Margarine, 
Marmalade, Nuts, prepared, Palm kernel oil for food, 
Palm oil for food, Peanut butter, Peanuts, processed, 
Piccalilli, Pickles, Powdered eggs, Raisins, Sauerkraut, 
Seeds (Processed sunflower—), Sesame oil, Soya 
beans, preserved, for food, Soya milk [milk substitute], 
Sunflower oil for food, Tahini [sesame seed paste], Tofu, 
Tomato juice for cooking, Tomato purée, Vegetables, 
cooked, Vegetables, tinned [canned (Am.)], White of 
eggs, Yolk of eggs 

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 لــوز مطحــون وزبــدة 
وزبــدة لــب الشــوكوالتة وزبــدة الــكاكاو وزبــدة جــوز الهنــد وزبــدة 
ي وكريمــة الزبــدة وزبــدة لــب الشــوكوالتة وزبــدة 

فــول ســودا�ف
الــكاكاو وزبــدة جــوز الهنــد ودهــن جــوز الهنــد وزيــت جــوز الهنــد 
وزيــت ذرة وتــوت بــري مطبــوخ [فواكــه مطبوخــة بالســكر] وتمــور 
ــة) الأغــراض  ف )مــادة دهني ــار مخلــل ومــر�ب زنجبيــل والليســت�ي وخي
ي ومــر�ب فواكــه وبنــدق 

الطهــو وزيــت الــذرة الصفــراء وســمن نبــا�ت
محــرف وزيــت لــب النخيــل للطعــام وزيــت نخيــل للطعــام وزبــدة 
ــالت وبيــض مســحوق  ــج ومخل ي معال

ي وفــول ســودا�ف
فــول ســودا�ف

وزبيــب ومخلــل الملفــوف وبــذور عبــاد الشــمس المعالجــة وزيــت 
ــل  ــا [بدي ــب الصوي ــا محفــوظ للطعــام وحلي سمســم وفــول صوي
الحليــب] وزيــت عبــاد الشــمس للطعــام وطحينيــة [عجينــة بــذور 
ــخ  ــدورة للطب ــري بن ــر) وعص ــا مّخم ــول صوي ــو )ف ــم] وتوف السمس
وات معلبــة وبيــاض  وات مطبوخــة وخــرف ومعجــون بنــدورة وخــرف

بيــض وصفــار بيــض . 
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80

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41563 العالمة التجارية رقم :  41563

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name:  Starco beauty company  ات الجمال ي لمستحرف
كة ستاركو بيو�ت بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah Al-Manara Street 12 
next to Saleh Khalaf shops    

العنوان :  رام الله المنارة شارع 12 بجانب محالت صالح خلف     

Applicant for Correspondence :  Ramallah Al-
Manara Street 12 next to Saleh Khalaf shops 

عنوان التبليغ  : رام الله المنارة شارع 12 بجانب محالت صالح خلف 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Dyes (Cosmetic) , False nails   , Hair colorants , Hair dyes , 
Make-up  , Make-up removing preparations , Nail polish  
, Nail varnish , Varnish-removing preparations

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاغ  ــعر ، أصب ــات للش ــتعارة ، ملون ــر مس ــة ، أظاف ــاغ تجميلي أصب
ــر ،  ــع أظاف ــاج ، ملم ــة المكي ات إزال ــتحرف ــاج ، مس ــعر ، مكي للش

ــالء  ــة الط ات إزال ــتحرف ــر ، مس ــالء أظاف ط
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Polish Gel بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41564 العالمة التجارية رقم :  41564

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
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81

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
CAbrasi Adhesives for paperhanging ves (Auxiliary 
fluids for use with-)Adhesives for industrial Bleaching 
preparations [decolorants] for industrial purposes for 
wall tiles Automobile body fillers Auxiliary fluids for use 
with abrasive Brightening chemicals (Color-[colour-]—) 
for industrial purposes Cement for mending broken 
articles Car body filler Developers (Photographic-) 
Fillers for automobile bodies Paints (Chemical 
preparations for the manufacture of-) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لواصــق الغــراض صناعيــة لواصــق لــورق الجــدران لواصــق لبــالط 
الجــدران حشــوات لهيــاكل الســيارات موانــع مســاعدة تســتخد 
ــوان) الغــراض  ات قارصة)مزيــالت ال مــع مــواد الســنفرة مســتحرف
حشــوات  صناعيــة  الغــراض  الوان  تصنيــع  كيماويــات  صناعيــة 
ي 

لهيــاكل الســيارات لواصــق الصــالح المــواد المكســورة اســمن زيــىت
ــواد  ــالح الم ــق الص ــيارات لواص ــاكل الس ــوات هي ــون )حش )معج
ي )معجــون9 حشــوات هيــاكل ســيارات 

المكســورة اســمنت زيــىت
ــيارات ــع الس ــة لتصني ات كيمائي ــتحرف مس

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة PROMIXX بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41565 العالمة التجارية رقم :  41565

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:
brasi Adhesives for paperhanging ves (Auxiliary 
fluids for use with-)Adhesives for industrial Bleaching 
preparations [decolorants] for industrial purposes for 
wall tiles Automobile body fillers Auxiliary fluids for use 
with abrasive Brightening chemicals (Color-[colour-]—) 
for industrial purposes Cement for mending broken 
articles Car body filler Developers (Photographic-) 
Fillers for automobile bodies Paints (Chemical 
preparations for the manufacture of-) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 لواصــق الغــراض صناعيــة لواصــق لــورق الجــدران لواصــق لبــالط 
الجــدران حشــوات لهيــاكل الســيارات موانــع مســاعدة تســتخد 
ــوان) الغــراض  ات قارصة)مزيــالت ال مــع مــواد الســنفرة مســتحرف
حشــوات  صناعيــة  الغــراض  الوان  تصنيــع  كيماويــات  صناعيــة 
ي 

لهيــاكل الســيارات لواصــق الصــالح المــواد المكســورة اســمن زيــىت
ــواد  ــالح الم ــق الص ــيارات لواص ــاكل الس ــوات هي ــون )حش )معج
ي )معجــون9 حشــوات هيــاكل ســيارات 

المكســورة اســمنت زيــىت
ــيارات  ــع الس ــة لتصني ات كيمائي ــتحرف مس

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Promix حماية مطلقة  اشرت
بمعزل عن العالمة
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82

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 20/10/2021  التاريخ :20/10/2021

Trademark No.:41568 العالمة التجارية رقم :  41568

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Rand Sabri Moh’d Ahmad Al Disi  ي محمد احمد الديىسي بإسم :  رند صرب

Applicant Address: Amman, Jordan King 
Abdullah II Street 

ي  
العنوان :  عمان، االردن، شارع الملك عبدالله الثا�ف

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, 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 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة food premium بمعزل  اشرت

عن العالمة

  

 

Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41569 العالمة التجارية رقم :  41569

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 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
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83

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبــغ؛ الســجائر؛ الســيجار؛ الســعوط )الشــّمة)؛ أوراق الســجائر؛ 
ف التبــغ، ليــس مــن معــادن نفيســة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب  غاليــ�ي
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات 
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أعــواد الثقــاب؛ أدوات 
ف التبــغ؛ منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن  تنظيــف غاليــ�ي

نفيســة؛ قطاعــات ســيجار 

  

 

Date: 24/10/2021  التاريخ :24/10/2021

Trademark No.:41577 العالمة التجارية رقم :  41577

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Al-Kholood Food Supplies 
Company 

كة الخلود للمواد التموينية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Qalqilya - Stadium Street, 
jawwal 0595780390 
Email: razan.co@hotmail.com 

العنوان :  قلقيلية – شارع الملعب ، جوال: 0595780390  
  razan.co@hotmail.com :ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
cleaning  sponge 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اسفنج التنظيف- ليف الجىي 

  

 

Date: 24/10/2021  التاريخ :24/10/2021

Trademark No.:41578 العالمة التجارية رقم :  41578

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Al-Kholood Food Supplies 
Company 

كة الخلود للمواد التموينية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Qalqilya - Stadium Street, 
jawwal 0595780390 
Email: razan.co@hotmail.com 

العنوان :  قلقيلية – شارع الملعب ، جوال: 0595780390  
  razan.co@hotmail.com :ايميل
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84

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
babies’ diapers of paper and cellulose (disposable), 
babies’ napkin- pants(diaper- pants) of paper and 
cellulose, disposable 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حفاضــات أطفــال مــن الــورق والســليلوز )تســتخدم مــرة واحــدة)، 
حفاضــات أطفــال عــى شــكل �اويــل مــن الــورق والســليلوز 

ــدة)،  ــرة واح ــتخدم م )تس

  

 

Date: 24/10/2021  التاريخ :24/10/2021

Trademark No.:41579 العالمة التجارية رقم :  41579

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Al-Kholood Food Supplies 
Company 

كة الخلود للمواد التموينية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Qalqilya - Stadium Street, 
jawwal 0595780390
 Email: razan.co@hotmail.com 

العنوان :  قلقيلية – شارع الملعب ، جوال: 0595780390  
  razan.co@hotmail.com :ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
babies’ diapers of paper and cellulose (disposable), 
babies’ napkin- pants(diaper- pants) of paper and 
cellulose, disposable 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حفاضــات أطفــال مــن الــورق والســليلوز )تســتخدم مــرة واحــدة)، 
حفاضــات أطفــال عــى شــكل �اويــل مــن الــورق والســليلوز 

ــدة)،  ــرة واح ــتخدم م )تس

  

 

Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41580 العالمة التجارية رقم :  41580

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه
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Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

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:
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); electronic cigarettes; tobacco products for 
the purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol 
for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; smokers` articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette 
cases, ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers, matches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــغ؛ الســيجار والســجائر  ــع؛ منتجــات التب ــغ، الخــام أو المصّن التب
ــون  ــغ الغلي ــة وتب ــف اليدوي ــات الل ــغ ماكين ــع وتب ــيجار الرفي والس
ــج  ــن مزي ــة م ــجائر المصنوع ــعوط والس ــغ الس ــغ وتب ــغ المض وتب
التبــغ والقرنفــل؛ الســعوط؛ بدائــل التبــغ )لغــري االأغــراض الطبية)؛ 
ي يتــم تســخينها؛ أجهــزة 

ونيــة؛ منتجــات التبــغ الــىت لكرت الســجائر االإ
ــل  ــن أج ــغ م ــجائر أو التب ف الس ــخ�ي ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه وني إلكرت
ف لالستنشــاق؛ محاليــل  إطــالق الــرذاذ الــذي يحتــوي عــى النيكوتــ�ي
ونيــة؛ أدوات  ي الســجائر االلكرت

ف الســائل المســتخدمة �ف النيكوتــ�ي
، ورق الســجائر وأنابيــب الســجائر وفالتــر الســجائر  ف المدخنــ�ي
ف  الســجائر والغاليــ�ي الســجائر ومنافــض  التبــغ وعلــب  وعلــب 
ف وأعــواد الثقــاب  وأدوات الجيــب للــف الســجائر ووالعــات للمدخنــ�ي

  

 

Date: 24/10/2021  التاريخ :24/10/2021

Trademark No.:41581 العالمة التجارية رقم :  41581

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: MR. Bilal Mohammad AL Hamwi  بإسم :  السيد بالل محمد الحموي

Applicant Address: Building No 5668, Al Hai 
Alshamali, 40th Street, Madamet Al Sham, Reef 
Damascus 

 ، ف ، شارع االربع�ي العنوان :  عقار رقم 5668، الحي الشماىلي
معضمية الشام، ريف دمشق  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; pasta; noodles; 
tapioca; sago; flour and preparations made from cereals; 
bread; pastries; confectionery; chocolate; ice cream; 
sorbets; other edible ices; sugar; honey; treacle; yeast; 
baking-powder; salt; seasonings; spices; preserved 
herbs; vinegar; sauces; other condiments; ice (frozen 
water); coffee substitutes; Coffee-based beverages;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ االأرز والمعكرونــة 
ف  الطحــ�ي دقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  النودلــز؛  ومعكرونــة 
ف والمعجنــات  ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخــرب والمســتحرف
ــه  ــات الفواك ــم) ومثلج ــس كري ــة )أي ــات؛ البوظ ــر والحلوي والفطائ
ــالأكل؛ الســكر، العســل، العســل  ــة ل هــا مــن المثلجــات القابل وغري
؛ الملــح، التوابــل، البهــارات، ف ة، مســحوق الخبــري االأســود؛ الخمــري
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biscuits; liquid chocolate; candies.  هــا وغري والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  المحفوظــة؛  االأعشــاب 
مــن التوابــل؛ الثلــج )ميــاه مثلجــة)؛ القهــوة وبدائــل القهــوة؛ 
الشــوكوالتة  البســكويت؛  ؛  القهــوة  ي أساســها 

الــىت وبــات  المرش
الســكاكر.  الشــوكوالتة؛  الســائلة؛ 

  

 

Date: 24/10/2021  التاريخ :24/10/2021

Trademark No.:41582 العالمة التجارية رقم :  41582

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: basem yaser ahmad abu zahra بإسم :  باسم يا� احمد ابوزهرة

Applicant Address: nablus- salah aldeen street 
tell 09/2389441   

العنوان :  نابلس-شارع صالح الدين تلفون 09/2389441    

Applicant for Correspondence : nablus- salah 
aldeen street tell 09/2389441

عنوان التبليغ  : نابلس-شارع صالح الدين تلفون 09/2389441
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Mobile device installation and repair

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تركيب واصالح اجهزه خلويه 

  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41584 العالمة التجارية رقم :  41584

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Sajida Mahmoud Radi Slaymeh  ي ساليمة
بإسم :  ساجده محمود راصف

Applicant Address: Ramallah   العنوان :  رام الله

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al-
Bireh - Al-Shorfa - Jimzo Street - Automobile Club 
Building 

فة - شارع جمزو - عمارة نادي  ة - الرش عنوان التبليغ  : رام الله - البري
السيارات 

ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Pharmaceutical services Pharmacy advice  ,  retail sale 
of pharmaceutical products and services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بالتجزئــة  الصيدالنية،البيــع  النصائــح  الصيدالنيــة،  الخدمــات 

الصيدالنيــة.  والمنتجــات  للبضائــع 
  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41585 العالمة التجارية رقم :  41585

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: Siniora Food Industries PLC  كة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بإسم :  �ش

Applicant Address: King Abdullah II Bin Al-
Hussien, Industrial Estate, P.O. Box (191) Sahab 
(11512) Jordan 

ف الصناعية،  ي بن الحس�ي
العنوان :  مدينة الملك عبدالله الثا�ف

ص.ب. 191، سحاب 11512 االأردن  

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:
Almonds [fruits]; Beans, fresh; Beet; Berries, fresh fruits; 
Bran; Cereal seeds, unprocessed; Chestnuts, fresh; 
Chicory [salad]; Citrus fruit; Coconuts; Cucumbers, 
fresh; Fruit, fresh; Grains [cereals]; Grains for animal 
consumption; Grains [seeds]; Grapes, fresh; Hazelnuts; 
Herbs, fresh (Garden—); Lemons, fresh; Lentils, fresh; 
Maize; Mushrooms, fresh; Olives, fresh; Peanuts 
[fresh]; Peas,fresh; Potatoes, fresh; Poultry, live; Rice, 
unprocessed; Sesame; Spinach, fresh; Vegetables, 
fresh; Wheat 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لــوز ]ثمــر[؛ بقــول طازجــة؛ شــمندر؛ تــوت ، فواكــه طازجــة؛ 
نخالــة؛ بــذور حبــوب غــري معالجــة؛ كســتنة طازجــة؛ هندبــا بريــة 
]للســلطة[؛ حمضيــات؛ جــوز الهنــد؛ خيــار طــازج؛ فواكــه طازجــة؛ 
؛ ِغــالل ]بــذور[؛ ِعنــب  ي

ســتهالك الحيــوا�ف ِغــالل ]حبــوب[؛ ِغــالل لالإ
بُنــدق؛ أعشــاب طازجــة؛ ليمــون؛ عــدس طــازج؛ ذرة  طــازج؛ 
ي ]ثمــر[؛ بــازالء 

صفــراء؛ فطــر طــازج؛ زيتــون طــازج؛ فــول ســودا�ف
طازجــة؛ بطاطــا طازجــة؛ دواجــن حيــة؛ أرز غــري معالــج؛ سمســم؛ 

ــح  ــة؛ قم وات طازج ــرف ــازج؛ خ ــبانخ ط س
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Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41586 العالمة التجارية رقم :  41586

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Siniora Food Industries PLC 
كة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م  بإسم :  �ش

Applicant Address: King Abdullah II Bin Al-
Hussien, Industrial Estate, P.O. Box (191) Sahab 
(11512) Jordan 

ف الصناعية،  ي بن الحس�ي
العنوان :  مدينة الملك عبدالله الثا�ف

ص.ب. 191، سحاب 11512 االأردن  

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:
Aniseed; Artificial coffee; Beverages (Chocolate-
based—); Beverages (Cocoa-based—); Beverages 
(Coffee-based); Beverages (Tea-based—); Biscuits; 
Bread; Buns; Cake paste; Cake powder; Cakes; Candy ; 
Caramels [candy]; Cereal preparations; Cheeseburgers 
[sandwiches]; Chewing gum; Chips [cereal products]; 
Chocolate; Chocolate beverages with milk; Cinnamon 
[spice]; Cocoa; Coffee; Condiments; Confectionery; 
Cookies; Cooking salt; Corn flakes; Corn flour; Corn (Pop-
); Corn, roasted; Couscous [semolina]; Crackers; Cream 
(Ice-); Dressings for salad; Flour; Golden syrup; Gravies 
(Meat-); Halvah; Ice cream; Macaroni; Macaroons 
[pastry]; Mayonnaise; Meat pies; Noodles; Pancakes; 
Pasta; Pasties; Pastries; Pastry; Pâté [pastries]; Pies; Pies 
(Meat-); Pizzas; Popcorn; Rice; Rusks; Sauce (Tomato—); 
Sauces [condiments]; Seasonings; Semolina; Snack 
food (Cereal-based-); Soya flour; Soya sauce; Spaghetti; 
Spices; Starch for food; Sugar; Sugar confectionery; 
Tacos; Tapioca; Tea; Tea-based beverages; Tomato sauce; 
Tortillas; Vanilla [flavoring] [flavouring]; Vermicelli 
[noodles]; Vermicelli (Ribbon-); Vinegar; Wheat flour; 
Yeast 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات أساســها الشــوكوالتة؛  يانســون؛ قهــوة اصطناعيــة؛ مرش
وبــات  وبــات أساســها القهــوة؛ مرش وبــات أساســها الــكاكاو؛ مرش مرش
؛ كعــك؛ عجينــة كيــك؛ مســحوق  ف أساســها الشــاي؛ بســكويت؛ خــرب
ــوب؛  ات الحب ــتحرف ــوى[؛ مس ــل ]حل ــوى؛ كرامي ــك؛ حل ــك؛ كي كي
برغــر جبنــة ]ساندويشــات[؛ علكــة؛ رقائــق ]منتجــات حبــوب[؛ 
]بهــار[؛  قرفــة  حليــب؛  مــع  وبــات شــوكوالتة  شــوكوالتة؛ مرش
رقائــق  ملــح؛  كعــك محــى؛  توابــل؛ حلويــات؛  قهــوة؛  كاكاو؛ 
ذرة؛ دقيــق ذرة؛ بوشــار )حــب الــذرة)؛ ذرة محمصــة؛ كســكس 
ــق؛  ــلطة؛ دقي ــل س ــكريم)؛ تواب ــة )أيس ــكويت؛ بوظ ــميد[؛ بس ]س
ــة  ــة؛ بوظ ــالوة طحيني ــم؛ ح ــرق اللح ــات م ــكر؛ صلص ــس الس دب
ــر  ؛ فطائ ف ــري ــات[؛ مايون ــرون ]معجن ــة؛ معك ــكريم)؛ معكرون )أيس
)بانكيــك)؛  محــالة  فطائــر  رقيقــة)؛  )معكرونــة  نودلــز  لحــم؛ 
معكرونــة؛ فطائــر باللحــم؛ فطائــر؛ معجنــات؛ فطائــر لحــم؛ 
ــل[؛  ــدورة؛ صلصــات ]تواب ا؛ بوشــار؛ أرز؛ قرشــلة؛ صلصــة بن ف ــرت بي
توابــل؛ ســميد؛ وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب؛ دقيــق صويــا؛ 
نشــا  بهــارات؛  رفيعــة)؛  )معكرونــة  ي 

ســباغيىت صويــا؛  صلصــة 
ــة)؛  ــال ذرة مقلي ــو )تورتيل ــكر؛ تاك ــات الس ــكر؛ حلوي ــام؛ س للطع
وبــات أساســها الشــاي؛ صلصــة بنــدورة؛ كعكــة  تابيــوكا؛ شــاي؛ مرش
ية  ية ]نودلــز[؛ شــعري ذرة )التورتيلــال)؛ فانيــال ]منكهــة[؛ شــعري

ة  ــري ــح؛ خم ف قم ــ�ي ــل؛ طح ــة؛ خ رقيق
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Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41587 العالمة التجارية رقم :  41587

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Siniora Food Industries PLC  كة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بإسم :  �ش

Applicant Address: King Abdullah II Bin Al-
Hussien, Industrial Estate, P.O. Box (191) Sahab 
(11512) Jordan 

ف الصناعية،  ي بن الحس�ي
العنوان :  مدينة الملك عبدالله الثا�ف

ص.ب. 191، سحاب 11512 االأردن  

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:
Anchovy; Beans, preserved; Bouillon; Butter; 
Charcuterie; Cheese; Corn oil; Croquettes; Crystallized 
fruits; Dates; Edible fats; Edible oils; Eggs *; Fillets 
(Fish—); Fish (Food products made from —); Fish, 
preserved; Fish (Salted—); Fish, tinned [canned (Am.)]; 
Flakes (Potato—); Frosted fruits; Frozen fruits; Fruit 
chips; Fruit jellies; Fruit, preserved; Fruit salads; Fruit, 
stewed; Game, not live; Hummus [chickpea paste]; 
Jams; Jellies for food; Lentils, preserved; Margarine; 
Meat; Meat extracts; Meat, preserved; Meat, tinned 
[canned (Am.)]; Meats (Salted—); Milk; Milk products; 
Mushrooms, preserved; Olive oil for food; Olives, 
preserved; Peas, preserved; Piccalilli; Potato fritters; 
Poultry, not live; Raisins; Sardines; Sausages; Sesame 
oil; Shellfish, not live; Shrimps, not live; Soups; Tahini 
[sesame seed paste]; Tomato juice for cooking; Tomato 
purée; Tuna fish; Vegetable salads; Vegetables, cooked; 
Vegetables, dried; Vegetables, preserved; Vegetables, 
tinned [canned (Am.)] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوم  ــدة؛ لح ــم؛ زب ــرق لح ــة؛ م ــول محفوظ ــوفة؛ بق ــمك االأنش س
مطبوخــة؛ جبنــة؛ زيــت ذرة؛ كبــة؛ فواكــه مغطــاة بالســكر؛ تمــور؛ 
ائــح ســمك  دهــون صالحــة لــالآكل؛ زيــوت صالحــة لــالأكل؛ بيــض؛ �ش
طريــة )فيليــه)؛ منتجــات غذائيــة ُمعــدة مــن الســمك؛ ســمك 
ــه  ــا؛ فواك ــق بطاط ــب؛ رقائ ــمك معل ــح؛ س ــمك ممل ــوظ؛ س محف
ــه؛  ) الفواك ــه؛ هــالم )جــىي ــق فواك ــه مجمــدة؛ رقائ مثلجــة؛ فواك
فواكــه محفوظــة؛ ســلطة فواكــه؛ فواكــه مطبوخــة؛ لحــوم الصيد، 
ــالم)  ــىي )ُه ــات؛ ج ــص[؛ َمربي ــة الحم ــص ]عجين ــة ؛ حم ــري حي غ
؛ لحــوم؛ خالصــات لحــم؛  ي

للطعــام؛ عــدس محفــوظ؛ ســمن نبــا�ت
لحــم محفــوظ؛ لحــم معلــب؛ لحــوم مملحــة؛ حليــب؛ منتجــات 
ــوظ؛  ــون محف ــام؛ زيت ــون للطع ــت زيت ــوظ؛ زي ــر محف ــب؛ فط حلي
بــازالء محفوظــة؛ مخلــالت؛ فطائــر بطاطــا مقليــة؛ لحــوم دواجــن 
ية،  غــري حيــة؛ زبيــب؛ �ديــن؛ ســجق؛ زيــت سمســم؛ أســماك قرش
ي، غــري حــي؛ شــوربات؛ طحينيــة ]عجينــة بــذور  غــري حيــة؛ جمــرب
السمســم[؛ عصــري بنــدورة للطبــخ؛ معجــون بنــدورة؛ ســمك 
وات مجففــة؛  وات مطبوخــة؛ خــرف وات؛ خــرف تونــا؛ ســلطة خــرف

ــة  وات معلب ــرف ــة؛ خ وات محفوظ ــرف خ
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41589 العالمة التجارية رقم :  41589

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: Nojoom Elaf Industry Company 
LTD 

كة نجوم ايالف الصناعية ذ.م.م  بإسم :  �ش

Applicant Address: Amman Khaldah Omar Ben 
Malek, P.O.Box:609,11821 

العنوان :  عمان -  خلدا عمر بن مالك ، ص.ب 609 ، 11821  

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:
Metal Gates, doors, windows, fixed facades, blinds, 
and shutters metal accessories, especially made 
of aluminum; door panels, gates, windows, fixed 
facades, shutters, blinds and accessories; door frames 
gates, windows, fixed facades, shutters, blinds and 
accessories; Iron works for doors, gates, windows, fixed 
facades, shutters, blinds and accessories; Metal and 
special aluminum supports for doors, gates, windows, 
fixed facades, shutters, blinds and accessories; and 
equipment related to the mentioned goods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أبــواب معدنيــة ونوافــذ وواجهــات ثابتــة واباجــورات واكسســوارات 
معدنيــة وخاصــة المصنوعــة مــن االألمنيــوم، ألــواح مــن االأبــواب 
كسســوارت؛  واالإ اباجــورات  او  ثابتــة  واجهــات  او  النوافــذ  او 
واالأباجــورات  الثابتــة  والواجهــات  والنوافــذ  االأبــواب  إطــارات 
كسســوارت؛ أعمــال الحديــد لالأبــواب والنوافــذ والواجهــات  واالإ
ــة  ــة وخاص ــات معدني ــوارت؛ دعام كسس ــورات واالإ ــة واالأباج الثابت
ــة  ــات الثابت ــذ والواجه ــة والنواف ــواب المعدني ــوم لالأب ــن االألمني م
ات المتعلقــة بالبضائــع  ف كسســوارت؛ والتجهــري واالأباجــورات واالإ

ــورة  المذك
  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41590 العالمة التجارية رقم :  41590

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: AL TAYSEER INT.CO.FOR 
CONSTRUCTION

كة التيسري الدولية لالعمار بإسم :  �ش

Applicant Address: Tulkarem - Behind the New 
Court Bilding 0595563555                   

العنوان :  طولكرم -خلف مجمع المحاكم الجديد  0595563555                    
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Air conditioning apparatus installation and repair 
Asphalting Bricklaying Building construction 
supervision, Construction Electric appliance installation 
and repair, Factory construction Plumbing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوب  ــاء بالط ــت البن في ف ــواء الرت ــف اله ــزة تكيي ــالح اجه ــب واص تركي
ي االنشــاء ِ تركيــب واصــالح االجهــزة 

اف عــى انشــاء المبــا�ف اال�ش
ــري  ــباكة المواس ــع س ــاء المصان ــة انش الكهربائي

  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41591 العالمة التجارية رقم :  41591

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Atyab Al Marshoud Co.  كة اطياب المرشود بإسم :  �ش

Applicant Address: Alrai, Behind Avenues Mall, 
Block (1), Street (3), Building (1805), Estate of 
Kuwait 

العنوان :  الري، خلف مجمع االفنيوز، قطعه )1)، شارع )3)، مبىف 
)1805)، دولة الكويت  

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:
Perfumery, essential oils, toilet water, Incense 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عطور وزيوت عطرية وكولونيا وبخور 

  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41592 العالمة التجارية رقم :  41592

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Atyab Al Marshoud Co.  كة اطياب المرشود بإسم :  �ش
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: Alrai, Behind Avenues Mall, 
Block (1), Street (3), Building (1805), Estate of 
Kuwait 

العنوان :  الري، خلف مجمع االفنيوز، قطعه )1)، شارع )3)، مبىف 
)1805)، دولة الكويت  

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:
Wholesale and retail store services featuring beauty 
products, cosmetics, make-up and perfumes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــمل منتج ي تش

ــىت ــة ال ــة والتجزئ ــع بالجمل ــر البي ــات متاج خدم
ــور  ــاج والعط ــل والمكي ات التجمي ــتحرف ــل ومس التجمي

  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41593 العالمة التجارية رقم :  41593

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Atyab Al Marshoud Co.  كة اطياب المرشود بإسم :  �ش

Applicant Address: Alrai, Behind Avenues Mall, 
Block (1), Street (3), Building (1805), Estate of 
Kuwait 

العنوان :  الري، خلف مجمع االفنيوز، قطعه )1)، شارع )3)، مبىف 
)1805)، دولة الكويت  

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:
Perfumery, essential oils, toilet water, Incense 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عطور وزيوت عطرية وكولونيا وبخور 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Spray  بمعزل عن  اشرت
العالمة

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41594 العالمة التجارية رقم :  41594
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Atyab Al Marshoud Co.  كة اطياب المرشود بإسم :  �ش

Applicant Address: Alrai, Behind Avenues Mall, 
Block (1), Street (3), Building (1805), Estate of 
Kuwait 

العنوان :  الري، خلف مجمع االفنيوز، قطعه )1)، شارع )3)، مبىف 
)1805)، دولة الكويت  

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:
Perfumery, essential oils, toilet water, Incense 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عطور وزيوت عطرية وكولونيا وبخور 

  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41595 العالمة التجارية رقم :  41595

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Atyab Al Marshoud Co.  كة اطياب المرشود بإسم :  �ش

Applicant Address: Alrai, Behind Avenues Mall, 
Block (1), Street (3), Building (1805), Estate of 
Kuwait 

العنوان :  الري، خلف مجمع االفنيوز، قطعه )1)، شارع )3)، مبىف 
)1805)، دولة الكويت  

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:
Perfumery, essential oils, toilet water, Incense 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عطور وزيوت عطرية وكولونيا وبخور 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41596 العالمة التجارية رقم :  41596

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Palestine Investment Bank PLC  ي م.ع.م
كة بنك االستثمار الفلسطيىف بإسم :  �ش

Applicant Address: Albireh, Ramallah, Palestine 
POB:3675 

, صندوق بريد رقم 3675   ف ة, رام الله, فلسط�ي العنوان :  البري

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 for banking, providing financial services 
and information, monetary and financial affairs; online 
advertising for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs; advertising 
matter for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs; advertising 
material for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs; modelling 
for advertising for banking, providing financial services 
and information, monetary and financial affairs; 
publicity for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمويليــة  الخدمــات  بخصــوص  واالعــالن  الدعايــة  خدمــات 
ــرب  ــالن ع ع ــة؛ االإ ــال المرفي ــة واالأعم ــؤون المالي ــات الش وخدم
نــت لتقديــم الخدمــات التمويليــة وخدمــات الشــؤون الماليــة  نرت االإ
ــة  ــات التمويلي ــم الخدم ــن تقدي ــالن ع ع ــة؛ االإ ــال المرفي واالأعم
ــة  ــواد الدعاي ــة؛ م ــال المرفي ــة واالأعم ــؤون المالي ــات الش وخدم
واالأعمــال  الماليــة  الشــؤون  وخدمــات  التمويليــة  للخدمــات 
االأنشــطة  أو  االأعمــال  دارة  الإ المســاعدة  خدمــات  المرفيــة؛ 
وخدمــات  التمويليــة  الخدمــات  تقديــم  بخصــوص  التجاريــة 
الشــؤون الماليــة واالأعمــال المرفيــة؛ إدارة االأعمــال الخاصــة 
بتقديــم الخدمــات التمويليــة وخدمــات الشــؤون الماليــة واالأعمــال 
التمويليــة  الخدمــات  ترويــج  أو  عــالن  لالإ النمذجــة  المرفيــة؛ 
وخدمــات الشــؤون الماليــة واالأعمــال المرفيــة؛ الدعايــة الخاصــة 
واالأعمــال  الماليــة  الشــؤون  وخدمــات  التمويليــة  بالخدمــات 

المرفيــة 

  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41597 العالمة التجارية رقم :  41597
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Palestine Investment Bank PLC  ي م.ع.م
كة بنك االستثمار الفلسطيىف بإسم :  �ش

Applicant Address: Albireh, Ramallah, Palestine 
POB:3675 

, صندوق بريد رقم 3675   ف ة, رام الله, فلسط�ي العنوان :  البري

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:
Financial services; financing installment sales; financing 
the purchase and rent; monetary and financial affairs; 
Banking; online banking; financial consultancy; 
financial information; financial management; bank 
services and investment; online bank services; credit 
and debit card services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اء  �ش تمويــل  بالتقســيط؛  البيــع  تمويــل  التمويليــة؛  الخدمــات 
؛ خدمــات الشــؤون الماليــة؛ االأعمــال المرفيــة؛ االأعمــال  وتأجــري
ستشــارات الماليــة؛ المعلومــات الماليــة؛  ونيــة؛ االإ لكرت المرفيــة االإ
ســتثمار؛ خدمــات البنــوك  دارة الماليــة؛ خدمــات البنــوك واالإ االإ

ــان  ئتم ــات االإ ــات بطاق ــة؛ خدم وني لكرت االإ

  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41598 العالمة التجارية رقم :  41598

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Palestine Investment Bank PLC  ي م.ع.م
كة بنك االستثمار الفلسطيىف بإسم :  �ش

Applicant Address: Albireh, Ramallah, Palestine 
POB:3675 

, صندوق بريد رقم 3675   ف ة, رام الله, فلسط�ي العنوان :  البري

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 for banking, providing financial services 
and information, monetary and financial affairs; online 
advertising for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs; advertising 
matter for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs; advertising 
material for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs; modelling 
for advertising for banking, providing financial services 
and information, monetary and financial affairs;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمويليــة  الخدمــات  بخصــوص  واالعــالن  الدعايــة  خدمــات 
ــرب  ــالن ع ع ــة؛ االإ ــال المرفي ــة واالأعم ــؤون المالي ــات الش وخدم
نــت لتقديــم الخدمــات التمويليــة وخدمــات الشــؤون الماليــة  نرت االإ
ــة  ــات التمويلي ــم الخدم ــن تقدي ــالن ع ع ــة؛ االإ ــال المرفي واالأعم
ــة  ــواد الدعاي ــة؛ م ــال المرفي ــة واالأعم ــؤون المالي ــات الش وخدم
واالأعمــال  الماليــة  الشــؤون  وخدمــات  التمويليــة  للخدمــات 
االأنشــطة  أو  االأعمــال  دارة  الإ المســاعدة  خدمــات  المرفيــة؛ 
وخدمــات  التمويليــة  الخدمــات  تقديــم  بخصــوص  التجاريــة 
الشــؤون الماليــة واالأعمــال المرفيــة؛ إدارة االأعمــال الخاصــة
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

publicity for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs 

بتقديــم الخدمــات التمويليــة وخدمــات الشــؤون الماليــة واالأعمــال 
التمويليــة  الخدمــات  ترويــج  أو  عــالن  لالإ النمذجــة  المرفيــة؛ 
وخدمــات الشــؤون الماليــة واالأعمــال المرفيــة؛ الدعايــة الخاصــة 
واالأعمــال  الماليــة  الشــؤون  وخدمــات  التمويليــة  بالخدمــات 

ــة  المرفي

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41599 العالمة التجارية رقم :  41599

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Palestine Investment Bank PLC  ي م.ع.م
كة بنك االستثمار الفلسطيىف بإسم :  �ش

Applicant Address: Albireh, Ramallah, Palestine 
POB:3675 

, صندوق بريد رقم 3675   ف ة, رام الله, فلسط�ي العنوان :  البري

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:
Financial services; financing installment sales; financing 
the purchase and rent; monetary and financial affairs; 
Banking; online banking; financial consultancy; 
financial information; financial management; bank 
services and investment; online bank services; credit 
and debit card services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اء  �ش تمويــل  بالتقســيط؛  البيــع  تمويــل  التمويليــة؛  الخدمــات 
؛ خدمــات الشــؤون الماليــة؛ االأعمــال المرفيــة؛ االأعمــال  وتأجــري
ستشــارات الماليــة؛ المعلومــات الماليــة؛  ونيــة؛ االإ لكرت المرفيــة االإ
ســتثمار؛ خدمــات البنــوك  دارة الماليــة؛ خدمــات البنــوك واالإ االإ

ــان  ئتم ــات االإ ــات بطاق ــة؛ خدم وني لكرت االإ

  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41600 العالمة التجارية رقم :  41600

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Palestine Investment Bank PLC  ي م.ع.م
كة بنك االستثمار الفلسطيىف بإسم :  �ش

Applicant Address: Albireh, Ramallah, Palestine 
POB:3675 

, صندوق بريد رقم 3675   ف ة, رام الله, فلسط�ي العنوان :  البري

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:
Advertising for banking, providing financial services 
and information, monetary and financial affairs; online 
advertising for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs; advertising 
matter for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs; advertising 
material for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs; modelling 
for advertising for banking, providing financial services 
and information, monetary and financial affairs; 
publicity for banking, providing financial services and 
information, monetary and financial affairs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمويليــة  الخدمــات  بخصــوص  واالعــالن  الدعايــة  خدمــات 
ــرب  ــالن ع ع ــة؛ االإ ــال المرفي ــة واالأعم ــؤون المالي ــات الش وخدم
نــت لتقديــم الخدمــات التمويليــة وخدمــات الشــؤون الماليــة  نرت االإ
ــة  ــات التمويلي ــم الخدم ــن تقدي ــالن ع ع ــة؛ االإ ــال المرفي واالأعم
ــة  ــواد الدعاي ــة؛ م ــال المرفي ــة واالأعم ــؤون المالي ــات الش وخدم
واالأعمــال  الماليــة  الشــؤون  وخدمــات  التمويليــة  للخدمــات 
االأنشــطة  أو  االأعمــال  دارة  الإ المســاعدة  خدمــات  المرفيــة؛ 
وخدمــات  التمويليــة  الخدمــات  تقديــم  بخصــوص  التجاريــة 
الشــؤون الماليــة واالأعمــال المرفيــة؛ إدارة االأعمــال الخاصــة 
بتقديــم الخدمــات التمويليــة وخدمــات الشــؤون الماليــة واالأعمــال 
التمويليــة  الخدمــات  ترويــج  أو  عــالن  لالإ النمذجــة  المرفيــة؛ 
وخدمــات الشــؤون الماليــة واالأعمــال المرفيــة؛ الدعايــة الخاصــة 
واالأعمــال  الماليــة  الشــؤون  وخدمــات  التمويليــة  بالخدمــات 

المرفيــة 

  

 

Date: 25/10/2021  التاريخ :25/10/2021

Trademark No.:41601 العالمة التجارية رقم :  41601

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Donaldson Company, Inc.  .انك ، ي
بإسم :  دونالدسون كومبا�ف

Applicant Address1400:  West 94th Street, 
Bloomington, Minnesota 55431, USA 

يت، بلومينغتون، مينيسوتا  العنوان :  1400 ويست 94ث سرت
55431، الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Adsorption filter elements for removing hydration (oil) 
vapors and odors used for a variety of applications, 
namely, chemical, petrochemical, pharmaceutical, 
breathing air supply, pre-filtration of sterile air, fillings 
machines, packaging machines, foods, beverages 
and instrumentation and control air; Air cleaners for 
internal combustion engines; Air cleaning filters; Air 
filters for airplane and helicopter motors and engines; 
Air filters for motors and engines, and replacement 
parts therefor; Air intake caps and hoods for air filters 
for internal combustion engines; Air intake filters for 
stationary gas turbines; Air intake systems, namely, 
air cleaners and filters for cleaning air for engines; Air 
particle separators; Air purification systems comprised 
of a metal hosing unit, a blower, a filtration chamber, a

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــح  ــت) والروائ ــؤ )الزي ــة أبخــرة التمي زال از الإ ف ــارص مرشــحة لالمــرت عن
ــًدا،  ــتخدامات، تحدي ــن االس ــة م ــة متنوع ي مجموع

ــتخدمة �ف المس
ــس  ــواء التنف ــداد به م ــة واالإ ــات واالأدوي وكيماوي ــات والبرت الكيماوي
وآالت  الحشــوات  وآالت  المعقــم  للهــواء  المســبق  شــيح  والرت
وبــات واالأجهــزة وهــواء  التعبئــة والتغليــف واالأطعمــة والمرش
؛  الداخــىي اق  االحــرت لمحــركات  الهــواء  منظفــات  التحكــم؛ 
ــركات  ــري ومح ــواء لموات ــحات اله ــواء؛ مرش ــف اله ــحات تنظي مرش
ــركات،  ــري والمح ــواء للموات ــحات اله ــات؛ مرش ــرات والمروحي الطائ
ــة ســحب الهــواء لمرشــحات الهــواء  وقطــع غيارهــا؛ أغلفــة وأغطي
؛ مرشــحات ســحب الهــواء لتوربينــات  اق الداخــىي لمحــركات االحــرت
الغــاز الثابتــة؛ أنظمــة ســحب الهــواء، تحديــًدا، منظفــات الهــواء 
والمرشــحات لتنظيــف الهــواء للمحــركات؛ فواصــل جزيئــات الهــواء؛ 
ي تتكــون مــن وحــدة خراطيــم معدنيــة، 

أنظمــة تنقيــة الهــواء الــىت
ومنفــاخ، وغرفــة ترشــيح، وصمــام تنفيــس فــراغ، ومرشــحات،
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vacuum relief valve, filters, a sterile chamber, and 
a tank; Air purifiers for aircraft cabins; Airborne 
molecular contaminant filtration cabinets made of 
metal with filter inserts for use in the semiconductor 
industry; Aircraft gyro filters; Air-oil separators; Air-
oil separators having a coalescing element followed 
by an inertial separator; Aluminum panel filters for 
filtering dust in industrial applications; Automatic 
self-cleaning mechanical dust filters for industrial 
applications; Automatic self-cleaning mechanical dust 
filters for industrial applications, gas turbines and 
tank engines; Automobile cabin air filters; Bag filters 
for dust collection; Blower systems for lithography 
motors; Carbon filters for lithography motors; Carbon 
vapor filters for compressed air and gas applications; 
Cartridge elements made of polypropylene, 
polyethersulfone or PTFE for liquid process filtration, 
enhancing product performance in dairy, mineral 
water, soft drink, beer and wine applications of 
our target food and beverage markets; Cartridge 
filters for bulk fluid storage; Cartridge filters for dust 
collection; Centrifugal pre-cleaners and air cleaners for 
internal combustion engines and gas turbine engines; 
Centrifugal separators for removing particles from 
liquids in continuous flow; Centrifugal separators for 
removing particles from liquids in continuous flow; 
Chemical filters for factories; Clean diesel carts for 
bulk fluid storage applications; Clean diesel kits for 
bulk fluid storage applications; Compressed air dryers; 
Compressed air filters; Compressed air/gas housings; 
Compressed Air/Gas Housings for compressed air and 
gas applications; Condensate drains for compressed air 
and gas applications; Connectors for exhausts; Coolant 
test strips; Depth filters for use in the removal of water, 
oil aerosols and solid particles from compressed air and 
gases in the chemical, petrochemical, pharmaceutical, 
plastics, paints, machine fabrication, food, beverage 
and instrumentation and control industries; Diesel and 
lube filters; Diesel engine coolant filters; Diesel engine 
non-chemical filters; Diesel engine pulse cleaner; Diesel 
exhaust filter; Diesel fuel cleaner carts; Diesel fuel 
cleaners; Diesel muffler to reduce emissions; Diesel 
thermal regenerator to remove ash; Ductwork for dust 
collection; Dust collectors for industrial applications; 
Dust removing installations for cleaning purposes; Dust 
unloader valves for centrifugal air cleaners, centrifugal 
type coolant clarifying units for grinding machines; 
Ejector Check Valves that prevent exhaust backflow; 
Engine Air inlet filtration; Engine lubricant filters; 
Exhaust ejectors; Exhaust filtration for compressors; 
Exhaust stack caps; Filter bags; Filter dryer; Filter 
elements for fuel filters; Filter for removal of acid, base 
and organic contaminants from clean dry air in factories;

وغرفــة معقمــة، وخــزان؛ أجهــزة تنقيــة الهــواء لكابينــات الطائــرات؛ 
ــة  ــًوا مصنوع ــة ج ــيمية المحمول ــات الجس ــيح الملوث ــات ترش كابين
ي صناعــة أشــباه 

ــات مرشــح لالســتخدام �ف مــن المعــدن مــع إضاف
ــواء  ــل اله ــرات؛ فواص ــكوبية للطائ وس ــحات جري ــالت؛ مرش الموص
ي تحتــوي عــى عنــر اندمــاج 

والزيــت؛ فواصــل الهــواء والزيــت الــىت
؛ مرشــحات ألــواح االألمنيــوم  ي

متبوًعــا بفاصــل بالقصــور الــذا�ت
ي االســتخدامات الصناعيــة؛ مرشــحات الغبــار 

شــيح الغبــار �ف لرت
ــحات  ــة؛ مرش ــتخدامات الصناعي ــف لالس ــة التنظي ــة ذاتي الميكانيكي
غبــار ميكانيكيــة ذاتيــة التنظيف لالســتخدامات الصناعيــة وتوربينات 
الغــاز والقاطــرات الصهريجيــة؛ مرشــحات هــواء كابينــة الســيارات؛ 
مرشــحات كيســية لجمــع الغبــار؛ أنظمــة منفــاخ لمحــركات الطباعــة 
الحجريــة؛  الطباعــة  لمحــركات  الكربــون  مرشــحات  الحجريــة؛ 
مرشــحات بخــار الكربــون الســتخدامات الهــواء والغــاز المضغــوط؛ 
ف أو البــوىلي  عنــارص خرطوشــية مصنوعــة مــن مــادة البــوىلي بروبيلــ�ي
شــيح عمليــات الســوائل، وتعزيــز أداء  إيــرش ســلفون أو PTFE لرت
وبــات  والمرش المعدنيــة  والميــاه  االألبــان  منتجــات  ي 

�ف المنتــج 
وبــات  والمرش االأطعمــة  أســواق  ي 

�ف والنبيــذ  ة  والبــري الغازيــة 
الســوائل  لتخزيــن  خرطوشــية  مرشــحات  لدينــا؛  المســتهدفة 
الســائبة؛ مرشــحات خرطوشــية لتجميــع الغبــار؛ منظفــات مســبقة 
اق الداخــىي  للطــرد المركــزي ومنظفــات هــواء لمحــركات االحــرت
ــزي  ــرد المرك ــل بالط ــزة الفص ــة؛ أجه ــات الغازي ــركات التوربين ومح
ي التدفــق المســتمر؛ أجهــزة 

زالــة الجزيئــات مــن الســوائل �ف الإ
ي التدفــق 

زالــة الجزيئــات مــن الســوائل �ف الفصــل بالطــرد المركــزي الإ
المســتمر؛ مرشــحات كيميائيــة للمصانــع؛ عربــات الديــزل النظيــف 
الديــزل  مجموعــات  الســائبة؛  الســوائل  تخزيــن  الســتخدامات 
النظيــف الســتخدامات تخزيــن الســوائل الســائبة؛ مجففــات الهــواء 
المضغــوط؛ مرشــحات الهــواء المضغــوط؛ حاويــات الهواء/الغــاز 
الســتخدامات  المضغــوط  الهواء/الغــاز  حاويــات  المضغــوط؛ 
الهــواء والغــاز المضغــوط؛ مصــارف المكثفــات الســتخدامات 
ائــط  �ش للعــوادم؛  موصــالت  المضغــوط؛  والغــاز  الهــواء 
ــة  ي إزال

ــتخدامها �ف ــق الس ــحات العم ــد؛ مرش ي ــائل الترب ــار س اختب
ــازات  ــواء والغ ــن اله ــة م ــات الصلب ــت والجزيئ ــاء الزي ــاء وهب الم
وكيماويــة واالأدويــة  ي الصناعــات الكيميائيــة والبرت

ف �ف المضغوطــ�ي
ــات  وب ــة والمرش ــات وتصنيــع االآالت واالأغذي والبالســتيكات والدهان
التشــحيم؛  وزيــوت  الديــزل  مرشــحات  والتحكــم؛  واالأجهــزة 
محــرك  مرشــحات  الديــزل؛  محــرك  يــد  ترب ســائل  مرشــحات 
ــح  ــزل؛ مرش ــرك الدي ــض مح ــف نب ــة؛ منظ ــري الكيميائي ــزل غ الدي
ــود  ــات وق ــزل؛ منظف ــود الدي ــف وق ــات تنظي ــزل؛ عرب ــادم الدي ع
الديــزل؛ كاتــم صــوت الديــزل لتقليــل االنبعاثــات؛ ُمجــدد حــراري 
ــار؛ مجمعــات  ــواء لجمــع الغب ــاري اله ــاد؛ مج ــة الرم زال ــزل الإ للدي
ــار الأغــراض  ــة الغب ــات إزال ــة؛ تركيب ــار لالســتخدامات الصناعي الغب
التنظيــف؛ صمامــات تفريــغ الغبــار لمنظفــات الهــواء بالطــرد 
يــد مــن نــوع الطــرد المركــزي  المركــزي، ووحــدات تنقيــة ســائل الترب
ي تمنــع تدفــق 

الآالت الطحــن؛ صمامــات فحــص القــاذف الــىت
العــادم؛ ترشــيح مدخــل هــواء المحــرك؛ مرشــحات زيــت تشــحيم 
ــة  ــط؛ أغطي ــادم للضواغ ــيح الع ــادم؛ ترش ــات الع ــرك؛ قاذف المح
شــيح  مكــدس العــادم؛ أكيــاس ترشــيح؛ مجفــف مرشــح؛ عنــارص الرت
زالــة الملوثــات الحمضيــة والقاعديــة لمرشــحات الوقــود؛ مرشــح الإ
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Filters for machines used in the processed food and 
beverage industry; Filters for machines used in the 
chemical, pharmaceutical, cosmetic and electronics 
industry; Filter gauges; Filter heads; Filter housings for 
use in the purification and sterile filtration of liquids 
in the food, beverage, chemical, pharmaceutical, 
coatings and other process industries; Filter indicators; 
Filter inserter tools; Filter manifolds; Filter panels for 
transferring and filtering new oil, cleaning stored oil, 
offline filtration & water removal; Filter sensors & LED 
systems; Filter silencers for machines; Filter switches; 
Filters for agricultural machines; Filters for cleaning 
cooling air, for engines; Filters for hydraulic fluid; 
Filtration cabinets for factories; Flame retardant filters; 
Flex tubing; Fluid analysis kits for use in bulk fluid 
storage applications; Fluid cleaner devices-namely, 
centrifugal separators; Fuel filters; Fuel tank inerting 
system filtration for aircrafts; Gas turbine cartridge 
filters; Gas turbine hydraulic filters; Gas turbine pre-
filters; Gas turbine self-cleaning air filter; Gas-phase 
chemical filters in factories; Grab handles for mufflers 
and pipe guards; Heatless regenerative desiccant 
dryers for compressed air and gas applications; 
High pressure filters; Hydraulic breathers; Hydraulic 
diffusers; Hydraulic filter manifolds for tanks and other 
armored vehicles; Hydraulic filters; Hydraulic fluid 
level gauges; Hydraulic manifold for pressure sensing; 
Hydraulic manifold for valves; Hydraulic strainers; 
Inclined fan for dust collection; Industrial machinery, 
namely, vacuum pumps, vacuum air induction 
systems, vacuum engines, vacuum compressors, and 
vacuum blowers; vacuum system monitors as parts of 
industrial machinery and equipment; Inlet air filtration 
for compressors; Inlet cooling for gas turbines; Inlet 
hoods to eliminate water from air intake systems; Inlet 
moisture removal apparatus for gas turbines; In-line 
filter housings made of stainless steel used for sanitary 
filtration of air, gases or steam; Liquid filter housings for 
use in the purification and sterile filtration of liquids in 
the food, beverage, chemical, pharmaceutical, coatings 
and other process industries; Liquid filters; Liquid 
filtration for compressors; Lubricant filters; Lubricant 
filters; Manifold filters; Manifold flange; Manifold tube; 
Mechanical dust collectors and dust separators of an 
industrial nature for use in manufacturing processes; 
Metal clamps for exhaust joint connection; Metal filter 
elements for use in capturing contaminants in the 
nature of particles, abraded valves and seals, and rust, 
for use in the food, beverage, chemical, pharmaceutical 
and cosmetic industries; Metal filter elements for 
use in filtering steam, gases and liquids; Metal filter 
elements used for the sanitary filtration of compressed 
air, process air, technical gases and vent applications;

ــحات  ــع؛ مرش ي المصان
ــف �ف ــاف النظي ــواء الج ــن اله ــة م والعضوي

ــات المصنعــة؛  وب ــة والمرش ي صناعــة االأغذي
ــالآالت المســتخدمة �ف ل

ــة  ــات واالأدوي ــة الكيماوي ي صناع
ــتخدمة �ف ــالآالت المس ــحات ل مرش

المرشــح؛  مقاييــس  ونيــات؛  لكرت واالإ التجميــل  ات  ومســتحرف
ي تنقيــة الســوائل 

رؤوس المرشــح؛ حاويــات المرشــح لالســتخدام �ف
وبــات  والمرش الغذائيــة  الصناعــات  ي 

�ف المعقــم  وترشــيحها 
هــا مــن صناعــات المعالجــة؛  والكيماويــات واالأدويــة والطــالء وغري
متشــعبة  أنابيــب  شــيح؛  الرت عامــل  أدوات  المرشــح؛  ات  مــؤ�ش
الجديــد،  الزيــت  وترشــيح  لنقــل  شــيح  الرت ألــواح  للمرشــح؛ 
ــاه؛  ــة المي ــل، وإزال ــيح المنفص ش ــزن، والرت ــت المخ ــف الزي وتنظي
صــوت  خافضــات  للمرشــح؛   LED وأنظمــة  استشــعار  أجهــزة 
المرشــحات لــالآالت؛ مفاتيــح المرشــح؛ مرشــحات لــالآالت الزراعيــة؛ 
يــد، للمحــركات؛ مرشــحات الســائل  مرشــحات لتنظيــف هــواء الترب
مثبطــة  مرشــحات  للمصانــع؛  شــيح  الرت خزانــات  ؛  الهيدروليــكي
ي 

للهــب؛ أنابيــب مرنــة؛ مجموعــات تحليــل الســوائل الســتخدامها �ف
اســتخدامات تخزيــن الســوائل الســائبة؛ أجهــزة تنظيــف الســوائل 
ــزي؛ مرشــحات الوقــود؛  ــزة الفصــل بالطــرد المرك ــًدا، أجه – تحدي
مرشــحات  للطائــرات؛  الوقــود  خــزان  مخاملــة  نظــام  ترشــيح 
الهيدروليكيــة  المرشــحات  الغازيــة؛  للتوربينــات  خرطوشــية 
ــة؛  ــات الغازي ــبقة للتوربين ــحات المس ــة؛ المرش ــات الغازي للتوربين
مرشــحات  الغازيــة؛  للتوربينــات  التنظيــف  ي 

ذا�ت هــواء  مرشــح 
ــوت  ــم الص ــض لكوات ــع؛ مقاب ي المصان

ــاز �ف ــور الغ ي ط
ــة �ف كيميائي

وواقيــات االأنابيــب؛ مجففــات مجففــة متجــددة بــدون حــرارة 
الســتخدامات الهــواء والغــاز المضغــوط؛ مرشــحات الضغــط 
ات الهيدروليكيــة؛  النــا�ش ؛ أجهــزة تهويــة هيدروليكيــة؛  العــاىلي
مشــعبات المرشــح الهيدروليكيــة للدبابــات والعربــات المدرعــة 
الســائل  مســتوى  مقاييــس  هيدروليكيــة؛  مرشــحات  االأخــرى؛ 
ــعب  ــط؛ مش ــعار الضغ ــكي الستش ــعب هيدرولي ؛ مش ــكي الهيدرولي
ي هيدروليكيــة؛ مروحــة مائلــة لجمــع 

هيدروليــكي للصمامــات؛ مصــا�ف
ــغ، وأنظمــة  ــًدا، مضخــات التفري ــة، تحدي ــار؛ االآالت الصناعي الغب
الحــث بالهــواء بالتفريــغ، ومحــركات التفريــغ، وضواغــط التفريــغ، 
ومنافــخ التفريــغ؛ أجهــزة مراقبــة نظــام التفريــغ كأجــزاء مــن االآالت 
ــد  ي ــط؛ ترب ــل للضواغ ــواء الداخ ــة اله ــة؛ تنقي ــدات الصناعي والمع
المداخــل للتوربينــات الغازيــة؛ شــفاطات المداخــل للتخلــص مــن 
ــل  ــة المداخ ــة رطوب ــاز إزال ــواء؛ جه ــحب اله ــة س ــن أنظم ــاء م الم
ــة المصنوعــة مــن  ــات المرشــح الداخلي ــة؛ حاوي ــات الغازي للتوربين
شــيح الصحــي للهــواء  ي الرت

الفــوالذ المقــاوم للصــدأ المســتخدمة �ف
أو الغــازات أو البخــار؛ حاويــات مرشــح الســائل الســتخدامها 
ي الصناعــات الغذائيــة 

شــيح المعقــم للســوائل �ف ي تنقيــة والرت
�ف

هــا مــن صناعــات  وبــات والكيماويــات واالأدويــة والطــالء وغري والمرش
المعالجــة؛ مرشــحات الســوائل؛ ترشــيح الســوائل للضواغــط؛ 
التشــحيم؛  زيــوت  مرشــحات  التشــحيم؛  زيــوت  مرشــحات 
مرشــحات متشــعبة؛ شــفة متشــعبة؛ أنبــوب متشــعب؛ مجمعــات 
الغبــار الميكانيكيــة وفواصــل الغبــار ذات الطبيعــة الصناعيــة 
ــل  ــة لتوصي ــابك المعدني ــع؛ المش ــات التصني ي عملي

ــتخدامها �ف الس
ي التقــاط 

ي الســتخدامها �ف
وصلــة العــادم؛ عنــارص المرشــح المعــد�ف

ــع  ــة وموان ــات المتآكل ــيمات، والصمام ــة الجس ي طبيع
ــات �ف الملوث

وبــات ي صناعــات االأغذيــة والمرش
التــرب، والصــدأ، الســتخدامها �ف
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Mist collectors for metalworking (grinding, buffing 
and polishing); Mist collectors for wet machining with 
oil-based, synthetic, semi-synthetic, and water-soluble 
coolants; Moisture eliminators for use on engines and 
vehicles; Motor starters for a dust collector; Muffler 
guards & clamps; Mufflers and silencers for internal 
combustion engines; Mufflers for motors and engines; 
Mufflers or silencers for internal combustion engines; 
Oil filters; Oil water separators; Panel filters for 
dust collection; Panel filters for solar panels used in 
connection with gas turbines; Particulate, coalescing 
and carbon elements for compressed air and natural gas 
applications; Pipe hangers; Pleated bag filters for dust 
collection; Pleated stainless steel filter elements for 
use in filtering steam, gases and liquids; Porous media 
air filters and pre-screeners for gas turbine engines 
and internal combustion engines; Portable fluid 
analysis kits; Power steering filters; Pre-filter panels 
and wraps for use with gas turbines; Pre-separator for 
spark reduction in laser and plasma cutting; Pressure 
gauges for monitoring system pressure; Process Liquid 
Housings for compressed air and gas applications; 
Process, ozone, and toner filters for printers for 
production printing applications; Radar cooling systems 
for aircrafts; Reservoir air dryers; Resonators for noise 
reduction; Rotary airlocks for dust collection; Rotary 
valves that transfer dust; Rubber elbows to minimize 
flow resistance; Shot blast for surface finishing, surface 
preparation, or surface modification process; Silencers 
for gas turbine engines; Silencers for generators; 
Silencers for motors and engines; Silicone charge air 
connectors to ease connections in engine/vehicle air 
intake systems; Spark arrestors for internal combustion 
engines, centrifugal pre-cleaners and air cleaners for 
internal combustion engines and gas turbine engines; 
Spark arrestors for use in engines and vehicles; Spin-
on air-oil separator; Stack pipes that keep exhaust 
smoke from damaging bodies of vehicles; Stainless 
steel filter housings and depth filter cartridges used 
to purify oxygen, argon, helium, nitrogen and other; 
Stainless steel steam filter housings for non-sanitary, 
industrial grade filtration of steam; Stainless steel 
steam filter housings for sanitary applications; Steam 
filter housings made of stainless steel used for filtration 
of air, gases or steam; Steam filters for compressed air 
and gas applications; Steam trap/condensate drains for 
compressed air and gas applications; Sterile air boxes 
for compressed air and gas applications; Storage tank 
breathers to protect against airborne moisture and 
particulate contamination; Systems to monitor bulk 
fuel filtration systems; Tank vent filter housings made of 
stainless steel for use on stationary or mobile tanks that 
require sanitary filtration of ambient air entering the

ــح  ــارص المرش ــل؛ عن ات التجمي ــتحرف ــة ومس ــات واالأدوي والكيماوي
ي ترشــيح البخــار والغــازات والســوائل؛ 

ي الســتخدامها �ف
المعــد�ف

شــيح الصحــي للهــواء  ي الرت
ي المســتخدمة �ف

عنــارص المرشــح المعــد�ف
ــة  ــازات والتهوي ــتخدامات الغ ــة واس ــواء المعالج ــوط وه المضغ
التقنيــة؛ مجمعــات الضبــاب الأشــغال المعــادن )الطحــن والصقــل 
دات  طيــب مــع المــرب والتلميــع)؛ مجمعــات الضبــاب الآالت الرت
القائمــة عــى الزيــت، واالصطناعيــة، وشــبه االصطناعيــة، والقابلــة 
ي المحــركات 

ي المــاء؛ مزيــالت الرطوبــة الســتخدامها �ف
للذوبــان �ف

ــابك  ــات ومش ــار؛ واقي ــع غب ــركات لمجم ــات المح ــات؛ بادئ والمركب
ــركات  ــوت لمح ــات الص ــوت وكاتم ــات الص ــوت؛ خافض ــم الص كات
؛ خافضــات الصــوت للمواتــري والمحــركات؛  اق الداخــىي االحــرت
اق  االحــرت لمحــركات  الصــوت  كاتمــات  أو  الصــوت  خافضــات 
؛ مرشــحات الزيــت؛ فواصــل الزيــت عــن المــاء؛ مرشــحات  الداخــىي
الشمســية  لالألــواح  ألــواح  مرشــحات  الغبــار؛  لجمــع  ألــواح 
العنــارص  الغازيــة؛  بالتوربينــات  يتعلــق  فيمــا  المســتخدمة 
الجســيمية واالندمــاج والكربــون الســتخدامات الهــواء المضغــوط 
ــة  ــية مطوي ــحات كيس ــب؛ مرش ــالت االأنابي ــي؛ حام ــاز الطبيع والغ
ــاوم  ــوالذ المق ــن الف ــة م ــح مطوي ــارص مرش ــار؛ عن ــع الغب لتجمي
والســوائل؛  والغــازات  البخــار  ترشــيح  ي 

�ف لالســتخدام  للصــدأ 
المســبقة  والغربــاالت  المســامية  بالوســائط  الهــواء  مرشــحات 
؛  الداخــىي اق  االحــرت ومحــركات  الغازيــة  التوربينــات  لمحــركات 
التوجيــه  مرشــحات  المحمولــة؛  الســوائل  تحليــل  مجموعــات 
ــع  ــتخدام م ــبقة لالس ــحات المس ــة المرش ــواح وأغطي ــزز؛ أل المع
ر  ف ي القطــع باللري

ر �ف التوربينــات الغازيــة؛ فاصــل مســبق لتقليل الــرش
ــات  ــام؛ حاوي ــط النظ ــة ضغ ــط لمراقب ــس الضغ ــا؛ مقايي والبالزم
والغــاز؛  المضغــوط  الهــواء  الســتخدامات  المعالجــة  ســوائل 
مرشــحات المعالجــة واالأوزون والحــرب للطابعــات الســتخدامات 
يــد الــرادار للطائــرات؛ مجففــات هــواء  نتــاج؛ أنظمــة ترب طباعــة االإ
المســتودع؛ الرنانــات للحــد مــن الضوضــاء؛ غــرف معادلــة الضغــط 
ي تنقــل الغبــار؛ 

الــدوارة لتجميــع الغبــار؛ الصمامــات الــدوارة الــىت
حنيــات مرفقيــة مطاطيــة لتقليــل مقاومــة التدفــق؛ ســفع بالخــردق 
مــن أجــل تشــطيب الســطح، أو تحضــري الســطح، أو عمليــة تعديــل 
الســطح؛ كاتمــات الصــوت لمحــركات التوربينــات الغازيــة؛ كاتمــات 
والمحــركات؛  للمواتــري  الصــوت  كاتمــات  للمولــدات؛  الصــوت 
ي أنظمــة 

موصــالت هــواء شــحن الســيليكون لتســهيل التوصيــالت �ف
اق  ر لمحــركات االحــرت ســحب هــواء المحرك/الســيارة؛ مانعــات الــرش
، والمنظفــات االأوليــة للطــرد المركــزي ومنظفــات الهــواء  الداخــىي
الغازيــة؛  التوربينــات  ومحــركات  الداخــىي  اق  االحــرت لمحــركات 
ي المحــركات والمركبــات؛ فواصــل 

ر لالســتخدام �ف مانعــات الــرش
ي تمنــع دخــان 

الهــواء والزيــت الــدوارة؛ أنابيــب المكــدس الــىت
العــادم مــن إتــالف أجســام المركبــات؛ حاويــات مرشــحات الفــوالذ 
المقــاوم للصــدأ وخراطيــش مرشــحات العمــق المســتخدمة لتنقيــة 
ــات  ــا؛ حاوي ه ف وغري ــ�ي وج ــوم والنيرت ــون والهيلي ف واالأرج ــج�ي االأكس
شــيح غــري  مرشــحات بخــار مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ للرت
ــار  ــة للبخ ــحات فوالذي ــات مرش ــار؛ حاوي ــي للبخ ــي والصناع الصح
لالســتخدامات الصحيــة؛ حاويــات مرشــحات البخــار مصنوعــة 
أو  الغــازات  أو  الهــواء  لتنقيــة  للصــدأ  المقــاوم  الفــوالذ  مــن 
البخــار؛ مرشــحات البخــار الســتخدامات الهــواء والغــاز المضغــوط
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void space, and no restriction of air aspiration in either 
flow direction; technical gases in the manufacturing 
process; Thermally reactive advanced protection 
(T.R.A.P.) breathers for stripping moisture vapor in 
bulk fluid storage applications; Transmission filters; 
Vehicular air filter products, namely, filters and filter 
housings; Water separators for compressed air and gas 
applications; Weld fume extraction arm to capture dust, 
fume and/or smoke 

الهــواء  الســتخدامات  التكثيــف  البخار/مصــارف  مصيــدة  ؛ 
الهــواء المعقمــة الســتخدامات  المضغــوط والغــاز؛ صناديــق 
ــن  ــج التخزي ي صهاري

ــة �ف ــزة التهوي ــوط؛ أجه ــاز المضغ ــواء والغ اله
للحمايــة مــن الرطوبــة المحمولــة جــًوا والتلــوث بالجســيمات؛ 
حاويــات  الســائب؛  الوقــود  ترشــيح  أنظمــة  لمراقبــة  أنظمــة 
ــدأ  ــاوم للص ــوالذ المق ــن الف ــة م ــزان مصنوع ــس الخ ــح تنفي مرش
ي تتطلــب ترشــيًحا 

ي الخزانــات الثابتــة أو المتنقلــة الــىت
لالســتخدام �ف

ف الفــراغ، وال توجــد قيــود  صحًيــا للهــواء المحيــط الــذي يدخــل حــري
ي 

ي أي مــن اتجاهــي التدفــق؛ الغــازات التقنيــة �ف
عــى شــفط الهــواء �ف

ــة  ــة المتفاعل ــة المتقدم ــزة التنفــس بالحماي ــع؛ أجه ــة التصني عملي
ي اســتخدامات تخزيــن 

ع بخــار الرطوبــة �ف ف حراريًــا )P.A.R.T.) لــرف
ــحات  ــات مرش ــة؛ منتج ــل الحرك ــحات ناق ــائبة؛ مرش ــوائل الس الس
هــواء المركبــات، تحديــًدا، المرشــحات وحاويــات المرشــحات؛ 
فواصــل الميــاه الســتخدامات الهــواء المضغــوط والغــاز؛ ذراع 
ــار، االأبخــرة و/أو الدخــان  ــاط الغب اســتخراج دخــان اللحــام اللتق
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Goods/Services:
Acoustic vents for portable electronics; Adsorbent vents 
for portable electronics; Air flow and filtration restriction 
indicator kits, consisting of a signal device, filter, and 
instruction sheet; Air flow restriction indicators; Aircraft 
gyro filters; Cell culture containers for use in scientific 
and medical laboratory research and for medical and 
clinical diagnostic use Controls to provide pressure 
drop measurement, digital display, and pressure drop 
control with an alarm function; Disk drive air filtration; 
Disk drive breather filters; Disk drive hydrocarbons and 
acid filters; Disk drive recirculation filters; Disk drive 
seals; Disk drive water vapor filtration; Downloadable 
software for calculating the amount of contamination 
in filtration systems; Downloadable software for 
connecting, monitoring, and managing networked

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ونيــات المحمولــة؛ فتحــات االمتصــاص  لكرت فتحــات صوتيــة لالإ
تدفــق  تقييــد  ات  مــؤ�ش مجموعــات  المحمولــة؛  ونيــات  لكرت لالإ
ــة  ــح وورق ــارة ومرش ــاز إش ــن جه ــون م ي تتك

ــىت ــواء، وال ــة اله وتنقي
وســكوبية  ات تقييــد تدفــق الهــواء؛ مرشــحات جري تعليمــات؛ مــؤ�ش
االأبحــاث  ي 

�ف الســتخدامها  الخاليــا  زراعــة  حاويــات  للطائــرات؛ 
ي  الطــىب التشــخيص  ولضوابــط  والطبيــة  العلميــة  يــة  المخترب
ــري لتوفــري قيــاس انخفــاض الضغــط، والعــرض الرقمــي،  والري
نــذار؛ ترشــيح هــواء  ي انخفــاض الضغــط مــع وظيفــة االإ

والتحكــم �ف
ــراص؛  ــركات االأق ــة مح ــزة تهوي ــحات أجه ــراص؛ مرش ــركات االأق مح
االأقــراص؛  لمحــركات  واالأحمــاض  الهيدروكربونــات  مرشــحات 
أقفــال محــركات  االأقــراص؛  لمحــركات  إعــادة دوران  مرشــحات 
االأقــراص؛ ترشــيح بخــار مــاء محــركات االأقــراص؛ برمجيــات قابلــة 
شــيح؛ برمجيــات  ي أنظمــة الرت

يــل لحســاب كميــة التلــوث �ف ف للترف
الشــبكية ومراقبتهــا شــيح  الرت أنظمــة  لتوصيــل  يــل  ف للترف قابلــة 
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filtration systems in the internet of things (IoT); Electric 
control panels; Electronic displays, namely, LED displays; 
electric transducers, sensors, and switches; Electronic 
monitors for monitoring bulk fuel filtration systems 
remotely; Emission control systems; Filter service 
indicators; Hearing device filters; HVAC process control 
monitors; Industrial process and control equipment, 
namely, air filter monitors, fuel filter monitors, and 
air, fuel, exhaust, oil, crank case ventilation, hydraulic 
and brake pressure monitors; Mounting devices for 
electronic monitors used in the remote monitoring of 
fuel filtration systems; Non-adhesive protective vents 
to protect devices from particles, water, oils, and other 
liquids; Particulate monitoring devices for analyzing 
the cleanliness of fluids; Patch test kits for use in bulk 
fluid storage applications; Portable fluid monitors 
to measure particulate, water and overall the overall 
health of hydraulic fluids, fuels and lubricants; Pressure 
gauges & switches for use with gas turbines; Protective 
vent assemblies for protection from particles, water, 
oils, and liquids while allowing pressure equalization in 
enclosures; Protective vents for automotive electronics; 
Protective vents for automotive fluid reservoirs; 
Protective vents for automotive powertrain; Protective 
vents for CPV modules; Protective vents for inverters; 
Protective vents for junction boxes; Protective vents for 
lighting; Protective vents for medical device venting; 
Protective vents for medical drainage bags; Protective 
vents for medical microphones and speakers; 
Protective vents for string combiner boxes; Pulse 
cleaning air filter systems for use with gas turbines; 
Remote filter monitoring system for use in bulk fluid 
storage applications; Screw vents for appliances; Screw 
vents for general enclosures; Screw vents for lighting; 
Screw vents for sensors; Self-cleaning filter for turbines; 
Sensor for diesel emission control systems; Service 
Indicators for Filter Change Alerts in bulk fluid storage 
applications; Service Indicators for Filter Change Alerts 
in engines or vehicles; Snap-fit vents for appliances; 
Snap-fit vents for automotive control units; Snap-fit 
vents for automotive tanks, pumps, reservoir fill caps, 
reservoir tanks, batteries, chargers, inverters, lighting, 
radiator fans, sensors and wipers; Snap-fit vents for 
electrical and communication junction boxes; Snap-
fit vents for enclosures; Snap-fit vents for gas sensors; 
Snap-fit vents for lighting enclosures; Snap-fit vents for 
micro motors; Snap-fit vents for sensors; Software for 
controlling airflow; Software for Hydraulic Oil Analysis; 
Software to monitoring filtration systems; Standard 
breather filters for disk drives; Standard recirculation 
filters for disk drives; Static air filtration systems for use 
with gas turbines; Temperature and pressure monitors 
for fuel, air, oil and exhaust; Turbine filters for oil

ــة؛  ــم الكهربائي ــات التحك ــياء )IoT)؛ لوح ــت االأش ن ي إنرت
ــا �ف وإدارته

المحــوالت  LED؛  شاشــات  تحديــًدا،  ونيــة،  لكرت االإ الشاشــات 
الكهربائيــة وأجهــزة االستشــعار والمفاتيــح الكهربائيــة؛ أجهــزة 
ــن  ــائب ع ــود الس ــيح الوق ــة ترش ــة أنظم ــة لمراقب وني ــة إلكرت مراقب
ــح؛  ــة المرش ات صيان ــؤ�ش ــاث؛ م ي االنبع

ــم �ف ــة التحك ــد؛ أنظم بع
ي عمليــة HVAC؛ 

مرشــحات جهــاز الســمع؛ شاشــات التحكــم �ف
مراقبــات  تحديــًدا،  الصناعيــة،  والتحكــم  المعالجــة  معــدات 
منقــي الهــواء، ومراقبــات مرشــح الوقــود، والهــواء، والوقــود، 
والعــادم، والزيــت، وتهويــة علبــة الكرنــك، وأجهــزة مراقبــة ضغــط 
ونيــة  لكرت الفرامــل والهيدروليكيــة؛ أجهــزة تركيــب للشاشــات االإ
الوقــود؛  ترشــيح  بعــد الأنظمــة  المراقبــة عــن  ي 

�ف المســتخدمة 
فتحــات واقيــة غــري الصقــة لحمايــة االأجهــزة مــن الجســيمات 
ــيمات  ــة الجس ــزة مراقب ــرى؛ أجه ــوائل االأخ ــوت والس ــاء والزي والم
لتحليــل نظافــة الســوائل؛ مجموعــات اختبــار الرقعــة لالســتخدام 
ي اســتخدامات تخزيــن الســوائل الســائبة؛ أجهــزة مراقبــة الســوائل 

�ف
ــة لقيــاس الجســيمات والمــاء والصحــة العامــة للســوائل  المحمول
ومفاتيــح  مقاييــس  التشــحيم؛  ومــواد  والوقــود  الهيدروليكيــة 
مجموعــات  الغازيــة؛  التوربينــات  مــع  لالســتخدام  الضغــط 
والزيــوت  والمــاء  الجســيمات  مــن  للحمايــة  الحمايــة  فتحــات 
ــات  ــوات؛ فتح ي العب

ــط �ف ــة الضغ ــماح بمعادل ــع الس ــوائل م والس
ــوائل  ــات س ــة لخزان ــات واقي ــيارات؛ فتح ــات الس وني لكرت ــة الإ واقي
الســيارات؛ فتحــات واقيــة لمجموعــة نقــل الحركــة للســيارات؛ 
للعاكســات؛  واقيــة  فتحــات  CPV؛  لوحــدات  واقيــة  فتحــات 
فتحــات واقيــة لصناديــق التوصيــل؛ فتحــات واقيــة لالإضــاءة؛ 
كيــاس  ــة الأ ــة لتنفيــس االأجهــزة الطبيــة؛ فتحــات واقي فتحــات واقي
ات الصــوت  ــات ومكــرب ــة للميكروفون ؛ فتحــات واقي ي الــرف الطــىب
الطبيــة؛ فتحــات واقيــة لصناديــق تجميــع الخيــوط؛ أنظمــة ترشــيح 
هــواء تنظيــف النبــض لالســتخدام مــع التوربينــات الغازيــة؛ 
ي اســتخدامات 

نظــام مراقبــة المرشــح عــن بعــد لالســتخدام �ف
ــات  ــزة؛ فتح ــامري لالأجه ــات المس ــائبة؛ فتح ــوائل الس ــن الس تخزي
ــات  ــاءة؛ فتح ــامري لالإض ــات مس ــة؛ فتح ــوات العام ــامري للعب المس
ي للتوربينــات؛ 

مســامري الأجهــزة االستشــعار؛ مرشــح التنظيــف الــذا�ت
ات  مــؤ�ش الديــزل؛  انبعاثــات  ي 

�ف التحكــم  الأنظمــة  مستشــعر 
ي اســتخدامات تخزيــن الســوائل 

الصيانــة لتنبيهــات تغيــري المرشــح �ف
ي المحــركات 

ات الصيانــة لتنبيهــات تغيــري المرشــح �ف الســائبة؛ مــؤ�ش
أو المركبــات؛ فتحــات تهويــة مناســبة لالأجهــزة؛ فتحــات تهويــة 
ــبة  ــة مناس ــات تهوي ــيارات؛ فتح ي الس

ــم �ف ــدات التحك ــبة لوح مناس
لخزانــات الســيارات، والمضخــات، وأغطيــة تعبئــة المســتودعات، 
ــات،  ــواحن، والعاكس ــات، والش ــتودعات، والبطاري ــات المس وخزان
، وأجهــزة االستشــعار والمســاحات؛  ضــاءة، ومــراوح الرادياتــري واالإ
الكهربائيــة  التوصيــل  لصناديــق  المناســبة  التهويــة  فتحــات 
ــة  ــات تهوي ــوات؛ فتح ــبة للعب ــة مناس ــات تهوي ــاالت؛ فتح واالتص
مناســبة الأجهــزة استشــعار الغــاز؛ فتحــات تهويــة مناســبة لعبــوات 
ــات  ة؛ فتح ــري ــركات الصغ ــبة للمح ــة مناس ــات تهوي ــاءة؛ فتح ض االإ
ــق  ي تدف

ــات للتحكــم �ف ــعار؛ برمجي ــزة االستش ــبة الأجه ــة مناس تهوي
؛ برمجيــات لمراقبــة  الهــواء؛ برمجيــات لتحليــل الزيــت الهيدروليــكي
شــيح؛ مرشــحات أجهــزة تنفــس قياســية لمحــركات  أنظمــة الرت
ــراص؛ ــركات االأق ــية لمح ــر قياس ــادة تدوي ــحات إع ــراص؛ مرش االأق
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production and gas pipelines; Valves & Solenoids for air 
compression for use with gas turbines 

أنظمــة تنقيــة الهــواء الثابتــة لالســتخدام مــع التوربينــات الغازيــة؛ 
أجهــزة مراقبــة درجــة الحــرارة والضغــط للوقــود والهــواء والزيــت 
ــب  ــاج النفــط وخطــوط أنابي نت ــات الإ والعــادم؛ مرشــحات التوربين
الغــاز؛ الصمامــات والملفــات اللولبيــة لضغــط الهــواء لالســتخدام 

مــع التوربينــات الغازيــة 
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Goods/Services:
Air filtering installations for buildings and factories 
primarily consisting of self-cleaning filter cartridge 
collectors; Air filtering installations for buildings 
and factories, primarily comprising self-cleaning 
filter cartridge collectors; Air filters (not for scientific 
purposes and not being parts of engines, of motors or 
of machines); Air filters for heating, ventilating and air 
conditioning systems for residential and commercial 
building applications; Air filters for industrial air and 
liquid handling equipment, namely, plant HVAC, dust 
collectors, air handling containment systems, turbine 
intakes, compressed air and gas systems, industrial 
air and gas compressors, industrial hydraulic systems 
and industrial process liquids; Air filters for industrial 
installations; Air filters for use in commercial and 
industrial filter units; Air filtration for environmental 
applications; Air intake filters for stationary gas 
turbines; Air vent filter to remove moisture and particles 
from air entering hydraulic power systems; Air-oil 
separators having a coalescing element followed by an 
internal separator for use in land vehicles and industrial 
applications; Chemical vapor filters containing carbon 
for use in industrial gas filtration; Compact dust filters 
for venting small volumes of dust-laden air on bins, 
hoppers and vessels on industrial and commercial 
conveying and material handling systems; HEPA filters; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تتكــون أساًســا 

ي والمصانــع الــىت
تركيبــات تنقيــة الهــواء للمبــا�ف

تركيبــات  التنظيــف؛  ذاتيــة  المرشــح  مــن مجمعــات خرطوشــة 
ي تتضمــن أساًســا مجمعــات 

ي والمصانــع، والــىت
تنقيــة الهــواء للمبــا�ف

خرطوشــة المرشــح ذاتيــة التنظيــف؛ مرشــحات الهــواء )ليســت 
ــري أو  ــركات أو الموات ــن المح ــزاء م ــت أج ــة وليس ــراض العلمي لالأغ
االآالت)؛ مرشــحات الهــواء الأنظمــة التدفئــة والتهويــة وتكييــف 
ي الســكنية والتجاريــة؛ مرشــحات الهــواء 

الهــواء الســتخدامات المبــا�ف
 HVAC لمعــدات مناولــة الهــواء والســائل الصناعيــة، تحديــًدا
ــواء،  ــة اله ــواء مناول ــة احت ــار، وأنظم ــات الغب ــع، ومجمع للمصن
ومآخــذ التوربينــات، وأنظمــة الهــواء المضغــوط والغــاز، وضواغط 
الهــواء والغــاز الصناعيــة، واالأنظمــة الهيدروليكيــة الصناعيــة، 
للمنشــآت  الهــواء  مرشــحات  الصناعيــة؛  العمليــات  وســوائل 
شــيح  ي وحــدات الرت

الصناعيــة؛ مرشــحات الهــواء لالســتخدام �ف
البيئيــة؛  لالســتخدامات  الهــواء  تنقيــة  والصناعيــة؛  التجاريــة 
مرشــحات ســحب الهــواء للتوربينــات الغازيــة الثابتــة؛ مرشــح 
ــة والجســيمات مــن الهــواء الداخــل  ــة الرطوب زال تنفيــس الهــواء الإ
ي 

ــىت ــواء ال ــت - اله ــل الزي ــة؛ فواص ــة الهيدروليكي ــة الطاق إىل أنظم
ــا بفاصــل داخــىي لالســتخدام  تحتــوي عــى عنــر اندمــاج متبوًع
ــة؛ مرشــحات بخــار  ــة واالســتخدامات الصناعي ــات االأرضي ي المركب

�ف
ــازات  ــيح الغ ي ترش

ــتخدامها �ف ــون الس ــى الكرب ــوي ع ــة تحت كيميائي
ة  الصناعيــة؛ مرشــحات الغبــار المضغوطــة لتنفيــس كميــات صغــري
ــة  ــس واالأوعي ــق والقوادي ي الصنادي

ــار �ف ــل بالغب ــواء المحّم ــن اله م
ــواد؛  ــة الم ــة مناول ــة وأنظم ــة والتجاري ــل الصناعي ــة النق ي أنظم

�ف
لالســتخدام المضغــوط  الهــواء  مجففــات  HEPA؛  مرشــحات 
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Compressed air dryers for industrial and commercial 
use; Dryers and filters used for the removal of solid, 
liquid and vapor contaminants from compressed air 
and gases; Dust collectors and dust separators for use 
in manufacturing processes; Dust filters for industrial 
applications; Filter cartridges for industrial mist 
collector units; Filtering units, namely mist collectors 
with replaceable filter cartridges for industrial use; 
Filters for processing compressed air, gases and liquids; 
Filters having a non-woven fibrous filter media in 
the nature of synthetic fibers or treated paper, for air 
filters used in industrial applications; Filtration media 
for use in filtering gases and/or liquids; Fume exhaust 
ventilators for trapping and exhausting harmful 
airborne contaminants generated by manufacturing 
operations; Industrial dust collectors having 
replaceable filters, and replaceable filters therefor; 
Microporous membranes for the venting, filtration, 
sterile filtration and purification of liquids and gases 
in breather vent, gas sensor, chemical venting, process 
chemical purification, sterile hydrophobic venting, 
and electronic and computer air filter applications; Oil 
filters (not being parts of lubrication systems of internal 
combustion engines); Replaceable filter bags for 
baghouse dust collectors, for industrial use; Reservoir 
accessories, namely, breathers containing filters for 
preventing airborne particles and water from entering 
reservoirs and gearboxes; Vacuum dehydrators for 
removing particle contamination; Ventilating and 
filtering installations consisting of a blower, a filter 
and a control system to supply filtered clean air to 
enclosed rooms; Ventilation panel filters for industrial 
ventilation; Ventilation panel filters for industrial 
ventilation, ventilating and filtering installations to 
supply filtered clean air to enclosed rooms; Ventilation 
panel filters for vehicle operator cabs, automobile and 
aircraft passenger compartments, air conditioners 
and electronic equipment; Ventilation panel filters 
for vehicle operator gabs, for air conditioners and for 
electronic equipment 

زالــة  الصناعــي والتجــاري؛ المجففــات والمرشــحات المســتخدمة الإ
الملوثــات الصلبــة والســائلة والبخاريــة مــن الهــواء والغــازات 
ــتخدامها  ــار الس ــل الغب ــار وفواص ــات الغب ؛ مجمع ف ــ�ي المضغوط
ي عمليــات التصنيــع؛ مرشــحات الغبــار لالســتخدامات الصناعيــة؛ 

�ف
شــيح لوحــدات تجميــع الضبــاب الصناعــي؛ وحــدات  خراطيــش الرت
ــة  شــيح القابل ــش الرت ــاب مــع خراطي شــيح، أي مجمعــات الضب الرت
لالســتبدال لالســتخدام الصناعــي؛ مرشــحات لمعالجــة الهــواء 
ــى  ــوي ع ي تحت

ــىت ــحات ال ــوائل؛ المرش ــازات والس ــوط والغ المضغ
ــة  ي طبيعــة أليــاف اصطناعي

ــة غــري منســوجة �ف أوســاط مرشــح ليفي
ي االســتخدامات 

ــج، لمرشــحات الهــواء المســتخدمة �ف أو ورق معال
ــازات و/ ــيح الغ ي ترش

ــتخدام �ف ــيح لالس ش ــاط الرت ــة؛ أوس الصناعي
أو الســوائل؛ مــراوح عــادم الدخــان الحتجــاز واســتنفاد الملوثــات 
الضــارة المحمولــة جــًوا الناتجــة عــن عمليــات التصنيــع؛ مجمعــات 
الغبــار الصناعيــة المــزودة بمرشــحات قابلــة لالســتبدال ومرشــحات 
شــيح،  قابلــة لالســتبدال لها؛ أغشــية مســامية دقيقــة للتنفيس، والرت
ي فتحــات التهويــة، 

شــيح المعقــم وتنقيــة الســوائل والغــازات �ف والرت
الكيميائيــة  والتنقيــة   ، ي

الكيميــا�أ والتنفيــس  الغــاز،  ومستشــعر 
واســتخدامات  للمــاء،  الــكاره  المعقــم  والتنفيــس  المعالجــة، 
ــر؛ مرشــحات الزيــت )ليســت  ــة وبالكمبيوت وني لكرت ــة الهــواء االإ تنقي
)؛ أكيــاس  اق الداخــىي ييــت لمحــركات االحــرت ف جــزًءا مــن أنظمــة الرت
مرشــح قابلــة لالســتبدال لمجمعــات الغبــار الكيســية، لالســتخدام 
ــًدا، أجهــزة تنفــس تحتــوي  الصناعــي؛ ملحقــات المســتودع، تحدي
ــن  ــاء م ــواء والم ي اله

ــة �ف ــيمات العالق ــع الجس ــحات لمن ــى مرش ع
ــة  زال ــواء الإ ــغ اله ــزة تفري وس؛ أجه ــرت ــب ال ــات وعل ــول الخزان دخ
التلــوث بالجســيمات؛ تركيبــات تهويــة وترشــيح تتكــون مــن منفــاخ 
ويــد الغــرف المغلقــة بالهــواء النظيــف  ف ومرشــح ونظــام تحكــم لرت
المرشــح؛ مرشــحات ألــواح التهويــة للتهويــة الصناعيــة؛ مرشــحات 
كيبــات التهويــة الصناعيــة، والتهويــة، والتصفيــة  ألــواح التهويــة لرت
ويــد الغــرف المغلقــة بالهــواء النظيــف المرشــح؛ مرشــحات  ف لرت
ي 

ألــواح التهويــة الأغطيــة مشــغل المركبــات، ومقصــورات الــركاب �ف
ونيــة؛  لكرت الســيارات والطائــرات، ومكيفــات الهــواء، والمعــدات االإ
ــات  ــيارة، ومكيف ــغل الس ــض مش ــة لمقاب ــواح التهوي ــحات أل مرش

ــة  وني لكرت ــدات االإ ــواء، والمع اله
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Date: 26/10/2021  التاريخ :26/10/2021

Trademark No.:41604 العالمة التجارية رقم :  41604

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Abu ALShawareb transport 
company

كة ابو الشوارب للنقل  بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin - kafirrae        ف - كفر راعي العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : jenin - interior 
circle ,Al - eman building - first floor

ف - دوار الداخلية - عمارة االيمان - الطابق االول   عنوان التبليغ  : جن�ي
جوال :0595225683

ف فلسط�ي

Goods/Services:
bus transport , car tansport, courier services (messages 
or merchandise ) , delivery of goods delivery of goods 
by mail order goods (storage of --) , parcel delivery , 
reservation (transport -) , transport , transportaion 
logistics , unloading cargo , warehousing , wrapping of 
good , marine transport , freghht (shipping of goods  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقــل بالحافــالت ، النقــل بالســيارات ، خدمــات النقــل )نقــل 
البضائــع  البضائــع ، تســليم  ) ،تســليم  البضائــع  او  الرســائل 
ــز  ــرود نالحج ــليم الط ــع ن تس ــن البضائ ــدي ،تخزي ي ــب الرب بالطل
ــن  ــة ، التخزي ــغ الحمول ــل ، تفري ــتيات النق ــل ،لوجس ــل ،النق للنق
ــحن  ــري ، الش ــل البح ــع ، النق ــف البضائ ــتودعات ن تغلي ي المس

�ف
ــفن . بالس

  

 

Date: 26/10/2021  التاريخ :26/10/2021

Trademark No.:41605 العالمة التجارية رقم :  41605

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  
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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 :
ــة  ــم قابل ــب فح ــب فحم,قوال ــايت,فحم الكوك,قوال اس ــم انرش فح

ــود  ــم وق ــم, فح اق,فح لالحرت
  

 

Date: 26/10/2021  التاريخ :26/10/2021

Trademark No.:41607 العالمة التجارية رقم :  41607

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Majd Rafat AbdelRazaq Buirat  ات بإسم :  مجد رأفت عبدالرزاق بعري

Applicant Address: Al-Balou’, Al-Bireh, Ramallah 
and Al-Bireh, Palestine 

ف   ة فلسط�ي ة رام الله والبري العنوان :  البالوع البري

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Architectural consultation, Architecture, Decor (Design 
of interior —), Drafting (Construction —), Engineering, 
Urban planning 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 , ي

ــا�ف ــم واقامــة المب ــوم تصمي ــون وعل ــة, فن االستشــارات المعماري
, رســم تصاميــم ومخططــات االنشــاء,  تصميــم الديكــور الداخــىي

الهندســة, تخطيــط المــدن 

 Architects و Malki اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
بمعزل عن العالمة

 

Date: 26/10/2021  التاريخ :26/10/2021

Trademark No.:41608 العالمة التجارية رقم :  41608

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: PRINX CHENGSHAN 
(SHANDONG) TIRE COMPANY LTD. 

ي ليمتد. 
بإسم :  برينكس شينغشان )شاندونغ) تاير كومبا�ف
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Applicant Address: NO.98, NANSHAN ROAD 
NORTH, RONGCHENG CITY 264300, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA. 

ي 264300، 
.98، نانشان رود نورث، رونغشينغ سيىت العنوان :  نمرب

  . ف شاندونغ بروفينس، الص�ي

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Automobile tires [tyres]; Tyres, solid, for vehicle wheels; 
Tyres for vehicle wheels; Treads for retreading tires; 
Repair outfits for inner tubes; Pneumatic tyres; Inner 
tubes for pneumatic tires;Adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; Spikes for tyres; Tubeless tyres 
for bicycles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إطــارات ســيارات؛ إطــارات غــري مجوفــة لعجــالت المركبــات؛ 
طــارات؛  عــادة تلبيــس االإ إطــارات لعجــالت المركبــات؛ مداســات الإ
أنابيــب  إطــارات هوائيــة؛  الداخليــة؛  طــارات  االإ إصــالح  ُعــدد 
صــالح  الإ رقــع مطاطيــة الصقــة  الهوائيــة؛  طــارات  لالإ داخليــة 
طــارات؛ إطــارات بــدون  ة لالإ االأنابيــب الداخليــة؛ مســامري كبــري

أنابيــب للدراجــات الهوائيــة. 

  

 

Date: 27/10/2021  التاريخ :27/10/2021

Trademark No.:41609 العالمة التجارية رقم :  41609

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Next Step Company for 
Construction and Building Materials

كة نيكست ستيب للمواد االنشائية ومواد البناء   بإسم :    �ش

Applicant Address: Ramallah, Umm Al Sharayet, 
Haboub Roundabout, Yabous Building, 1st floor   

ايط دوار حبوب عمارة يبوس ط1   العنوان :  رام الله أم الرش
    0599500507

Applicant for Correspondence : Ramallah, Umm 
Al Sharayet, Haboub Roundabout, Yabous 
Building, 1st floor

ايط دوار حبوب عمارة يبوس ط1   عنوان التبليغ  : رام الله أم الرش
0599500507

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Asphalting , Bricklaying  , Building construction 
supervision , Building insulating  , Bulldozers (Rental 
of) و , Construction  , Construction equipment (Rental 
of) , Demolition of buildings , Masonry  , Paving 
(Road)  , Rental of excavators , Supervision (Building 
construction ) , Rental of cranes [construction 
equipment , Construction consultation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــزل  ي ، ع

ــا�ف ــاء المب ــى انش اف ع ــوب ، اال�ش ــاء بالط ــت ، البن في ف الرت
ي ، تأجــري الجرافــات )البولــدوزرات) ، االنشــاء ، تأجــري 

المبــا�ف
ي ، البنــاء ، تعبيــد الطــرق ، 

معــدات االنشــاء ، هــدم المبــا�ف
ي ، تأجــري الرافعــات 

اف عــى انشــاء المبــا�ف تأجــري الحفــارات ، اال�ش
)معــدات انشــاء )استشــارات متعلقــة باالنشــاء 

  

142



108

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 27/10/2021  التاريخ :27/10/2021

Trademark No.:41610 العالمة التجارية رقم :  41610

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name:  Nour Jibril Muhammad 
Damanhouri 

يل محمد دمنهوري  بإسم :  نور جرب

Applicant Address:  Bethlehem Doha, Yasser 
Arafat Street    

العنوان :  بيت لحم الدوحة شارع يا� عرفات     

Applicant for Correspondence :  Bethlehem Doha, 
Yasser Arafat Street 

عنوان التبليغ  : بيت لحم الدوحة شارع يا� عرفات 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants , 
Restaurants (Self-service) , Snack-bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعــم ، مطاعــم  ــد بالطعــام والــرش وي ف ــات ، الرت ي الكافتري

الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 
BURGER CHEESE اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date: 27/10/2021  التاريخ :27/10/2021

Trademark No.:41611 العالمة التجارية رقم :  41611

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــات الشــوكوالتة، منتجــات الحلوي الشــوكوالتة ومنتجــات حلوي
الكيــك،  أنواعــه)،  )بكافــة  البســكويت  الســكاكر،  الســكرية، 
ــة �يعــة  ــة، المعكرون ــة العصائي ــة، المعكرون الباســتا، المعكرون
ف  ة، مســحوق الخبــري ية، الخمــري ، الشــعري ي

، الســباغيىت التحضــري
، الخــل، الكاتــش  ف ف االأخــرى، توابــل الســلطة، المايونــري ومــواد الخــرب
ــي،  ــزة للطه ف الجاه ــ�ي ــات العج ــل)، منتج ــات )التواب اب والصلص
العجينــة المجمــدة، الباراثــا المجمــدة، البوظــة )ايســكريم)، 
ــدة ،  ــة المجم ــات الفاكه ــان، حلوي ــري االألب ــدة غ ــات المجم الحلوي
الحلويــات المثلجــة، القهــوة، الشــاي، الــكاكاو، الســكر، االأرز، 
، الفطائــر،  ف التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخــرب
مــن  المصنــوع  ف  الطحــ�ي الخــردل،  الملــح،  االأســود،  العســل 
ي اساســها 

ــىت ــات الطعــام )ال وب ــارات. البقــول، مرش ــوب، البه الحب
ــل  ــاب، العس ــاي االعش ــرق، ش ــاب)، الم ــوب واالعش الحب

  

 

Date: 28/10/2021  التاريخ :28/10/2021

Trademark No.:41613 العالمة التجارية رقم :  41613

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 صيدالنية.  مستحرف

  

 

Date: 31/10/2021  التاريخ :31/10/2021

Trademark No.:41614 العالمة التجارية رقم :  41614
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Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Danube company for alcohol 
drinks p.c. 

وبات الكحولية  كة الدانوب للمرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Bethlehem- Beitsahour   العنوان :  بيت لحم - بيت ساحور

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

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

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

وبــات.  المرش

  

 

Date: 28/10/2021  التاريخ :28/10/2021

Trademark No.:41616 العالمة التجارية رقم :  41616

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Solen Cikolata Gida Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

ي 
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف ف سيكوالتا جيدا سانا�ي بإسم :  سول�ي

Applicant Address4: .Organize Sanayi Bolgesi 
83412 Nolu Cad. No:4    County: Sehitkamil     
Province: Gaziantep   Country: Türkiye                   

ي ، 83412 نولو كاد. ، رقم:4  ف ي بوغري العنوان :  4.أورجنايز سانا�ي
يدي:27600                      سيهيتكاميل جازينتيب ، تركيا  الرمز الرب

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 artificial coffee; rice, pasta and 
noodles; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; cereal bars and cereal-based 
snack food; bread, pastries and confectionery, 
peanut confectionery; almond confectionery, fruit 
confectionery; cakes; biscuits and cookies; waffles; tarts; 
candies; molasses for food; puddings; pies; halvah; 
chocolate, milk compound chocolate, chocolate-coated 
nuts, chocolate beverages with milk, chocolate spreads 
containing nuts, chocolate-based spreads; ice cream; ice 
pops; frozen yoghurt [confectionery ices]; fruit jellies; 
sorbets and other edible ices; macaroons; sugar, honey,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الباســتا  االأرز،  الصناعيــة؛  والقهــوة  الــكاكاو  الشــاي،  القهــوة، 
ات المصنوعة  والنودلــز؛ التابيــوكا والســاغو؛ والدقيــق والمســتحرف
ــها  ي أساس

ــىت ــة ال ــة الخفيف ــوب واالأغذي ــواح الحب ــوب؛ أل ــن الحب م
؛  ي

، المعجنــات والحلويــات، حلويــات فــول ســودا�ف ف الحبــوب؛ الخــرب
حلــوى اللــوز، حلويــات الفواكــه؛ الكعــك؛ البســكوت والكعــك 
ة؛ الســكاكر؛ دبــس  المحــى؛ كعكــة الوفــل؛ كعكــة الفواكــه الصغــري
للطعــام؛ حلــوى البودينــغ؛ الفطائــر؛ حــالوة طحينيــة؛ الشــوكوال، 
ــات  وب ــب، المكــرات المغطــاة بالشــوكوال، مرش الشــوكوال بالحلي
ي تحتــوي عــى 

الشــوكوال مــع الحليــب، الشــوكوال القابلــة للمــد الــىت
ــة؛  ــوكوال؛ البوظ ــها الش ــد أساس ــة للم ــة القابل ــرات ، االأغذي مك
( ف مجمــد ]حلويــات مثلجــة[؛ هــالم )جــىي المصــاص المثلــج؛ لــ�ب
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treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, 
preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; 
edible ices; chewing gums pancakes, savory pancakes; 
crackers, rice crackers; popcorn; chips; corn flakes, 
roasted corn; processed wheat for human consumption; 
crushed barley for human consumption; processed 
oats for human consumption; processed rye for human 
consumption 

وبــات المركــزة والمثلجــات القابلــة لــالأكل االأخــرى؛  الفواكــه؛ المرش
ة، مســحوق  حلــوى المعكــرون؛ الســكر، العســل، الدبــس؛ الخمــري
؛ الملــح، التوابــل، البهــارات، االأعشــاب المحفوظــة؛ الخل،  ف الخبــري
الصلصــات والتوابــل االأخــرى؛ والمثلجــات القابلــة لــالأكل؛ الفطائــر 
ــات،  ــة؛ المقرمش ــر المالح ــغ، الفطائ ــة المض ــة علك ــالة بنكه المح
ــوية؛  ــذرة المش ــق ذرة، ال ــات؛ رقائ ــار؛ الرقاق ــق االأرز؛ البوش رقائ
المطحــون  الشــعري  ي؛  البــرش لالســتهالك  المطبــوخ  القمــح 
ي؛  ي؛ الشــوفان المطبــوخ لالســتهالك البــرش لالســتهالك البــرش

ي  ــرش ــتهالك الب ــوخ لالس ــاودار مطب ج
ي 

اطات خاصة: الحماية باالألوان: االحمر، االبيض، البىف اشرت
والوردي

  

 

Date: 28/10/2021  التاريخ :28/10/2021

Trademark No.:41617 العالمة التجارية رقم :  41617

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Sharket M R M Lil- Isthmaar 
- Al - Seeyahe - Al - Mushama Al- Khususiya Al - 
Mahduda. 

كة ام ار ام لالستثمار السياحي المساهمة الخصوصية  بإسم :  �ش
المحدودة 

Applicant Address: Ramallah - Al - Tireh st - 
Muqabel Al - Serieyh Ramallah 

ة - مقابل �ية رام الله   العنوان :  رام الله - شارع الطري

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, tapioca and sago, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastries and sweets, frozen desserts, chocolate or 
cocoa-based drinks, coffee or tea, cakes, cake dough, 
cake powder, fondant, ginger fruit jelly, ice cream, tea 
Iced, pancakes, sugar sweets, biscuits, cake, candy, 
chocolate, chocolate drinks with milk, cocoa products, 
sweets, butter biscuits, petit fours (cakes). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التابيــوكا  االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة 
ات المصنوعــة مــن الحبــوب،  والســاغو، الدقيــق والمســتحرف
وبــات  ف والفظائــر والحلويــات، الحلويــات المثلجــة، مرش الخــرب
اساســها الشــوكالتة أو الــكاكاو أو القهــوة أو الشــاي، كعــك، عجينــة 
ــل،  ــه زنجبي ــكرية، جــىي فواك ــراص س ــك اق ــك، مســحوق الكي الكي
بوظــة ، شــاي مثلــج ، الفطائــر، حلويــات الســكر، بســكويت، كيــك ، 
وبــات شــوكالته مــع حليــب ، منتجــات كاكاو،  حلــوى، شــوكالته، مرش

ــك).  ــور )كع ي ف
ــىت ــدة، ب ــكويت بالزب ــات، بس حلوي

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة EXPRESS بمعزل عن  اشرت
العالمة
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Date: 28/10/2021  التاريخ :28/10/2021

Trademark No.:41618 العالمة التجارية رقم :  41618

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Sharket M R M Lil- Isthmaar 
- Al - Seeyahe - Al - Mushama Al- Khususiya Al - 
Mahduda. 

كة ام ار ام لالستثمار السياحي المساهمة الخصوصية  بإسم :  �ش
المحدودة 

Applicant Address: Ramallah - Al - Tireh st - 
Muqabel Al - Serieyh Ramallah 

ة - مقابل �ية رام الله   العنوان :  رام الله - شارع الطري

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Restaurants, bistro, Serving snacks, cafes, cafeterias, 
canteens, self-service restaurants and fast-food outlets; 
services for providing food and drink; catering services; 
the provision of food-ordering services through an on-
line computer network and Mobile Phones. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــي،  ــة، مقاه ــات الخفيف ــم الوجب ة، تقدي ــري ــة صغ ــم، حان مطاع
ــم  ــة ومطاع ــة الذاتي ــم ذات الخدم ــف، مطاع ــات، مقاص ي كافيتري
اب؛  والــرش الطعــام  تقديــم  وخدمــات  الريعــة؛  الوجبــات 
وخدمــات المطاعــم؛ وتقديــم خدمــات طلــب الطعــام مــن خــالل 

ــف.  ــوب والهات ــبكة الحاس ــى ش ــا�ش ع ــال المب االتص
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة EXPRESS بمعزل عن  اشرت

العالمة
  

 

Date: 31/10/2021  التاريخ :31/10/2021

Trademark No.:41619 العالمة التجارية رقم :  41619

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: AL NAJJAR REAL ESTATE CO. 
W.L.L 

كة النجار العقارية ذ.م.م  بإسم :  �ش

Applicant Address: Office 4406, Building 1398, 
Road 4626, Block 346, Manama- Bahrain 

العنوان :  مكتب 4406، بناية 1398، طريق 4626 ، مجمع 346، 
المنامة – البحرين  
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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:
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 قــر االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ــن)  ــول )لوش ــل، غس ات تجمي ــتحرف ــة، مس ــوت عطري ــور، زي عط

للشــعر، منظفــات أســنان 
  

 

Date: 01/11/2021  التاريخ :01/11/2021

Trademark No.:41621 العالمة التجارية رقم :  41621

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: EKER SUT URUNLERI GIDA 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

ي تيجاريت انونيم 
ى جيدا سانا�ي �ف بإسم :  ايكر سوت اورونلري

كيىت  شري

Applicant Address: Odunluk Mahallesi, Erdogan 
Binyucel Caddesi No: 13/A, Nilufer - Bursa / 
Turkey 

 : العنوان :  اودونلوك ماهاليىس، أردوغان بينيوجل جاديىس نمرب
13/ايه، نيلوفر - بورسا / تركيا  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; processed meat products; 
dried pulses; soups, bouillon; processed olives, olive 
paste; milk and 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 :
الصيــد،  وطيــور  الداجنــة  الطيــور  ولحــوم  واســماك  لحــوم 
شــوربات؛  المجففــة؛  البقــول  المصنعــة،  اللحــوم  منتجــات 
مــرق لحــم؛ زيتــون معالــج، معجــون زيتــون؛ الحليــب ومنتجــات 
وات  الحليــب، زبــدة؛ الزيــوت الصالحــة لــالأكل؛ فواكــه وخــرف
مملحــة؛  أو  ومدخنــة  ومطهــوة  ومجمــدة  ومجففــة  محفوظــة 
ة والفواكــه المجففــة  المكــرات المحــرف معجــون طماطــم؛ 
ــول  ــدة الف ــن وزب ــل للده ــدق قاب ــون البن ــف؛ معج ــات خفي كوجب
ــذور السمســم)؛ البيــض والبيــض  ــة ب ــة )عجين ، الطحين ي

الســودا�ف
المســحوق؛ رقائــق بطاطــا. 
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Date: 31/10/2021  التاريخ :31/10/2021

Trademark No.:41622 العالمة التجارية رقم :  41622

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: EKER SUT URUNLERI GIDA 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

ي تيجاريت انونيم 
ى جيدا سانا�ي �ف بإسم :  ايكر سوت اورونلري

كيىت  شري

Applicant Address: Odunluk Mahallesi, Erdogan 
Binyucel Caddesi No: 13/A, Nilufer - Bursa / 
Turkey 

 : العنوان :  اودونلوك ماهاليىس، أردوغان بينيوجل جاديىس نمرب
13/ايه، نيلوفر - بورسا / تركيا  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
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, pasties, 
pita, sandwiches, pies, cakes; desserts based on dough 
coated with syrup; puddings, custard, rice 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, iced 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 :
وبــات  وبــات أساســها القهــوة أو الــكاكاو، مرش القهــوة، الــكاكاو، مرش
نودلــز  محشــية،  عجائــن  معكرونــة،  الشــوكوالتة؛  أساســها 
ي أساســها 

ــىت ــز ال ــات ومنتجــات المخاب ــة رقيقــة[؛ المعجن ]معكرون
ــر  ، فطائ ف ــرب ــوكوالتة؛ خ ــق والش ــها الدقي ــات اساس ــق؛ حلوي الدقي
ي 

، سندويشــات، فطائــر، كيــك؛ الحلويــات الــىت ي ف عــر�ب باللحــم، خــرب
 ، ف د، أرز باللــ�ب اب؛ مهلبيــة، كســرت ف المغلفــة بالــرش اساســها العجــ�ي
 ( ــرب ــل )عك ــمع النح ي، ش ــرش ــتهالك الب ــل لالس ــمع نح ــل، ش العس
ــة[،  ــال ]منكه ــة؛ فاني ــواد الغذائي ــل للم ــة؛ تواب ــراض الغذائي لالأغ
ة، مســحوق  بهــارات، الصلصــات )التوابــل)، صلصــة بنــدورة؛ خمري
ــات الســكر،  ــق، ســميد، نشــا للطعــام؛ ســكر، مكعب ؛ دقي ف ــري الخب
ســكر بــودرة؛ شــاي، شــاي مثلــج؛ حلويــات، شــوكوالتة، بســكويت، 
ــكريم)،  ــة )أيس ــة؛ بوظ ــق؛ علك ــكويت رقائ ــق، بس ــكويت رقي بس
مثلجــات صالحــة لــالأكل؛ ملــح؛ وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب، 
فطــار،  االإ حبــوب  الــذرة،  رقائــق  مطحــون،  شــوفان  بوشــار، 
ي، شــعري مطحــون لالســتهالك  القمــح المصنــع لالســتهالك البــرش
الجــاودار  ي،  البــرش لالســتهالك  المعالــج  الشــوفان  ي،  البــرش

ــام.  ــس للطع ي، االأرز؛ دب ــرش ــتهالك الب ــج لالس المعال
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Date: 31/10/2021  التاريخ :31/10/2021

Trademark No.:41624 العالمة التجارية رقم :  41624

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: AL-Ethadyeh for Restaurant 
Management Company 

دارة المطاعم  كة االتحادية الإ بإسم :  الرش

Applicant Address: Al-Balqa /Al-Salt above the 
Dababneh Bridge, Jordan 

العنوان :  البلقاء/ السلط فوق جر الدبابنه، 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:
Services for providing food and drink  temporary 
accomodation. 

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

ي تشيكن بمعزل عن 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة كرنىسش اشرت

العالمة

  

 

Date: 01/11/2021  التاريخ :01/11/2021

Trademark No.:41625 العالمة التجارية رقم :  41625

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Zalloumco Import and Export 
Trading Company 

اد والتصدير التجارية  ستري كة زلومكو لالإ بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah - El Bireh, Al Jenan 
Quarter, Zalloum Building, West Bank 

كة زلومكو، حي الجنان ،  ة ، مبىف �ش العنوان :  رام الله ، البري
الضفة الغربية  

Applicant for Correspondence : Ramallah - El Bireh, 
Al Jenan Quarter, Zalloum Building, West Bank 

ة - ص .ب ب 1431 - هاتف: 2412383  عنوان التبليغ  : رام الله - البري
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Tea and iced tea, included in class 30. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الصنف رقم 30. 

الشاي والشاي المثلج، الواردة �ف
ي -بطعم الرمان 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة أيس �ت اشرت
بمعزل عن العالمة

  

 

Date: 01/11/2021  التاريخ :01/11/2021

Trademark No.:41626 العالمة التجارية رقم :  41626

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Zalloumco Import and Export 
Trading Company 

اد والتصدير التجارية  ستري كة زلومكو لالإ بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah - El Bireh, Al Jenan 
Quarter, Zalloum Building, West Bank 

كة زلومكو، حي الجنان ،  ة ، مبىف �ش العنوان :  رام الله ، البري
الضفة الغربية  

Applicant for Correspondence : Ramallah - El 
Bireh, Al Jenan Quarter, Zalloum Building, West 
Bank 

ة - ص .ب ب 1431 - هاتف: 2412383  عنوان التبليغ  : رام الله - البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tea and iced tea, included in class 30. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الصنف رقم 30. 

الشاي والشاي المثلج، الواردة �ف
ي -بطعم الخوخ بمعزل 

اطات خاصة:عدم الحماية عى أيس �ت اشرت
عن الحماية

  

 

Date: 01/11/2021  التاريخ :01/11/2021

Trademark No.:41627 العالمة التجارية رقم :  41627

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف
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Applicant Name: Zalloumco Import and Export 
Trading Company 

اد والتصدير التجارية  ستري كة زلومكو لالإ بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah - El Bireh, Al Jenan 
Quarter, Zalloum Building, West Bank 

كة زلومكو، حي الجنان ،  ة ، مبىف �ش العنوان :  رام الله ، البري
الضفة الغربية  

Applicant for Correspondence : Ramallah - El 
Bireh, Al Jenan Quarter, Zalloum Building, West 
Bank 

ة - ص .ب ب 1431 - هاتف: 2412383  عنوان التبليغ  : رام الله - البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tea and iced tea, included in class 30. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الصنف رقم 30. 

الشاي والشاي المثلج، الواردة �ف
ي -بطعم التوت بمعزل 

اطات خاصة:عدم الحماية عى أيس �ت اشرت
عن العالمة

  

 

Date: 01/11/2021  التاريخ :01/11/2021

Trademark No.:41628 العالمة التجارية رقم :  41628

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Zalloumco Import and Export 
Trading Company 

اد والتصدير التجارية  ستري كة زلومكو لالإ بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah - El Bireh, Al Jenan 
Quarter, Zalloum Building, West Bank 

كة زلومكو، حي الجنان ،  ة ، مبىف �ش العنوان :  رام الله ، البري
الضفة الغربية  

Applicant for Correspondence : Ramallah - El 
Bireh, Al Jenan Quarter, Zalloum Building, West 
Bank 

ة - ص .ب ب 1431 - هاتف: 2412383  عنوان التبليغ  : رام الله - البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tea and iced tea, included in class 30. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الصنف رقم 30. 

الشاي والشاي المثلج، الواردة �ف
ي -بطعم التفاح 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة أيس �ت اشرت
بمعزل عن العالمة
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Date: 01/11/2021  التاريخ :01/11/2021

Trademark No.:41630 العالمة التجارية رقم :  41630

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Qalqilya - Stadium Street, 
jawwal 0595780390  Email: razan.co@hotmail.
com 

كة الخلود للمواد التموينية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Qalqilya - Stadium Street, 
jawwal 0595780390 
Email: razan.co@hotmail.com 

العنوان :  قلقيلية – شارع الملعب ، جوال: 0595780390  
  razan.co@hotmail.com :ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tissues and  napkins 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المحارم والمناديل 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة مناديل بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 01/11/2021  التاريخ :01/11/2021

Trademark No.:41631 العالمة التجارية رقم :  41631

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: The National Carton Industry 
Company p.l.c 

كة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة  بإسم :  الرش
المحدودة 

Applicant Address: Nablus- industrial area 
 العنوان :  نابلس - المنطقة الصناعية  
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Applicant for Correspondence : Nablus-Al-Dibes 
Blild 1th Floor - Gharnatah St. P.O 75 

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع غرناطة- عمارة الدبس ط 1 ص.ب 75  
                 092388388:Mobile /  ps.alzubilaw@info :Email

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
Packaging, Advertisement boards of paper or 
cardboard, Advertisement boards of paper or 
cardboard, Bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging, Packing paper, Paper, Carbon 
paper, Cardboard*, Cardboard articles, Cardboard 
tubes, Bottle envelopes of cardboard or paper, Bottle 
wrappers of cardboard or paper, Packaging material 
made of starches

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اوراق مصنوعــة مــن الــورق او البالســتيك لتغليــف االطعمــة، 
لوحــات إعالنــات مــن الــورق او الــورق المقــوى، اكيــاس )مغلفــات 
ــف،ورق،  ــة، ورق تغلي ــتيك للتعبئ ــورق او البالس ــن ال ــة) م وأجرب
ورق كربــون، ورق مقــوى، مــواد مــن الــورق المقــوى، انابيــب مــن 
ــورق،  ــوى او ال ــورق المق ــن ال ــر م ــة قواري ــوى، اغطي ــورق المق ال
اغلفــة قواريــر مــن الــورق المقــوى او الــورق، مــواد تغليــف 

ــا. ــن النش ــة م مصنوع

  

 

Date: 01/11/2021  التاريخ :01/11/2021

Trademark No.:41632 العالمة التجارية رقم :  41632

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, toys, and playthings; computer game apparatus 
and equipment; electronic games; construction toys; 
playground apparatus and equipment; decorations for 
Christmas trees; masks [playthings]; carnival masks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االلعــاب واللعــب، اجهــزة ومعــدات العــاب الحاســوب، االلعــاب 
ونيــة، العــاب البنــاء، اجهــزة ومعــدات الملعــب، زينــة  االلكرت

ــال.  ــة الكرنف ــاب)، أقنع ــة )الع ــالد، االقنع ــد المي ــجار عي الش

  

 

Date: 01/11/2021  التاريخ :01/11/2021

Trademark No.:41633 العالمة التجارية رقم :  41633
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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, toys, and playthings; computer game 
apparatus and equipment; electronic games; 
construction toys; playground apparatus and 
equipment; decorations for Christmas trees; masks 
[playthings]; carnival masks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االلعــاب واللعــب، اجهــزة ومعــدات العــاب الحاســوب، االلعــاب 
ونيــة، العــاب البنــاء، اجهــزة ومعــدات الملعــب، زينــة  االلكرت

ــال.  ــة الكرنف ــاب)، أقنع ــة )الع ــالد، االقنع ــد المي ــجار عي الش

  

 

Date: 02/11/2021  التاريخ :02/11/2021

Trademark No.:41635 العالمة التجارية رقم :  41635

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name:  Mohamad Ahmad Omar 
Manasra 

بإسم :  محمد أحمد عمر منارصة 

Applicant Address:  Hebron Bani Naim, Qamar 
neighborhood, next to the Diwan of Al-Hajj 
Hussein    

ف  ي نعيم حي قمر بجانب ديوان آل الحاج حس�ي
العنوان :  الخليل بىف

جوال 0569990521    

Applicant for Correspondence :  Hebron Bani 
Naim, Qamar neighborhood, next to the Diwan of 
Al-Hajj Hussein 

ف  ي نعيم حي قمر بجانب ديوان آل الحاج حس�ي
عنوان التبليغ  : الخليل بىف

جوال 0569990521
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Aromatics [essential oils] , Perfumery , Skin care 
(Cosmetic preparations for) , Skin whitening creams , 
Make-up , Incense , Medicated soap

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــل للعناي ات تجمي ــتحرف ــور ، مس ــة) ، عط ــوت عطري ــور )زي عط
ي  ة ، مكيــاج ، بخــور ، صابــون طــىب ة ، كريمــات تبييــض البــرش بالبــرش
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Date: 02/11/2021  التاريخ :02/11/2021

Trademark No.:41636 العالمة التجارية رقم :  41636

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Mandarin Furnaces Automatic 
Company 

كة أفران مندرين االليه  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan, Al Zarqa   العنوان :  االأردن، الزرقاء

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:
Advertising; business management; business 
administration;office functions; bakery Services, Retail 
services relating to bakery products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأعمــال وتفعيــل  وإدارة وتوجيــه  عــالن  واالإ الدعايــة  خدمــات 
؛ خدمــات المخابــز، خدمــات البيــع بالتجزئــة  ي النشــاط المكتــىب

المتعلقــة بمنتجــات المخابــز 
  

 

Date: 02/11/2021  التاريخ :02/11/2021

Trademark No.:41637 العالمة التجارية رقم :  41637

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Mandarin Furnaces Automatic 
Company 

كة أفران مندرين االليه  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan, Al Zarqa   العنوان :  االأردن، الزرقاء

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, tea, cocoa and artificial coffee; sugar, 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; Bakery goods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاغو؛ 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 االأســود؛ الخمــري
الخــل والصلصــات )التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج؛ منتجــات المخابــز 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date: 03/11/2021  التاريخ :03/11/2021

Trademark No.:41638 العالمة التجارية رقم :  41638

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Unique Engineering Solutions & 
Contracting LLC 

كة يونيك للحلول الهندسية والمقاوالت مساهمة  بإسم :  �ش
خصوصية 

Applicant Address: Ramallah Al-Bireh Al-Jinan 
Street 

ة شارع الجنان   العنوان :  رام الله  البري

Applicant for Correspondence : Adv Farouk 
Tabakhi Ramallah, Ramallah Commercial Tower, 
third floor. 

عنوان التبليغ  : المحامي فاروق طباخي رام الله، برج رام الله التجاري، 
الطابق الثالث جوال 0599986027 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Application is hereby mad for Registration of Trade 
mark (   ( in Class (9) in respect of (a):  Spectacle glasses, 
Spectacles [optics],Sunglasses, Goggles for Sports, 
Cases (Eyeglass (,  Spectacle cases, Eyeglass chains, 
Eyeglass cords, Eyeglass frames, Spectacle frames,  
Pince-nez, Pince-nez cases, Pince-nez chains, Pince-
nez cords, Pince-nez mountings, Eyepieces, Eyeglasses, 
Contact lenses, Containers for contact lenses, Correcting 
lenses  optics   ,Fiber [fiber (Am.)] optic cables, Lens 
hoods, Lenses (Optical—),Magnifying glasses [optics], 
Mirrors [optics], Optical apparatus and instruments , 
Optical character readers, Optical condensers, Optical 
data media, Optical discs, Optical fibers [fibres] [light 
conducting filaments], Optical glass, Optical goods, 
Optical lamps, Optical lanterns, Optical character 
readers  Optical lenses,  Spherometers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عدســات للنظــارات,؛ نظــارات )بريــة)؛ نظــارات شمســية؛ نظارات 
ــارات؛  ــل للنظ ــارات؛ سالس ــب للنظ ــة؛ عل ــاب الرياضي ــة لالألع واقي
خيــوط للنظــارات؛ أطــر للنظــارات؛ نظــارات أنفيــة؛ علــب للنظارات 
ــة؛  ــارات االنفي ــة للنظ ط ــة؛ ا�ش ــارات االنفي ــل للنظ ــة؛ سالس االنفي
ــة؛  ــات الصق ــة؛ عدس ــات عيني ــة؛ عدس ــارات االنفي ــنادات للنظ س
ــة)؛  ــر )بري ــم الب ــات تقوي ــه؛ عدس ــات الالصق ــة للعدس أوعي
كبــالت اليــاف بربــة؛ أغطيــة عدســات؛ عدســات بريــة؛ نظــارات 
ة )بريــة)؛ مرايــا )بريــة)؛ أجهــزة وأدوات بريــة؛ قارئــات  مكــرب
حــروف بريــة؛ مكثفــات بريــة؛ أوســاط تخزيــن بيانــات بريــة؛ 
ــاج  ــوء)؛ زج ــل الض ــل توصي ــة )فتائ ــاف بري ــة؛ ألي ــراص بري أق
بريــات؛ ســلع بريــة؛ مصابيــح بريــة؛ فوانيــس ســحرية 
بريــة؛ عدســات بريــة؛ قارئــات حــروف بريــة؛ أجهــزة قيــاس 

تقــوس العدســات. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة ISEE  بمعزل عن العالمة اشرت
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 03/11/2021  التاريخ :03/11/2021

Trademark No.:41639 العالمة التجارية رقم :  41639

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Mustafa tayseer hajj assad 
dahdouh 

بإسم :  مصطفى تيسري حج اسعد دحدوح 

Applicant Address: Nablus, iskan rujib ,near 
aladdin furniture house number 153 

العنوان :  نابلس اسكان روجيب بالقرب من مفروشات عالء الدين 
ل رقم 135   ف مرف

Applicant for Correspondence : Nablus,sufyan 
street shantir building, 6th floor 
-jawla:0595553320 -
email : lamees.helal@hotmail.com 

عنوان التبليغ  : نابلس شارع سفيان عمارة الشنتري الطابق السادس - 
 lamees.helal@hotmail.com : email - 0595553320 : جوال

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

  

 

Date: 03/11/2021  التاريخ :03/11/2021

Trademark No.:41640 العالمة التجارية رقم :  41640

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Mustafa tayseer hajj assad 
dahdouh 

بإسم :  مصطفى تيسري حج اسعد دحدوح 

Applicant Address: Nablus, iskan rujib ,near 
aladdin furniture house number 153 

العنوان :  نابلس اسكان روجيب بالقرب من مفروشات عالء الدين 
ل رقم 135   ف مرف

Applicant for Correspondence : Nablus,sufyan 
street shantir building, 6th floor - hawla 
:05995553320 -email : lamees.helal@hotmail.com

عنوان التبليغ  : نابلس شارع سفيان عمارة الشنتري الطابق السادس - 
email : lamees.helal@hotmail.com- 05995553320 : جوال

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 03/11/2021  التاريخ :03/11/2021

Trademark No.:41641 العالمة التجارية رقم :  41641

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: New Falcon Company for Private 
Security Services 

كة فالكون الجديدة للخدمات االأمنية الخاصة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Bekdar Street, Al-
Ezz Building, 3rd floor                   

العنوان :  رام الله شارع بكدار عمارة العز ط 3                     

Applicant for Correspondence : Adv  Hussein 
Zahaika Ramallah, Al-Isra Building, 5th floor, 
Mobile 0598566392 

ف زحايكة رام الله عمارة اال�اء ط 5 جوال  عنوان التبليغ  : المحامي حس�ي
 0598566392

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Body guarding (Personal) , Chaperoning , Dating 
services , Guards , Guards (Night) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الحفــالت االجتماعيــة ، خدمــات 

الحراســة الشــخصية ، المرافقــة �ف
المرافقــة االجتماعيــة ، الحراســة ، الحــراس الليليــون 

اطات خاصة:عدم الحماية عى خدمات االمن الخاصة  اشرت

 

Date: 03/11/2021  التاريخ :03/11/2021

Trademark No.:41648 العالمة التجارية رقم :  41648

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Near East Company For Medical 
Laboratory Services 

ية الطبية  ق االد�ف للخدمات المخرب كة الرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Rammallah Albireh   ة العنوان :  رام الله البري

Applicant for Correspondence : Nabil mushahwar 
firm law , ramallah, near post office, malki 
building, floor 4, jawal 0598554485 

يد، عمارة  عنوان التبليغ  : مكتب االستاذ نبيل مشحور، رام الله، نزلة الرب
، الطابق 4جوال 0598554485  المالكي

ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Aromatherapy services, Artificial insemination services, 
Blood bank services, Chiropractics, Clinic (medical) 
services, Dentisty, Hair implantation, Health care, 
Health centers, Health spa services, Homes (Nursing), 
Hospices, In vitro fertilization services, Massage, 
Medical assistance, Medical clinic services, Medical 
equipment rental, Midwife services, Nursing homes, 
Nursing medical, Optician’s services, Pharmacists 
services to make up prescriptions, Pharmacy advice, 
Physical therapy, Physiotherapy, Plastic surgery, 
psychologist (services of a-), Rehabilitation for 
substance abuse patients, Sanatoriums, Sauna servies, 
Solarium services, Surgery (plastic), Telemedicine 
services, Therapy services, visagists’ services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات العــالج بالعطــور، خدمــات التلقيــح الصناعــي، خدمــات 
ــادات  ــات العي ــاب، خدم ــة لالعص ــة اليدوي ــدم، المعالج ــوك ال بن
الصحيــة،  الرعايــة  الشــعر،  زراعــة  االســنان،  طــب  الطبيــة، 
ــة، دور التمريــض،  ــة، خدمــات المنتجــات الصحي ــز الصحي المراك
المســاج  الجســم،  خــارج  االخصــاب  خدمــات  مستشــفيات، 
)التدليــك)، المســاعدة الطبيــة، خدمــات العيــادات الطبيــة، تأجــري 
المعــدات الطبيــة، خدمــات القابــالت، دور التمريــض، التمريــض 
ــري  ــة لتحض ــات الصيادل ــات، خدم ي البري ــىي ــات فن ، خدم ي ــىب الط
ــة  ــي، الجراح ــالج الطبيع ــة، الع ــح الصيدالني ــات، النصائ الوصف
التقويميــة، خدمــات علمــاء النفــس، اعــادة تاهيــل مــرصف االيــذاء 
ــميس،  ــات التش ــاونا، خدم ــات الس ــات، خدم ــدي، المصح الجس
بعــد، خدمــات  عــن  التطبيــب  التقويميــة، خدمــات  الجراحــة 

ــل.  اء التجمي ــرب ــات خ ــالج، خدم الع

  

 

Date: 03/11/2021  التاريخ :03/11/2021

Trademark No.:41650 العالمة التجارية رقم :  41650

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: YIWU PAIER ELECTRIC 
APPLIANCE CO.,LTD 

ي دي 
ك ابالينس كو.،ال �ت بإسم :  ييوو بايري اليكرت

Applicant Address: No.17195, Zone 2, China Yiwu 
International Trade Mart, Futian Street, Yiwu City, 
Zhejiang Province, China 

ناشونال تريد مارت،  العنوان :  نو.17195، زون 2، تشاينا ييوو انرت
ف   ، زهيجيانغ بروفنس، الص�ي ي

يت، ييوو سيىت فوتيان سرت

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:
beard clippers; curling tongs; cuticle tweezers / 
cuticle nippers; crimping irons; hand implements for 
hair curling; razors, electric or non-electric; nail files, 
electric; fingernail polishers, electric or non-electric / 
nail buffers, electric or non-electric; hair clippers for 
personal use, electric and non-electric; nail clippers, 
electric or non-electric; manicure sets; depilation 
appliances, electric and non-electric; manicure sets, 
electric; eyelash curler; hair braiders, electric; laser hair 
removal apparatus, other than for medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة  ــد الشــعر؛ مالقــط البــرش مقصــات شــعر اللحــى؛ مالقــط لتجعي
ــة  ــعر؛ أدوات يدوي ــكاوي ش ــة؛ م ة الميت ــرش ــات الب ــة/ قراض الميت
غــري كهربائيــة لتجعيــد الشــعر؛ ماكينــات حالقــة كهربائيــة أو غــري 
ــة او  ــر كهربائي ــات اظاف ــر؛ ملمع ــة لالظاف ــارد كهربائي ــة؛ مب كهربائي
ــة؛  ــري كهربائي ــة أو غ ــر كهربائي ــع االأظاف ــة/ أدوات تلمي ــري كهربائي غ
ســتعمال الشــخىي ]كهربائيــة وغــري كهربائيــة[؛  مقصــات شــعر لالإ
مقلمــات اظافــر كهربائيــة او غــري كهربائيــة؛ اطقــم العنايــة باظافــر 
ــم  ــعر؛ اطق ــة الش زال ــة الإ ــري كهربائي ــة وغ ــن؛ ادوات كهربائي اليدي
الرمــوش؛  تجعيــد  ادوات  اليديــن؛  باظافــر  للعنايــة  كهربائيــة 
ــري  ر، لغ ف ــري ــعر بالل ــة الش ــزة إزال ــة؛ أجه ــعر كهربائي ــرات ش مضف

ــة  ــراض الطبي االأغ

170



126

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 03/11/2021  التاريخ :03/11/2021

Trademark No.:41651 العالمة التجارية رقم :  41651

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: YIWU PAIER ELECTRIC 
APPLIANCE CO.,LTD 

ي دي 
ك ابالينس كو.،ال �ت بإسم :  ييوو بايري اليكرت

Applicant Address: No.17195, Zone 2, China Yiwu 
International Trade Mart, Futian Street, Yiwu City, 
Zhejiang Province, China 

ناشونال تريد مارت،  العنوان :  نو.17195، زون 2، تشاينا ييوو انرت
ف   ، زهيجيانغ بروفنس، الص�ي ي

يت، ييوو سيىت فوتيان سرت

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:
mixing machines; butter machines; meat choppers 
[machines] / meat mincers [machines]; flour mill 
machines; bread cutting machines; kneading machines; 
food preparation machines, electromechanical; 
crushers for kitchen use, electric; coffee grinders, other 
than hand-operated; blenders, electric, for household 
purposes; kitchen machines, electric; whisks, electric, 
for household purposes; food processors, electric; juice 
extractors, electric 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدة؛ فرامــات لحــم ]االت[/ فرامــات  ــع الزب ــط؛ آالت تصني االت خل
؛ االت  ف ؛ آالت تقطيــع الخــرب ف لحــم ]االت[؛ آالت تصنيــع الطحــ�ي
وميكانيكيــة لتحضــري االأغذيــة؛ مجــارش كهربائيــة  عجــن؛ آالت إلكرت
ــد؛  ــدار بالي ي ت

ــىت ــالف ال ــوة بخ ــن قه ــخ؛ مطاح ي المطب
ــتخدم �ف تس

ــة؛  ــخ الكهربائي ــة؛ آالت المطب لي ف ــراض المرف ــة لالأغ ــات كهربائي خالط
أغذيــة  معالجــات  ليــة؛  ف المرف لالأغــراض  كهربائيــة  خفاقــات 

ــة  ــري كهربائي ــتخلصات عص ــة[؛ مس ]كهربائي

  

 

Date: 03/11/2021  التاريخ :03/11/2021

Trademark No.:41652 العالمة التجارية رقم :  41652

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name:  Cosmopoli General Trading 
Company 

كة كوزموبوىلي للتجارة العامة بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah/ Al Bereh/ Omar Al 
Mokhtar Street    

ة / شارع عمر المختار جوال  العنوان :  رام الله/ البري
    0595727721
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Applicant for Correspondence :  Ramallah/ Al 
Bereh/ Omar Al Mokhtar Street 

ة / شارع عمر المختار جوال 0595727721 عنوان التبليغ  : رام الله/ البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations, and other substances for 
laundry use; cleanins, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices: After-shave lotion, Air (canned 
pressurized-) for cleaning and dusting purposes, Air 
fragrancing prepararations,Aloe vera preparations for 
cosmetics purposes, Baths (Cosmetic preparations for-
),Beard dyes,Beauty masks,Cakes of toilet soap,Canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes, 
Cleaning preparations,Cleaning milk for toilet 
purposes,Colour-removing preparations,Cosmetic 
kits,Cosmetics,Cotton sticks for cosmetics 
purposes,Cotton wool for cosmetics purposes,Creams 
(Cosmetic-), Depilatories, Dry shampoo,Dry-cleaning 
preparations,Liquids for floors (Non-slipping-), Lotions 
for cosmetic purposes, Lotions (tissues impregnated 
with cosmetic-), Mak-up, Mak-up powder,Mak-up 
preparations,Mak-up removing preparations, Mascara, 
Masks (Beauty-), Milk (cleansing-)for toilet purposes, 
Pencils (Cosmetic-), Eyebrow cosmatics, 
Pencils (Eyebrow-),Fabric softeners for laundry 
use,Perfumery,Perfumes,Hair colorants,Hair dyes, 
Hair lotions, Hair spray, Haydrogen peroxide for 
cosmetic purposes,Jelly (Petroleum--) for cosmetic 
purposes,Polish for furniture and flooring, Pomades 
for cosmetic purposes,Lequer-removing preparations, 
Laundry bleach,Laundry preparations,Powder (Mak-
up-), Preservatives for leather [polishes], Shaving 
preparations, Shavinf soap, Skin care (Cosmetic 
preparations for-),Skin whitening creams,Slimming 
purposes (Cosmetic preparations for-),Soap 
(Disinfectant-),Sunscreen preparations,Unblocking 
drain pipes (Preparations for-),Softeners (Fabric-) 
{for laundry use},Stain removers,Swabs [toiletries], 
Toiletries.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ي 
�ف تســتعمل  اخــرى  ومــواد  االقمشــة  تبييــض  ات  مســتحرف

وجــىي  وصقــل  تنظيــف  ات  مســتحرف المالبــس،  وكي  غســل 
ــل،  ات تجمي ــتحرف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي ــط،صابون، عط وكش
لوشــن)   ( أسنان:غســول  منظفــات  للشــعر،  )لوشــن)  غســول 
ي علــب الأغــراض التنظيــف 

لمــا بعــد الحالقة،هــواء مضغــوط �ف
ــار  ات صب ات تعطــري الجــو، مســتحرف وتنفيــض الغبار،مســتحرف
ــتحمام،  س ــة لالإ ات تجميلي ــتحرف ــراض التجميل،مس ا الغ ــري االلوف
ــواء  ــون الزينة،ه ــن صاب ــع م ــة، قط ــة تجميلي ــاغ اللحى،اقنع أصب
ات  ي علــب الأغــراض التنظيــف وتنفيــض الغبار،مســتحرف

مضغــوط �ف
إزالــة  ات  الزينة،مســتحرف الأغــراض  منظــف  تنظيف،حليــب 
ات تجميل،أعــواد قطــن الأغراض  االألوان،أطقــم تجميــل، مســتحرف
تجميليــة، التجميل،كريمــات  الأغــراض  ي 

قطــىف  التجميل،غــزل 
ات  الجاف،مســتحرف الشــامبو  ات  مســتحرف الشــعر،  مزيــالت 
نــزالق  لالإ مانعــة  الجاف،ســوائل  التنظيــف 
التجميل،مناديــل  الأغــراض  لوشــن)   ( لالأرضيات،غســوالت 
تجميلية،مكيــاج، لوشــن)   ( بغســوالت  بــة  مرش  ورقيــة 
إزالــة  ات  مكياج،مســتحرف ات  مكياج،مســتحرف مســاحيق 
الأغــراض  منظــف  تجميلية،حليــب  المكياج،مســكرة،أقنعة 
الحواجب،أقــالم  تجميــل  ات  تجميلية،مســتحرف الزينة،أقــالم 
الغســيل  ي 

�ف تســتخدم  لالقمشــة  حواجب،ملينــات 
الشعر،غســوالت  الشــعر،اصباغ  ،عطور،عطور،ملونــات  والكي
ف  وكســيد الهيدروجــ�ي اي) للشعر،بري )لوشــن) للشــعر،رذاذ )ســرب
لالأثــاث  التجميل،ملمــع  الأغــراض  ف  التجميل،فازلــ�ي الأغــراض 
إزالــة  ات  التجميل،مســتحرف الأغــراض  واالأرضيات،مراهــم 
للغســيل  ات  ،مســتحرف والكي للغســيل  الالكيه،قــارص 
 ( المدبــوغ  للجلــد  حافظــة  مكياج،كــواد  ،مســاحيق  والكي
ات  حالقة،مســتحرف حالقة،صابــون  ات  ملمعات)،مســتحرف
ات  ة،مســتحرف ة،كريمــات تبييــض البرش تجميــل للعنايــة بالبرش
ات  مطهر،مســتحرف التنحيف،صابــون  الأغــراض  تجميــل 
أنابيــب  انســداد  لمنــع  ات  الشمس،مســتحرف مــن  الوقايــة 
للغســيل)، )تســتخدم  لالأقمشــة   التريف،منعمــات 

مزيالت البقع،أعود قطن )مواد تواليت)،مواد تواليت.
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Date: 04/11/2021  التاريخ :04/11/2021

Trademark No.:41653 العالمة التجارية رقم :  41653

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Adrien Alloussi  بإسم :  أدريان سليمان نجيب  اللوصي

Applicant Address: Bethlehem - Beit Sahour   العنوان :  بيت لحم - بيت ساحور

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
cookies ,biscuits,pastries,cak,oriental 
desserts,doughnuts 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 :
ــة ودونتــس  قي ف والبســكويت ومعجنــات وكيــك وحلويــات �ش كوكــري
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.  ــارات الثل ــل البه ــات التواب والصلص

ف بمعزل عن العالمة اطات خاصة:عدم الحماية عى كواكري اشرت

  
 

Date: 04/11/2021  التاريخ :04/11/2021

Trademark No.:41655 العالمة التجارية رقم :  41655

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Near East Company For Medical 
Laboratory Services 

ية الطبية  ق االد�ف للخدمات المخرب كة الرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Rammallah Albireh   ة العنوان :  رام الله البري
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Applicant for Correspondence : Nabil mushahwar 
firm law , ramallah, near post office, malki 
building, floor 4, jawal 0598554485 

يد، عمارة  عنوان التبليغ  : مكتب االستاذ نبيل مشحور، رام الله، نزلة الرب
، الطابق 4جوال 0598554485  المالكي

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Aromatherapy services, Artificial insemination services, 
Blood bank services, Chiropractics, Clinic (medical) 
services, Dentisty, Hair implantation, Health care, 
Health centers, Health spa services, Homes (Nursing), 
Hospices, In vitro fertilization services, Massage, 
Medical assistance, Medical clinic services, Medical 
equipment rental, Midwife services, Nursing homes, 
Nursing medical, Optician’s services, Pharmacists 
services to make up prescriptions, Pharmacy advice, 
Physical therapy, Physiotherapy, Plastic surgery, 
psychologist (services of a-), Rehabilitation for 
substance abuse patients, Sanatoriums, Sauna servies, 
Solarium services, Surgery (plastic), Telemedicine 
services, Therapy services, visagists’ services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات العــالج بالعطــور، خدمــات التلقيــح الصناعــي، خدمــات 
ــادات  ــات العي ــاب، خدم ــة لالعص ــة اليدوي ــدم، المعالج ــوك ال بن
الصحيــة،  الرعايــة  الشــعر،  زراعــة  االســنان،  طــب  الطبيــة، 
ــة، دور التمريــض،  ــة، خدمــات المنتجــات الصحي ــز الصحي المراك
المســاج  الجســم،  خــارج  االخصــاب  خدمــات  مستشــفيات، 
)التدليــك)، المســاعدة الطبيــة، خدمــات العيــادات الطبيــة، تأجــري 
المعــدات الطبيــة، خدمــات القابــالت، دور التمريــض، التمريــض 
ــري  ــة لتحض ــات الصيادل ــات، خدم ي البري ــىي ــات فن ، خدم ي ــىب الط
ــة  ــي، الجراح ــالج الطبيع ــة، الع ــح الصيدالني ــات، النصائ الوصف
التقويميــة، خدمــات علمــاء النفــس، اعــادة تاهيــل مــرصف االيــذاء 
ــميس،  ــات التش ــاونا، خدم ــات الس ــات، خدم ــدي، المصح الجس
بعــد، خدمــات  عــن  التطبيــب  التقويميــة، خدمــات  الجراحــة 

ــل.  اء التجمي ــرب ــات خ ــالج، خدم الع
  

 

Date: 04/11/2021  التاريخ :04/11/2021

Trademark No.:41656 العالمة التجارية رقم :  41656

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name:  Mohammad Ibrahim Husni 
Banat  

ي بنات 
بإسم :  محمد ابراهيم حسىف

Applicant Address:  Ramallah Suburb Al-Rehan 
Lacasa Mall    

العنوان :  رام الله ضاحية الريحان الكاسا مول جوال 
    0598465676

Applicant for Correspondence :  Ramallah Suburb 
Al-Rehan Lacasa Mall 

عنوان التبليغ  : رام الله ضاحية الريحان الكاسا مول جوال 
0598465676

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Basins [bowls]  , Basins [receptacles] , Bottles  , Bowls 
(Glass) , Boxes of glass  , Busts of china, terra-cotta 
or glass  , Candle rings  , Candlesticks  , Ceramics for 
household purposes , China ornaments , Corkscrews 
, Crockery , Cups , Earthenware , Enamelled glass , 
Figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, earthware 
or glass , Flower pots , Fused silica [semi-worked goods]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــق زجاجي ــة ، صنادي ــات زجاجي ــر ، زبدي ي ، قواري

ــات ، أوا�ف زبدي
ي أو الفخــار أو الزجــاج 

، هيــاكل نصفيــة مــن الخــزف الصيــىف
ليــة ،  ف ،حلقــات شــموع ، شــمعدانات ، خزفيــات لالأغــراض المرف
ي 

ف ، أوا�ف ي ، فتاحــات ســدادات الفلــ�ي
حــى مــن الخــزف الصيــىف

ــل  ــا ، تماثي ــىي بالمين ــاج مط ــة ، زج ي خزفي
ــواب ، أوا�ف ــة ، أك فخاري

ي أو الفخــار أو الزجــاج ، أوعيــة زهــور
ة مــن الخــزف الصيــىف صغــري

175



130

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

other than for building , Glass, unworked or semi-
worked [except building glass] , Glass vials [receptacles] 
, Holders for flowers and plants [flower arranging] , 
Liqueur, sets Liqueur sets . Majolica Mosaics of glass, 
not for building , s Pe   , Powdered glass for decoration 
, Vases  , Works of art, of porcelain, terra-cotta or glass

ــتخدمة  ــالف المس ــغولة) بخ ــبه مش ــع ش ــة )بضائ ــيليكا زجاجي ، س
ــاج  ــتثناء زج ــغول )بإس ــبه مش ــغول أو ش ــري مش ــاج غ ــاء ، زج للبن
) ، حامــالت للزهــور والنباتــات  ي

) ، قواريــر زجاجيــة )آوا�ف ي
المبــا�ف

ــات  وب ــم للمرش ــع اطق ــة للتلمي ــود مدبوغ ــور) ، جل ــيق الزه )لتس
ي مــن خــزف ايطــاىلي ، فسيفســاء زجاجيــة ليســت للبنــاء، قواريــر 

اوا�ف
للزيــت ، حارقــات للطيــب أو العطــور ، زجــاج مســحوق للزخرفــة ، 
ي أو الفخــار أو الزجــاج 

مزهريــات ، تحــف فنيــة مــن الخــزف الصيــىف
اطات خاصة:عدم حماية الرمال ورسمة الجرة ورسمة الجمل  اشرت

بمعزل عن العالمة

  

 

Date: 04/11/2021  التاريخ :04/11/2021

Trademark No.:41657 العالمة التجارية رقم :  41657

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

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

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

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular and pulmonary 
diseases, central nervous system diseases, peripheral 
neurological system diseases, pain, dermatologic 
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, 
respiratory diseases, digital ulcers, and cerebrovascular 
diseases; vaccines; anxiolytics; anti-allergics; anti-
infectives; none being ophthalmic pharmaceutical 
preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وســية  يــة لمنــع ولمعالجــة االمراض الفري ات صيدليــة برش مســتحرف
ــة  ــب واالوعي ــات وامــراض القل ــة وااللتهاب ــة الذاتي وامــراض المناع
ي المركــزي وامــراض  الدمويــة والرئــة وامــراض الجهــاز العصــىب
ي المحيطــي وااللــم واالمــراض الجلديــة وامــراض  الجهــاز العصــىب
الجهــاز الهضمــي واالمــراض المعديــة وامــراض االيــض واالمــراض 
ــة  ــة وامــراض الجهــاز التنفــىسي والقرحــة وامــراض االوعي الرطاني
مضــادات  القلــق،  مزيــالت  اللقاحــات،  الدماغيــة،  الدمويــة 
ء ممــا ذكــر لــه عالقــة  ي

الحساســية، مضــادات العــدوى، ال سش
ــون.  ــة بالعي ــة المتعلق ات الصيدلي ــتحرف بالمس
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Date: 04/11/2021  التاريخ :04/11/2021

Trademark No.:41658 العالمة التجارية رقم :  41658

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Clarios Technology and 
Recycling GmbH 

ي اتش  بإسم :  كالريوس تكنولوجي اند ريسايكلينغ جي ام �ب

Applicant Address: Am Leineufer 51, Hannover, 
30419 Germany 

العنوان :  ام لينوفر 51، هانوفر، 30419، المانيا  

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

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

Goods/Services:
Batteries of all kinds used in vehicles for the 
transportation of persons and goods, including 
automobiles, trucks, boats and motorcycles, and parts 
and accessories for such batteries, including battery 
chargers, battery testers, cables, wires, cases, boxes, 
battery monitoring apparatus, switches, remote 
starters, guards, disconnects, converters, inverters, 
connectors, terminals, adapters, extensions, rings, 
alligator clips, socket adapters, charging plugs, booster/
jumper cables, plugs, mounts, mounting kits. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي مركبــات نقــل االشــخاص 

البطاريــات بجميــع انواعهــا المســتعملة �ف
والقــوارب  والشــاحنات  الســيارات  وتشــمل  البضائــع  ونقــل 
والموطــورات واالجــزاء والملحقــات التابعــة لهــذا النــوع مــن 
البطاريــة،  فاحصــات  البطاريــة  شــاحنات  وتشــمل  البطاريــات 
الكوابــل واالســالك والعلــب والصناديــق واجهــزة مراقبــة البطاريــات 
والقاطعــات  والحاميــات  بعــد  عــن  والمشــغالت  والبــدالت 
والتمديــدات  والمحــوالت  واالطــراف  والموصــالت  والمحــوالت 
ومقابــس  المقبــس  ومحــوالت  التمســاح  ومقاطــع  والحلقــات 
والحوامــل  والمقابــس  /الناقلــة  المعــززة  والكوابــل  الشــحن 

كيــب.  الرت ومجموعــات 
  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41659 العالمة التجارية رقم :  41659

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 
KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.) 

بإسم :  تشوجاي سياكو كابوشيكي كايشا )تشوجاي فارماسيوتيكال 
كو. ليمتد.) 

Applicant Address5-1: , Ukima 5-chome, Kita-ku, 
Tokyo, JAPAN 

العنوان :  1-5، يوكيما  5- تشومي، كيتا- كو، طوكيو ، اليابان.  
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132

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية.  المستحرف

  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41660 العالمة التجارية رقم :  41660

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Chef’s Food For Shawarma & 
burger 

جر  كة شيفز فوود للشاورما والرب بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Irsal Street   العنوان :  رام الله شارع االرسال

Applicant for Correspondence : 5th Floor- Amar 
tower- Irsal center- Rammalh-West Bank Palestine 

رسال- رام الله  عنوان التبليغ  : الطابق الخامس- برج عمار- شارع االإ
-  جوال 0568886690 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants , 
Restaurants (Self-service) , Snack-bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعــم ، مطاعــم  ــد بالطعــام والــرش وي ف ــات ، الرت ي الكافتري

الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 
 burger & shawarma اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

station بمعزل عن العالمة

  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41661 العالمة التجارية رقم :  41661

Class: 30 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: S.A.A alaoda bank Company for 
consumer goods

كه اس اي اي العوده بانك للسلع االستهالكيه بإسم :  �ش
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: Hebron- fash elhawa       العنوان :  الخليل -فرش الهوا

Applicant for Correspondence : Hebron-  
عنوان التبليغ  : الخليل - ابن رشد

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

  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41665 العالمة التجارية رقم :  41665

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name:  Islam Ali Hassan Albarqouni ي 
قو�ف بإسم :  اسالم عىي حسن الرب

Applicant Address:  Ramallah, Al-Manara 
Roundabout, Al-Anwar Building, 5th Floor, 
Mobile 0598718880    

العنوان :  رام الله دوار المنارة عمارة االأنوار ط 5 جوال 
    0595718880

Applicant for Correspondence :  Ramallah, Al-
Manara Roundabout, Al-Anwar Building, 5th 
Floor, Mobile 0598718880 

عنوان التبليغ  : رام الله دوار المنارة عمارة االأنوار ط 5 جوال 
0595718880

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Beauty salons , Therapy services  , Visagists’ services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اء التجميل  صالونات التجميل ، خدمات العالج ، خدمات خرب

  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41666 العالمة التجارية رقم :  41666

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف
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134

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: Gap (ITM) Inc  ي أم) إنك
بإسم :  جاب )آي �ت

Applicant Address2:  Folsom Street San Francisco, 
CA  94105 United States of America 

يت  سان فرانسيسكو، كاليفورنيا94105     العنوان :  2 فالستوم سرت
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:
Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes 
and clothing for animals; pet collar accessories, namely, 
bows and charms; pet accessories, namely, canvas, 
vinyl and leather pouches for holding disposable bags 
to place pet waste in; pet hair ornaments; harness 
for animals; muzzles; backpacks; tote bags; duffel 
bags (with/without trolley); handbags; diaper bags; 
bike bags; beach bags; briefcases; credit card cases; 
key cases and wallets;? shopping bags; luggage and 
suitcases; bags; baby carriers and slings, bags; grab 
bags; drawstring totes; weekend bags; gym bags/
sacks; slings; messenger bags; travel bags; cross body 
bags; clutch purses; passport holders; toiletry bags 
sold empty; schoolbags; grocery bags; casual bags; 
cross body bags, card holders; business cases; office 
bags; purses; maternity/nappy bags; overnight bags; 
trolley bags on wheels; soft and hard luggage with and 
without wheels; business bags; sports bags; camping 
style daypack; cargo bags; vanity and cosmetic case; 
satchel; mamma bags; baby backpacks; textile bags 
and pouches; general purpose bags for carrying yoga 
equipment. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المصنوعــة مــن هــذه  المقّلــدة، والبضائــع  الجلــود والجلــود 
ــود  ــات، جل ــود الحيوان ــرى؛ جل ــات أخ ي فئ

ــواردة �ف ــري ال المــواد وغ
ــة؛ المظــالت، الشمســيات  ــود المدبوغ ــات الخــام أو الجل الحيوان
؛ الســياط، اطقــم الحيوانــات والــروج؛ الياقــات،  ي

وعــىي المــىسش
ــات  ــواق الحيوان ــوارات أط ــات؛ اكسس ــس للحيوان ــاود والمالب المق
؛ إكسســوارات للحيوانــات  االأليفــة، تحديــدا: ، عقــد الزينــة والحــىي
ليــة، تحديــدا: ، قمــاش الكتــان، حقائــب مــن الفينيــل والجلــد  ف المرف
ــالت  ــع فض ــدة لوض ــرة واح ــتخدم لم ي تس

ــىت ــاس ال كي ــل االأ لحم
االأليفــة؛  الحيوانــات  لشــعر  حــىي  فيهــا؛  االأليفــة  الحيوانــات 
ــر؛  ــب الظه ــات؛ حقائ ــواه الحيوان ــات الأف ــات؛ كمام ــام حيوان لج
بــدون  )مــع/  الشــكل  اســطوانية  الحقائــب  ؛  الحمــل  حقائــب 
عجــالت)؛ حقائــب اليــد؛ حقائــب حفاظــات االأطفــال؛ حقائــب 
ــات  ــة؛ حافظ ــب الجلدي ــاطئ؛ والحقائ ــب الش ــات؛ وحقائ الدراج
ــوق؛  ــب التس ــظ؛ حقائ ــح ومحاف ــب المفاتي ــان؛ عل ــات االئتم بطاق
ة؛ والحقائــب؛ حامــالت  حقائــب االأمتعــة وحقائــب الســفر الصغــري
االأطفــال وأوشــحة حمــل االأطفــال، والحقائــب؛ الحقائــب ذات 
الحبــال؛ الحقائــب القماشــية ذات الخيــوط؛ حقائــب الرحــالت 
ــاالت  ــة؛ حم ــاالت الرياض ــر لص ــب الظه ة؛ الحقائب/حقائ ــري القص
ي 

يــد؛ حقائــب للســفر؛ الحقائــب الــىت التعليــق؛ حقائــب ســعاة الرب
ــات  ــائية؛ حافظ ــد النس ــب الي ــدر؛ حقائ ــف والص ــى الكت ــق ع تعل
ي تبــاع فارغــة؛ الحقائــب 

جــوازات الســفر؛ حقائــب مــواد الزينــه الــىت
ــب  ــمية؛ الحقائ ــري الرس ــب غ ــة؛ الحقائ ــب البقال ــية؛ حقائ المدرس
ي تعلــق عــى الكتــف والصــدر، حافظــات البطاقــات؛ حقائــب 

ــىت ال
أعمــال؛ حقائــب المكاتــب؛ الجزاديــن؛ حقائــب الرضاعــة وحفاظــات 
ة؛  ــري ة قص ــرت ــفر لف ــد الس ــس عن ة للمالب ــري ــب صغ ــال؛ حقائ االأطف
حقائــب الجــر عــى عجــالت؛ حقائــب االأمتعــة القماشــية والصلبــة 
الحقائــب  االأعمــال؛  رجــال  حقائــب  عجــالت؛  بــدون  أو  مــع 
ــب  ــع؛ حقائ ــل البضائ ــب لنق ــم؛ حقائ ــب التخيي ــة؛ حقائ الرياضي
ــة النســائية؛ حقائــب أغــراض  الزينــة والتجميــل؛ الحقائــب الجلدي
ــب  ــاس والحقائ كي ــال؛ االأ ــر لالأطف ــب الظه ــع؛ حقائ ــال الرض االأطف

ــا.  ــدات اليوغ ــل مع ــة لحم ــراض عام ــب الأغ ــيجية؛ حقائ النس

  



135

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41667 العالمة التجارية رقم :  41667

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Gap (ITM) Inc  ي أم) إنك
بإسم :  جاب )آي �ت

Applicant Address2:  Folsom Street San Francisco, 
CA  94105 United States of America 

يت  سان فرانسيسكو، كاليفورنيا94105     العنوان :  2 فالستوم سرت
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:
Containers, not of metal, for storage or transport; 
furniture, including cribs, bassinets, baskets, dressers, 
tables (including changing tables), chests, nightstands, 
bookcases, closets and storage, seating (including 
chairs, gliders, recliners, rockers, high chairs and infant 
seating), nursery décor, beds, bed rails, play yards/
pens, baby rockers and bouncers, baby walkers, baby 
baths, changing mats, mirrors, jewelry cases, curtain 
rails and rods, picture frames, cushions (including 
decorative, throw and seat cushions), pillows (including 
nursery, nursing and travel pillows), mattresses and 
mattress protectors, trays and wine racks, umbrella 
stands, wooden boxes, key chains, sleeping bags, 
clothing and towel hangers; articles (not included 
in other classes) of wood, cork, reeds, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum, celluloid, substitutes for all 
these materials, or of plastics; straws for drinking; 
towel dispensers fixed not of metal; ladders of wood 
or plastic; figurines (statuettes) of wood or plastic; 
kennels for household pets; beds for household pets; 
nesting boxes for household pets; pet cushions; clothes 
and towel hooks not of metal; table tops; magazines 
racks; packaging containers of plastic; slatted indoor 
blinds; trash cans; tissue box covers (textile and paper); 
walkers; bathers; mattress pads and toppers; hangers 
(including clothes and towel hangers); locks other than 
electric, not of metal

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحاويــات، غــري المعدنيــة، للتخزيــن أو النقــل؛ واالأثــاث، االأ�ة، 
االأدراج،  متعــددة  ة  الكبــري الخزائــن  الســالل،  لالأطفــال،  االأ�ة 
)، الخزائــن ذات الرفــوف،  ي ذلــك طــاوالت التغيــري

الطــاوالت )بمــا �ف
ــر، خزائــن الكتــب، الخزائــن  مناضــد غــرف النــوم المــزودة بجواري
، الطائــرات  ي ذلــك الكــراسي

ة والمخــازن، والمقاعــد )بمــا �ف الصغــري
اعيــة، الكــراسي القابلــة لتعديــل وضعيــة الجلــوس، والكــراسي  الرش
الهــزازة، والكــراسي العاليــة ومقاعــد الرضــع)، وديكــور الحضانــة، 
الكــراسي  اللعــب،  / حظائــر  ، ســاحات  االأ�ة  االأ�ّة، حواجــز 
الهــزازة واالأراجيــح للرضــع، مشــايات الرضــع، أحــواض اســتحمام 
ــا ،  ــال، والمراي ــري الحفاظــات لالأطف ــال الرضــع، وســائد تغي االأطف
حقائــب المجوهــرات، ســكك وقضبــان الســتائر، وإطــارات الصــور، 
ــى االأرض  ــع ع ي توض

ــىت ــور، وال ي للديك
ــىت ــك ال ي ذل

ــا �ف ــائد )بم الوس
ــائد  ــة، وس ي للحضان

ــىت ــك ال ي ذل
ــا �ف ــائد )بم ــد)، الوس ي للمقاع

ــىت وال
ي 

الصــوا�ف الفرشــات،  الفرشــات وواقيــات  والســفر)،  التمريــض 
ــل  ــبية، سالس ــق خش ــالت، صنادي ــاالت للمظ ــذ، حم ــوف النبي ورف
تعليــق المفاتيــح، أكيــاس النــوم، شــماعات المالبــس والمناشــف؛ 
 ، ف ي فئــات أخــرى) مــن خشــب، أو الفلــ�ي

أصنــاف )غــري واردة �ف
ران، واالأملــود، القــرون، والعظــم، والعــاج،  ف القصــب، وخــري
ء، المرشــوم،  ــالآىلي وعظــم الحــوت، والصــدف، الكهرمــان، وأم ال
والســيلوليد، بدائــل لجميــع هــذه المــواد، أو مــن البالســتيك؛ 
غــري معدنيــة؛  ثابتــة  المناشــف  ب؛ موزعــات  الــرش مصاصــات 
ة مــن الخشــب  ســاللم مــن الخشــب أو البالســتيك؛ تماثيــل صغــري
للحيوانــات  أ�ّة  ليــة؛  ف المرف للحيوانــات  بيــوت  البالســتيك؛  أو 
ليــة؛  ف المرف للحيوانــات  التعشــيش  ؛ صناديــق  االأليفــة  ليــة  ف المرف
ــات االأليفــة؛ عالقــات المالبــس والمناشــف ليســت  وســائد للحيوان
مــن المعــدن؛ أغطيــة الطــاوالت؛ رفــوف المجــالت؛ واالأوعيــة 
البالســتيكية للتعبئــة؛ الســتائر الداخليــة المضلعــة؛ علــب القمامة؛
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المشــايات؛  والورقيــة)؛  )النســيجية  المناديــل  علــب  أغطيــة 
المســاعدات عــى االســتحمام؛ لبــادات وأغطيــة فوقيــة للفرشــات؛ 
العالقــات )تتضمــن عالقــات المالبــس والمناشــف)؛ االأقفــال عــدا 

ــة  ــري المعدني ــة، ، غ ــن الكهربائي ع
  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41668 العالمة التجارية رقم :  41668

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: Gap (ITM) Inc  ي أم) إنك
بإسم :  جاب )آي �ت

Applicant Address2:  Folsom Street San Francisco, 
CA  94105 United States of America 

يت  سان فرانسيسكو، كاليفورنيا94105     العنوان :  2 فالستوم سرت
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:
Textiles and substitutes for textiles; household linen; 
curtains of textile or plastic; textiles and textile goods, 
not included in other classes; bed and table covers; 
bedding and bed linen, namely blankets, sheets, pillow 
cases, quilts, eiderdowns, comforters, duvets, duvet 
covers and duvet sets, throws, shams, coverlets, pillow 
protectors, valances/bed skirts; table linen, namely 
table cloths, place mats, napkins (cloth), table runners, 
oven mits; handkerchiefs of textiles; bath linen, towels 
(bath face wash hand), washing gloves; curtains 
(including shower and window curtains); upholstery 
fabrics; labels of cloth; swaddle blankets and wraps; 
changing pads; crib wedges; dish towels; bar mops; 
bed spreads; face cloths; sleeping bags; blankets for 
household pets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ ســتائر  ىلي ف االأنســجة وبدائــل االأنســجة؛ بياضــات لالســتعمال المــرف
ــيجية،  ــع النس ــوجات والبضائ ــتيك؛ والمنس ــيج أو البالس ــن النس م
ي فئــات اخــرى؛ أغطيــة االأ�ّة و الطــاوالت؛ مفــارش 

غــري الــواردة �ف
الريــر وأغطيــة الريــر، تحديــداً البطانيــات، الصفائــح، اغطيــة 
 ، المالحــف  بالريــش،  المحشــوة  اللحــف  اللحــف،  مخــدات، 
ة، أغطيــة اللحافــات وأطقــم اللحافات،  المالحــف الناعمــة الصغــري
بطانيــات صوفيــة تحــاك بســنارة واحــدة أو تكــون مربعــات، 
ــدائل  ــادة، الس ــات الوس ــة االأ�ّة، واقي ــة، أغطي ــة المزركش االأغطي
ــة،  ــدا: مفــارش الطاول ــة الطــاوالت ، تحدي ــر؛ اغطي ــري الري / تنان
الجلــوس،  أماكــن  لتحديــد  الموائــد  عــى  الموضوعــة  القطــع 
ــل  ــرن؛ منادي ــازات الف ــد، قف ــة للموائ ــة)، أغطي ــل )أقمش المنادي
مــن المنســوجات؛ بياضــات الحمامــات، مناشــف )للحمــام والوجــه 
ي ذلــك ســتائر 

ولغســيل اليديــن)، قفــازات الغســيل؛ الســتائر )بمــا �ف
ــاط  ــاش؛ قم ــن القم ــع م ــد؛ رق ــة للتنجي ــذ)؛ أقمش ــدش والنواف ال
؛ قطــع الحمايــة للمهــود؛  البطانيــات واالأغطيــة؛ وســادات التغيــري
ــة الفــراش؛ القطــع  ؛ اغطي ــاق؛ المماســح للعــىي مجففــات االطب
القمشــاية المســتخدمة للوجــه؛ أكيــاس النــوم؛ أغطيــة الحيوانــات 

ــة  لي ف ــة المرف االأليف
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Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41669 العالمة التجارية رقم :  41669

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Gap (ITM) Inc  ي أم) إنك
بإسم :  جاب )آي �ت

Applicant Address2:  Folsom Street San Francisco, 
CA  94105 United States of America 

يت  سان فرانسيسكو، كاليفورنيا94105     العنوان :  2 فالستوم سرت
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:
Clothing; footwear; headwear; clothing accessories; 
face coverings [clothing], not for medical or sanitary 
purposes;  face masks [clothing], not for medical or 
sanitary purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس؛ البســة القــدم؛ أغطيــة الــرأس ؛ اكسســوارات المالبــس؛ 
ي أو الصحــي؛  أغطيــة الوجــه )كالبــس)، ليســت لالســتخدام الطــىب

ي أو الصحــي  أقنعــة الوجــه )مالبــس)، ليســت لالســتخدام الطــىب

  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41670 العالمة التجارية رقم :  41670

Class: 27 ي الصنف :   27
�ف

Applicant Name: Gap (ITM) Inc  ي أم) إنك
بإسم :  جاب )آي �ت

Applicant Address2:  Folsom Street San Francisco, 
CA  94105 United States of America 

يت  سان فرانسيسكو، كاليفورنيا94105     العنوان :  2 فالستوم سرت
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
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Goods/Services:
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings, 
not of textile; rugs and mats (including bath rugs and 
mats); yoga mats; bags for yoga mats; yoga towels 
specially adapted for yoga mats; straps for carrying a 
yoga mat; bags specially adapted to carry yoga mats, 
wallpaper. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــا الحــر،  ــع منه ي تصن

ــىت الســجاد، والبســط، الحــر والمــواد ال
هــا مــن المــواد لتغطيــة  المشــمعات لتغطيــة االرضيــات وغري
االرضيــات المكشــوفة؛ عالقــات الحائــط، غــري المصنوعــة مــن 
وحصائــر  بســط  ذلــك  ي 

�ف )بمــا  والحصائــر  البســط  النســيج؛ 
الحمــام)؛ حصــري اليوغــا؛ أكيــاس لحصائــر اليوغــا؛ مناشــف اليوغــا 
المعــدة خصيصــا لحــر اليوغــا؛ أحزمــة لحمــل ســجادة اليوغــا؛ 
ــدران.  ــا، ورق الج ــر اليوغ ــل حصائ ــا لحم ــأة خصيًص ــب مهي حقائ

  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41671 العالمة التجارية رقم :  41671

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Gap (ITM) Inc  ي أم) إنك
بإسم :  جاب )آي �ت

Applicant Address2:  Folsom Street San Francisco, 
CA  94105 United States of America 

يت  سان فرانسيسكو، كاليفورنيا94105     العنوان :  2 فالستوم سرت
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:
Video game apparatus; Hand-held video game 
machines for playing electronic games; Hand-held 
video game machines for playing video games; Video 
game consoles; Video game controllers; Video game 
joysticks; Video game machines; toys and sporting 
articles; games and playthings; playing cards; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees; swings [indoor]; pet 
toys; fitness equipment, namely, straps and blocks used 
for yoga and other fitness activities and for carrying a 
yoga mat; yoga blocks; yoga bolsters; yoga straps; yoga 
swings; yoga wheels; gym balls for yoga; yoga gloves; 
work-out gloves; collapsible exercise foam rollers; 
straps used for fitness activities; stretch bands used for 
yoga and physical fitness purposes; athletic equipment, 
namely, balance balls, skipping ropes, rubber tubing, 
rubber cords and straps for fitness training, gym gloves, 
weightlifting belts, stationary bikes, stationary running 
tracks; weightlifting equipment, namely, bars, free 
weights, barbells; yoga blankets

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ آالت ألعــاب فيديــو محمولــة باليــد 
ــة  ــو المحمول ــاب الفيدي ــة؛ آالت ألع وني لكرت ــاب االإ ــة االألع لممارس
الألعــاب  المفاتيــح  لوحــات  الفيديــو؛  ألعــاب  لممارســة  باليــد 
الفيديــو ؛ وحــدات تحكــم بألعــاب الفيديــو؛ أيــدي التحكــم 
واالأدوات  االألعــاب  الفيديــو؛  ألعــاب  آالت  الفيديــو؛  بألعــاب 
أدوات  اللعــب؛  وورق  اللعــب؛  وأدوات  االألعــاب  الرياضيــة؛ 
ي فئــات أخــرى؛ 

التماريــن البدنيــة واالأدوات الرياضيــة غــري الــواردة �ف
زينــة شــجر عيــد الميــالد؛ االأراجيــح ]داخليــة[؛ ألعــاب الحيوانــات 
والمكعبــات  االأحزمــة   ، تحديــدا:  اللياقــة،  معــدات  االأليفــة؛ 
ــة االأخــرى ولحمــل  ــة البدني ــا وأنشــطة اللياق ي اليوغ

المســتخدمة �ف
ــات  ــا؛ دعام ــن اليوغ ــتخدمة لتماري ــع المس ــا؛ القط ــجادة اليوغ س
ــرات  ــا؛ ك ــالت اليوغ ــا؛ عج ــح اليوغ ــا؛ مراجي ــة اليوغ ــا؛ أربط اليوج
ــرات  ــن؛ بك ــازات التماري ــا؛ قف ــازات اليوغ ــا؛ قف ــوم لليوغ الجمنازي
ــطة  ي أنش

ــتخدمة �ف ــة المس ــي؛ االأحزم ــة للط ــن القابل ــوة التمري رغ
أغــراض  ي 

�ف المســتخدمة  المطاطيــة  االأربطــة  البدنيــة؛  اللياقــة 
اليوجــا واللياقــة البدنيــة؛ المعــدات الرياضيــة، تحديــدا: ، كــرات 
طــة  التــوازن، حبــال القفــز، أنابيــب المطــاط، الحبــال واالأ�ش
ــة، ــة الرياضي ــة، قفــازات الصال ــة البدني ــب اللياق ــة لتدري المطاطي
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ــة؛  ــري الثابت ــارات الج ــة، مس ــات ثابت ــال، دراج ــع االأثق ــة رف أحزم
معــدات رفــع االأثقــال، تحديــدا: ، والقضبــان ، واالأثقــال ، قضبــان 

االأثقــال؛ بطانيــات اليوغــا 

  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41672 العالمة التجارية رقم :  41672

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

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:
.Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); electronic cigarettes; tobacco products for 
the purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol 
for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; smokers` articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette 
cases, ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers, matches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــغ؛ الســيجار والســجائر  ــع؛ منتجــات التب ــغ، الخــام أو المصّن التب
ــون  ــغ الغلي ــة وتب ــف اليدوي ــات الل ــغ ماكين ــع وتب ــيجار الرفي والس
ــج  ــن مزي ــة م ــجائر المصنوع ــعوط والس ــغ الس ــغ وتب ــغ المض وتب
التبــغ والقرنفــل؛ الســعوط؛ بدائــل التبــغ )لغــري االأغــراض الطبية)؛ 
ي يتــم تســخينها؛ أجهــزة 

ونيــة؛ منتجــات التبــغ الــىت لكرت الســجائر االإ
ــل  ــن أج ــغ م ــجائر أو التب ف الس ــخ�ي ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه وني إلكرت
ف لالستنشــاق؛ محاليــل  إطــالق الــرذاذ الــذي يحتــوي عــى النيكوتــ�ي
ونيــة؛ أدوات  ي الســجائر االلكرت

ف الســائل المســتخدمة �ف النيكوتــ�ي
، ورق الســجائر وأنابيــب الســجائر وفالتــر الســجائر  ف المدخنــ�ي
ف  الســجائر والغاليــ�ي الســجائر ومنافــض  التبــغ وعلــب  وعلــب 
ف وأعــواد الثقــاب  وأدوات الجيــب للــف الســجائر ووالعــات للمدخنــ�ي

  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41673 العالمة التجارية رقم :  41673

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف
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Applicant Name: Grupo Bimbo S.A. B. de C.V.  ي
. �ف ي دي سي بإسم :  جروبو بيمبو اس.أيه.�ب

Applicant Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma No. 1000 Colonia Pena Blanca Santa Fe 
Delegacion Alvaro Obregon Mexico D.F, Mexico. 

العنوان :  برولوجيشن باسيو دي ال ريفورما نمرب 1000 كولونيا 
 . ي

ي ديليجكشن الفارو ابريجون مكسيكو دي.�ف
بينا بالنش سنتا �ف

المكسيك.  

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة - برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله - شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Preparations made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; nachos, tortilla chips, cookies, prickly 
pear chips, crackers, snacks crackers, corn crackers, 
tostadas, corn tostadas, prickly pear tostadas, tortillas 
and baked corn. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والفطائــر  ف  الخــرب الحبــوب،  مــن  المصنوعــة  ات  المســتحرف
والحلويــات، ناتشــو، كعكــة الــذرة )التورتيــال)، كعــك محــى، رقائق 
ــة،  ــات الخفيف ــكويت الوجب ــكويت، بس )، بس ــري ــركىي ب ــاص )ب االج
ــاص  ــتادا االج ــذرة، توس ــتادا ال ــتادا، توس ــذرة، توس ــكويت ال بس

ــوزة.  ــذرة المخب )، ال ــري ــركىي ب ــائك )ب الش

  

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41674 العالمة التجارية رقم :  41674

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Grupo Bimbo S.A. B. de C.V.  ي
. �ف ي دي سي بإسم :  جروبو بيمبو اس.أيه.�ب

Applicant Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma No. 1000 Colonia Pena Blanca Santa Fe 
Delegacion Alvaro Obregon Mexico D.F, Mexico. 

العنوان :  برولوجيشن باسيو دي ال ريفورما نمرب 1000 كولونيا 
 . ي

ي ديليجكشن الفارو ابريجون مكسيكو دي.�ف
بينا بالنش سنتا �ف

المكسيك.  

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 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. 

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
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 07/11/2021  التاريخ :07/11/2021

Trademark No.:41675 العالمة التجارية رقم :  41675

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Grupo Bimbo S.A. B. de C.V.  ي
. �ف ي دي سي بإسم :  جروبو بيمبو اس.أيه.�ب

Applicant Address: Prolongacion Paseo de la 
Reforma No. 1000 Colonia Pena Blanca Santa Fe 
Delegacion Alvaro Obregon Mexico D.F, Mexico. 

العنوان :  برولوجيشن باسيو دي ال ريفورما نمرب 1000 كولونيا 
 . ي

ي ديليجكشن الفارو ابريجون مكسيكو دي.�ف
بينا بالنش سنتا �ف

المكسيك.  

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة - برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله - شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Confectionery; lollypops. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويات؛ المصاصات. 

  

 

Date: 10/11/2021  التاريخ :10/11/2021

Trademark No.:41679 العالمة التجارية رقم :  41679

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Moawiah hamed mohammad 
shehdeh ewedah 

بإسم :  معاويه حامد محمد شحده اعويضه 

Applicant Address: Hebron - jaladah                                       0595678422- ف ديربحة العنوان :  الخليل - الجلدة - ع�ي

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ 
ف فلسط�ي

192
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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. 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة COSMETICS بمعزل عن  اشرت

العالمة

 

Date: 08/11/2021  التاريخ :08/11/2021

Trademark No.:41680 العالمة التجارية رقم :  41680

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name:  Amasya Trading Company  ستهالكية كة أماسيا لتجارة المواد االإ بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah, Batn Al-Hawa, 
Rivana Building 2, 2nd floor    

العنوان :  رام الله بطن الهوى عمارة ريفانا 2 ط 2     

Applicant for Correspondence :  Ramallah, Batn 
Al-Hawa, Rivana Building 2, 2nd floor 

عنوان التبليغ  : رام الله بطن الهوى عمارة ريفانا 2 ط 2 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging    , Address plates for addressing machines 
, Advertisement boards of paper or cardboard  , 
Announcement cards [stationery] , Bags (Garbage?) 
of paper or of plastics , Blotters  , Boxes of cardboard 
or paper  , Catalogues  , Charts , Coasters of paper  , 
Copying paper [stationery] , Envelope sealing machines, 
for offices  , Envelopes [stationery]  , Handkerchiefs of 
paper , Hygienic paper  , Ledgers [books] , Ink , Note 
books  , Office requisites, except furniture , Packing 
paper  , Paper  , Printed publications  , Toilet paper  , 
Wrapping paper , Writing paper , Waxed paper , Writing 
instruments

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أوراق مصنوعــة مــن الــورق أو البالســتيك لتغليــف االأطعمــة ، 
ــات مــن  ــن ، لوحــات اعالن ــة العناوي ــن الآالت كتاب كليشــيهات عناوي
ــاس  ــورق المقــوى ، بطاقــات أعــالن )قرطاســية) ، أكي ــورق او ال ال
نفايــات مــن الــورق او البالســتيك ، ورق نشــاف ، علــب مــن الــورق 
المقــوى أو الــورق ، كتالوجــات ) دليــل مصــور) ، ورق مســطر 
، آالت ختــم  )قرطاســية)  ، ورق نســخ  الــورق  مــن  ، صحــون 
المغلفــات للمكاتــب ، مغلفــات )قرطاســية) ، مناديــل مــن الــورق ، 
ورق صحــي ، دفاتــر محاســبة ، حــرب ، دفاتــر ، لــوازم مكتبيــة عــدا 
االأثــاث ، ورق تغليــف ، ورق ، منشــورات مطبوعــة ، ورق تواليــت ، 

ــة  ــمع ، أدوات كتاب ــة ، ورق مش ــف ، ورق كتاب ورق ل
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 08/11/2021  التاريخ :08/11/2021

Trademark No.:41681 العالمة التجارية رقم :  41681

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, detergents, shampoo, perfumery 
and essential oils; Advertising of cleaning materials, 
detergents, shampoo, perfumery and essential oils; 
Advertising material of cleaning materials, detergents, 
shampoo, perfumery and essential oils; Publication of 
advertising materials for cleaning materials, detergents, 
shampoo, perfumery and essential oils; Demonstration 
of cleaning materials, detergents, shampoo, perfumery 
and essential oils; Dissemination of advertising 
matter Exhibitions of cleaning materials, detergents, 
shampoo, perfumery and essential oils for commercial 
or advertising purposes, Modeling for advertising or 
sales promotion of cleaning materials, detergents, 
shampoo, perfumery and essential oils; Presentation 
of cleaning materials, detergents, shampoo, perfumery 
and essential oils on communication media for retail 
purposes, Sales promotion of cleaning materials, 
detergents, shampoo, perfumery and essential oils 
for others; Distribution samples of cleaning materials, 
detergents, shampoo, perfumery and essential oils; 
Television commercials related to cleaning materials, 
detergents, shampoo, perfumery and essential oils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اء المختصــة بمــواد التنظيــف  المعالجــة االداريــة الوامــر الــرش
والمنظفــات والشــامبو والعطــور والزيــوت عطريــة، دعايــة و 
ــف والمنظفــات والشــامبو  اعــالن الخاصــة بمنتجــات مــواد التنظي
ــالن  ــة و االع ــواد الدعاي ــث م ــة ، تحدي ــوت عطري ــور والزي والعط
والعطــور  والشــامبو  والمنظفــات  التنظيــف  بمــواد  الخاصــة 
ــة و االعــالن الخاصــة بمــواد  ــة, نــرش مــواد الدعاي والزيــوت عطري
التنظيــف والمنظفــات والشــامبو والعطــور والزيــوت عطريــة, 
عــرض ســلع مــواد التنظيــف والمنظفــات والشــامبو والعطــور 
ــة و االعــالن  ــات الدعاي ــة, خدمــات العــروض لغاي والزيــوت عطري
والشــامبو  والمنظفــات  التنظيــف  مــواد  بمنتجــات  الخاصــة 
ــة و  ــاذج الدعاي ــداد نم ــات اع ــة, خدم ــوت عطري ــور والزي والعط
ــف  ــواد التنظي ــات م ــة بمنتج ــات الخاص ــج المبيع ــالن او تروي االع
عــرض  عطريــة,  والزيــوت  والعطــور  والشــامبو  والمنظفــات 
الســلع الخاصــة بمنتجــات مــواد التنظيــف والمنظفــات والشــامبو 
ــع  ــات البي ــة عــى وســائل االعــالم لغاي ــوت عطري والعطــور والزي
ــف  ــواد التنظي ــات م ــة بمنتج ــات الخاص ــج المبيع ــة, تروي بالتجزئ
لالخريــن,  والزيــوت عطريــة  والعطــور  والشــامبو  والمنظفــات 
ــات  ــف والمنظف ــواد التنظي ــات م ــة بمنتج ــات الخاص ــع العين توزي
التجاريــة  االعالنــات  عطريــة,  والزيــوت  والعطــور  والشــامبو 
والمنظفــات  التنظيــف  مــواد  بمنتجــات  الخاصــة  التلفزيونيــة 

والشــامبو والعطــور والزيــوت عطريــة 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 08/11/2021  التاريخ :08/11/2021

Trademark No.:41682 العالمة التجارية رقم :  41682

Class: 3 ي الصنف :   3
�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:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations and material for laundry and carpet; 
soaps; Glass cloth; Glass paper; Windscreen cleaning 
liquids; Colour-brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; Disinfectant soap; Fabric softeners 
for laundry use; Laundry Glaze; Laundry soaking 
preparations; Starch for laundry purposes; Starch glaze 
for Laundry purposes; Washing soda, for cleaning; 
Stain removers; Drainage cleaning products; Products 
for cleaning closed drains; Floor wax; Dishwashing 
solutions; Non-slipping liquids for floors; Polish for 
furniture and flooring; shampoo; perfumery, essential 
oils, hair lotions, Hair colorants, Hair dyes, Hair spray, 
Lotions for cosmetic purposes; cosmetics; dentifrices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات قــر االأقمشــة و مــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات ومــواد تنظيــف االقمشــة والســجاد و صقل  المالبــس؛ مســتحرف
و جــىي و كشــط؛ صابــون؛ قمــاش زجــاج، ورق زجــاج، ســوائل 
ــات  ــوان للغاي ــع االأل ــات لتنصي ــيارات، كيماوي ــاج الس ــف زج لتنظي
ليــة )للغســيل)، صابــون مطهــر، ملينــات لالأقمشــة تســتخدم  ف المرف
ــع  ات نق ــتحرف ، مس ــكي ــيل و ال ــع للغس ، ملم ــكي ــيل و ال ي الغس

�ف
، ملمــع نشــوي للغســيل،  ــكي ، نشــا للغســيل و ال ــكي الغســيل و ال
ــف  ات لتنظي ــتحرف ــع، مس ــل بق ــف، مزي ــيل للتنظي ــودا الغس ص
ات لتنظيــف المصــارف المغلقــة، شــمع  أنابيــب الــرف، مســتحرف
، ســوئل غــري إنزالقيــة لالأرضيــات، ملمــع  االأرضيــات، محاليــل جــىي
لالأثــاث واالأرضيــات، شــامبو، عطــور، زيــوت عطريــة، غســول 
اي)  )لوشــن) للشــعر، ملونــات الشــعر، أصبــاغ الشــعر، رذاذ ) ســرب
ات  مســتحرف تجميليــة،  الغــراض  )لوشــن)  غســوالت  الشــعر، 

ــنان  ــات أس ــل، منظف تجمي
ف بمعزل عن  اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة ياسم�ي اشرت

العالمة

  

 

Date: 08/11/2021  التاريخ :08/11/2021

Trademark No.:41683 العالمة التجارية رقم :  41683
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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, detergents, shampoo, perfumery 
and essential oils; Advertising of cleaning materials, 
detergents, shampoo, perfumery and essential oils; 
Advertising material of cleaning materials, detergents, 
shampoo, perfumery and essential oils; Publication 
of advertising materials for cleaning materials, 
detergents, shampoo, perfumery and essential oils; 
Demonstration of cleaning materials, detergents, 
shampoo, perfumery and essential oils; Dissemination 
of advertising matter Exhibitions of cleaning materials, 
detergents, shampoo, perfumery and essential oils 
for commercial or advertising purposes, Modeling 
for advertising or sales promotion of cleaning 
materials, detergents, shampoo, perfumery and 
essential oils; Presentation of cleaning materials, 
detergents, shampoo, perfumery and essential oils 
on communication media for retail purposes, Sales 
promotion of cleaning materials, detergents, shampoo, 
perfumery and essential oils for others; Distribution 
samples of cleaning materials, detergents, shampoo, 
perfumery and essential oils; Television commercials 
related to cleaning materials, detergents, shampoo, 
perfumery and essential oils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اء المختصــة بمــواد التنظيــف  المعالجــة االداريــة الوامــر الــرش
والمنظفــات والشــامبو والعطــور والزيــوت عطريــة، دعايــة و 
اعــالن الخاصــة بمنتجــات مــواد التنظيــف والمنظفــات والشــامبو 
ــالن  ــة و االع ــواد الدعاي ــث م ــة ، تحدي ــوت عطري ــور والزي والعط
والعطــور  والشــامبو  والمنظفــات  التنظيــف  بمــواد  الخاصــة 
والزيــوت عطريــة, نــرش مــواد الدعايــة و االعــالن الخاصــة بمــواد 
التنظيــف والمنظفــات والشــامبو والعطــور والزيــوت عطريــة, 
عــرض ســلع مــواد التنظيــف والمنظفــات والشــامبو والعطــور 
والزيــوت عطريــة, خدمــات العــروض لغايــات الدعايــة و االعــالن 
والشــامبو  والمنظفــات  التنظيــف  مــواد  بمنتجــات  الخاصــة 
ــة و  ــاذج الدعاي ــداد نم ــات اع ــة, خدم ــوت عطري ــور والزي والعط
ــف  ــواد التنظي ــات م ــة بمنتج ــات الخاص ــج المبيع ــالن او تروي االع
عــرض  عطريــة,  والزيــوت  والعطــور  والشــامبو  والمنظفــات 
الســلع الخاصــة بمنتجــات مــواد التنظيــف والمنظفــات والشــامبو 
والعطــور والزيــوت عطريــة عــى وســائل االعــالم لغايــات البيــع 
ــف  ــواد التنظي ــات م ــة بمنتج ــات الخاص ــج المبيع ــة, تروي بالتجزئ
والمنظفــات والشــامبو والعطــور والزيــوت عطريــة لالخريــن, 
ــات  ــف والمنظف ــواد التنظي ــات م ــة بمنتج ــات الخاص ــع العين توزي
التجاريــة  االعالنــات  عطريــة,  والزيــوت  والعطــور  والشــامبو 
والمنظفــات  التنظيــف  مــواد  بمنتجــات  الخاصــة  التلفزيونيــة 

والشــامبو والعطــور والزيــوت عطريــة 

اطات خاصة:عدم الحماية عى clean Active بمعزل عن  اشرت
العالمة

 

Date: 08/11/2021  التاريخ :08/11/2021

Trademark No.:41684 العالمة التجارية رقم :  41684

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations and material for laundry and carpet; 
soaps; Glass cloth; Glass paper; Windscreen cleaning 
liquids; Colour-brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; Disinfectant soap; Fabric softeners 
for laundry use; Laundry Glaze; Laundry soaking 
preparations; Starch for laundry purposes; Starch glaze 
for Laundry purposes; Washing soda, for cleaning; 
Stain removers; Drainage cleaning products; Products 
for cleaning closed drains; Floor wax; Dishwashing 
solutions; Non-slipping liquids for floors; Polish for 
furniture and flooring 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات قــر االأقمشــة و مــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات ومــواد تنظيــف االقمشــة والســجاد و صقل  المالبــس؛ مســتحرف
و جــىي و كشــط؛ صابــون؛ قمــاش زجــاج، ورق زجــاج، ســوائل 
ــات  ــوان للغاي ــع االأل ــات لتنصي ــيارات، كيماوي ــاج الس ــف زج لتنظي
ليــة )للغســيل)، صابــون مطهــر، ملينــات لالأقمشــة تســتخدم  ف المرف
ــع  ات نق ــتحرف ، مس ــكي ــيل و ال ــع للغس ، ملم ــكي ــيل و ال ي الغس

�ف
، ملمــع نشــوي للغســيل،  ــكي ، نشــا للغســيل و ال ــكي الغســيل و ال
ــف  ات لتنظي ــتحرف ــع، مس ــل بق ــف، مزي ــيل للتنظي ــودا الغس ص
ات لتنظيــف المصــارف المغلقــة، شــمع  أنابيــب الــرف، مســتحرف
، ســوئل غــري إنزالقيــة لالأرضيــات، ملمــع  االأرضيــات، محاليــل جــىي

ــات  ــاث واالأرضي لالأث

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة clean Active بمعزل  اشرت
عن العالمة

  

 

Date: 08/11/2021  التاريخ :08/11/2021

Trademark No.:41685 العالمة التجارية رقم :  41685

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name:  Rawaj Furniture & General 
Trading Company 

كة رواج لالثاث والتجارة العامه  بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah, Beitunia, Industrial 
Zone, Berlino Building, 4th floor    

العنوان :  رام الله بيتونيا المنطقة الصناعية عمارة برلينو ط4      

Applicant for Correspondence :  Adv Tamer Taha 
Ramallah, Al-Irsal Street, Canaan Commercial 
Center, 1st floor, Mobile 0595191888 

عنوان التبليغ  : المحامي تامر طه رام الله شارع االرسال مركز كنعان 
التجاري ط 1 جوال 0595191888

ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
 Art (Works of ) of wood, wax, plaster or plastic , 
Bassinettes , Beds  , Beds (Hospital) , Benches [furniture]  
, Bolsters  , Book rests [furniture] , Cabinet work , Chairs 
[seats] , Chests for toys , Chests of drawers , Closets (Towel) 
[furniture] , Coat hangers , Coatstands , Cots , Covers for 
clothing [wardrobe] , Covers for clothing [wardrobe] , 
Covers (Garment) [storage] , Cradles  , Cupboards , Deck 
chairs , Desks , Divans, Doors for furniture , Dressing 
tables , Easy chairs , Figurines [statuettes] of wood, wax, 
plaster or plastic , Filing cabinets , Fittings, not of metal 
(Bed ) , Fittings, not of metal (Furniture) , Footstools, 
Furniture  , Furniture (Office),  Furniture partitions of 
wood , Furniture (School) , Furniture shelves , Garment 
covers [storage]  , Headrests [furniture] , Index cabinets 
[furniture] , Library shelves , Lockers , Mattresses , 
Mirrors [looking glasses] , Screens [furniture] , Shades 
(indoor window) [furniture] , Shelves for storage , 
Showcases [furniture] , Sideboards , Spring mattresses ,  
Stools , Table tops , Tables , Tables of metal , Tea carts , 
Towel closets [furniture] , Wagons (Dinner) [furniture] , 
Writing desks , Bamboo 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة مــن الخشــب أو الشــمع أو الجبــس أو البالســتيك ،  أشــغال فني
أ�ة عــى شــكل ســالل ، أ�ة ، أ�ة للمستشــفيات ، نضــد )أثــاث) 
، وســائد ، مســاند كتــب )أثــاث) ، اشــغال خشــبية ، كــراسي ) 
مقاعــد ) ، صناديــق للدمــى ، خزانــات ذات ادراج، خزانــة مناشــف ) 
اثــاث ) ، عالقــات معاطــف ، مناصــب للمعاطــف ، ا�ة لالطفــال ، 
نضــدد ) طــاوالت )، خزانــات مالبــس ، خزانــات مالبــس للتخزيــن، 
ــب،  ــي ، مكات ــة للط ــراسي قابل ــات، ك ــال ، خزان ــزازه لالطف ا�ة ه
كنــب ، ابــواب لالثــاث ، طــاوالت تجميــل ، كــراسي مريحــه ، هيــاكل 
ه مــن الخشــب او الشــمع او الجبــس او البالســتيك ، خزانــات  صغــري
حفــظ ملفــات ، لــوازم غــري معدنيــة لــال�ة ، لــوازم غــري معدنيــة 
ــن  ــز م ــب ، حواج ــاث مكات ــاث ، اث ، اث ف ــ�ي ــاند للقدم ــاث، مس لالث
الخشــب لالثــاث ، اثــاث مــدارس ، رفــوف لالثــاث ، خزانــات مالبــس 
ــاث ) ،  ــب ) اث ــات كت ــاث ) ، خزان ــراس ) اث ــاند ال ــن) ، مس )للتخزي
رفــوف مكتبــات ، خزانــات ، فرشــات ، مرايــا ، ســتائر اثــاث ، ســتائر 
داخليــة للنوافــذ ، رفــوف للتخزيــن ، خزانــات عــرض اثــاث ، خزانات 
طعــام ، فرشــات مــزوده بنوابــض ، كــراسي بــدون ظهــر او مســاند 
ــاي  ــات ش ــه ، عربي ــاوالت معدني ــاوالت ، ط ــاوالت ، ط ــة ط ، اغطي
ــه  ــاث ) ، مكاتــب كتاب ــات طعــام ) اث ــاث ، عرب ــة مناشــف اث ، خزان

ران  ف ، خــري
اطات خاصة:عدم الحماية عى حرف S بصورة مجردة اشرت

  
 

Date: 08/11/2021  التاريخ :08/11/2021

Trademark No.:41686 العالمة التجارية رقم :  41686

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions; Advertising; Publicity; 
Publicity material rental; Rental of advertising 
space; Rental of advertising time on communication 
media; Publicity agencies; Presentation of goods on 
communication media,  for demonstration for sale 
of goods; Demonstration of goods; promotion of 
goods and services through sponsorship of sports

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن؛ إدارة االأعمــال؛ توجيــه االأعمــال؛  خدمــات الدعايــة واالإ
ــه؛ تأجــري المــواد  ــة؛ شــهره اعالمي ؛ دعاي ي ــىب ــل النشــاط المكت تفعي
عــالن  االإ وقــت  تأجــري  إعالنيــة؛  مســاحات  تأجــري  الدعائيــة؛ 
البضائــع عــى  عــى وســائل االتصــال؛ وكاالت دعايــة؛ عــرض 
ويــج  الرت البضائــع؛  عــرض  للبيــع؛  لعرضهــا  االتصــال  وســائط 
الرياضيــة؛  االأحــداث  رعايــة  خــالل  مــن  والخدمــات  للســلع 
ــج والء ــة؛ إدارة برام ــة أو دعائي ــراض تجاري ــارض الأغ ــم المع تنظي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

events; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; administration of consumer 
loyalty programs; providing business information via 
a website; Providing business information; Opinion 
polling; Price comparison services; Business research; 
Public relations; Commercial or industrial management 
assistance; Commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; commercial 
administration of the licensing of the goods and services 
of others; marketing; Import-export agency services; 
Sales promotion for others; auction services; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; Systemization of information 
into computer databases; Arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; Book-keeping; 
Rental of vending machines; Sponsorship search; 
Rental of sales stands. 

ــبكة  ــى ش ــع ع ــرب موق ــة ع ــات التجاري ــري المعلوم ــتهلك؛ توف المس
نــت؛ توفــري المعلومــات التجاريــة؛ اســتطالع الــرأي؛ خدمــات  نرت االإ
ــاعدة  ــة؛ المس ــات عام ــة؛ عالق ــوث التجاري ــعار؛ البح ــة االأس مقارن
ــة  ــة؛ المعلومــات والمشــورة التجاري ــة أو الصناعي دارة التجاري ي االإ

�ف
التجاريــة  دارة  االإ المســتهلك[؛  استشــارات  ]محــل  ف  للمســتهلك�ي
وكاالت  خدمــات  تســويق؛  ؛  الغــري وخدمــات  ســلع  خيــص  لرت
اد والتصديــر؛ ترويــج المبيعــات لالآخريــن؛ خدمــات المــزاد؛  االســتري
ي وبائعــي الســلع والخدمــات؛  نــت لمشــرت نرت توفــري ســوق عــرب االإ
ترتيــب  الكمبيوتــر؛  بيانــات  قواعــد  ي 

�ف المعلومــات  تنظيــم 
؛ إمســاك الدفاتــر؛ تأجــري  ي خدمــات االتصــاالت للغــري

اكات �ف االشــرت
ــع.  ــات البي ــري منص ــة؛ تأج ــن الرعاي ــث ع ــع؛ البح ــات البي ماكين

  

 

Date: 08/11/2021  التاريخ :08/11/2021

Trademark No.:41687 العالمة التجارية رقم :  41687

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
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; compact discs; DVD’s and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; Computers; bags adapted 
for laptops; Wearable computers; computer

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وأجهــزة  والمســاحية  والمالحيــة  العلميــة  واالأدوات  االأجهــزة 
واالأدوات  واالأجهــزة  ي 

والســينما�أ ي 
الفوتوغــرا�ف التصويــر  وأدوات 

اف)  �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي ــة وأدوات ال البري
نقــاذ والتعليــم ، أجهــزة وأدوات لوصــل أو فتــح أو تحويــل  واالإ
ي الطاقــة الكهربائيــة، أجهــزة 

أو تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم �ف
ــات  تســجيل أو إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور، حامــالت بيان
مغناطيســية، أقــراص تســجيل، أقــراص مدمجــة، أقــراص فيديويــة 
ــزة  ــات لالأجه ــة؛ آلي ــجيل الرقمي ــائط التس ــن وس ــا م ه ــة وغري رقمي
ــبة،  ــد، آالت حاس ــجيل النق ــد، آالت تس ــع النق ــل بقط ي تعم

ــىت ال
ــر؛  ــج كمبيوت ــر؛ برام ــزة الكمبيوت ــات، أجه ــة البيان ــدات معالج مع
مناســبة  حقائــب  حاســوب؛  أجهــزة  الحرائــق؛  إطفــاء  أجهــزة 
ــداء؛  ــة لالرت ــر قابل ــزة كمبيوت ــة؛ أجه ــر المحمول ــزة الكمبيوت الأجه
برمجيــات الحاسوب،مســجلة؛ تطبيقــات برامــج الكمبيوتــر ، قابلــة
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

software, recorded; Computer software applications, 
downloadable; Computer hardware; notebook 
computers; tablet computers; Calculating machines; 
Central processing units [processors]; computer 
game software, recorded; computer memory devices; 
Interactive touch screen terminals; Interactive touch 
screen terminals; computer peripheral devices; data 
processing apparatus; encoded identification bracelets, 
magnetic; Smart band; Bracelet wristband; encoded 
magnetic cards; readers [data processing equipment]; 
scanners [data processing equipment]; downloadable 
image files; downloadable music files; downloadable 
ring tones for mobile phones; electronic pens [visual 
display units]; electronic publications, downloadable; 
electronic pocket translators; smart glasses (data 
processing); magnetic data media; SIM cards; monitors 
[computer hardware]; mouse pads; Mouse [computer 
peripheral]; Humanoid robots with artificial intelligence; 
printers for use with computers; Photo printers; E-book; 
Ink cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
pens with conductive point for touch screen devices; 
Smartwatches (data processing apparatus); electronic 
agendas; pedometers; Counters; time recording 
apparatus; dictating machines; holograms; fingerprint 
identifier; Facial recognition apparatus; photocopiers 
(photographic, eletrostatic, thermic); Bathroom scales; 
Weighing apparatus and instruments; scales with body 
mass analysers ;  Measures ; electronic notice boards 
; cellular phones ; Cell phone holders ; smart phones ; 
Protective films adapted for smartphones ; Smartphones 
in the shape of a watch ; smartphone cases ; smartphone 
accessories ; mobile telephones ; cell phone straps; 
hands free kits for phones; global positioning system 
[gps] apparatus; Intercommunication apparatus ; 
Intercoms; navigational instruments; Wearable activity 
trackers; Smartphones in the form of wristbands; parts 
for mobile telephones and smartphones; holders, 
straps, armbands, lanyards and clips for mobile phones 
and smartphones; protective film covers for mobile 
telephones and smartphones; Selfie-sticks [hand-
held monopods]; telephone apparatus; transmitters 
[telecommunication]; video telephones; electronic 
communication equipment, apparatus and instruments; 
Network routers; gateway; Heat sink for cellular 
phones; camcorders; Rearview cameras for vehicles; 
compact discs [audio-video]; Headsets; juke boxes, 
musical; loudspeakers; Cabinets for loudspeakers; 
microphones; portable media players; receivers 
(audio-- and video--); sound recording apparatus; sound 
transmitting apparatus; television apparatus; video 
recorders; Wearable video display monitors; Virtual 
reality headsets; wireless headsets for smartphones; 
audio mixers; Learning machines; Translation machine;

ــة  ــبات آلي ــب؛ حاس ــزة الحاس ي أجه
ــة �ف ــات المادي ــل؛ المكون ي ف للترف

عــى شــكل مفكــرة؛ أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة؛ آالت حاســبة؛ 
وحــدات المعالجــة المركزيــة ]معالجــات البيانــات[؛ برنامــج ألعــاب 
ــة  ــات شاش ــر؛ محط ــرة الكمبيوت ــزة ذاك ــجلة؛ أجه ــر ، مس الكمبيوت
تفاعليــة تعمــل باللمــس؛ تطبيقــات برامــج الهاتــف المحمــول 
يــل؛ أجهــزة ملحقــة بالحاســوب؛ أجهــزة معالجــة  ف ، قابلــة للترف
البيانــات؛ الســاور المغناطيســية المشــفرة المســتخدمة للتعريــف 
؛ ســوار معصمــه؛ البطاقــات الممغنطــة  بصاحبهــا؛ ســوار ذكي
ــحات  ــات[؛ ماس ــة البيان ــزة معالج ــراءة ]أجه ــزة ق ــفرة؛ أجه المش
ضوئيــة ]معــدات معالجــة البيانــات[؛ ملفــات الصــور القابلــة 
ــل  ــات للتحمي ــل؛ نغم ي ف ــة للترف ــيقى القابل ــات الموس ــل؛ ملف ي ف للترف
[؛  ي

ونيــة ]وحــدات العــرض المــر�أ للهواتــف المحمولــة؛ أقــالم إلكرت
ــة  وني لكرت جمــة االإ ــل؛ أجهــزة الرت ي ف ــة للترف ــة قابل وني منشــورات إلكرت
ي الجيــب؛ النظــارات الذكيــة )معالجــة البيانــات)؛ 

المحمولــة �ف
يحــة بيانــات؛ شاشــات عــرض  وســائط البيانــات المغناطيســية؛ �ش
ــأرة  ــأرة؛ الف ــائد الف ــب[؛ وس ــزة الحاس ي أجه

ــة �ف ــات المادي ]المكون
)ملحقــات أجهــز الحاســب)؛ الروبوتــات ذات الــذكاء االصطناعــي؛ 
ــور؛  ــات الص ــب؛ طابع ــزة الحاس ــع أجه ــتخدام م ــات لالس طابع
للطابعــات وآالت  فارغــة  ؛ خراطيــش حــرب  ي

و�ف االليكــرت الكتــاب 
ي 

التصويــر؛ أقــالم مــع نقطــة موصلــة الأجهــزة الشاشــات الــىت
تعمــل باللمــس؛ الســاعات الذكيــة )جهــاز معالجــة البيانــات)؛ 
ــت؛  ــجيل الوق ــاز تس ــى؛ جه ــدادات الُخط ــة؛ ع وني ــدات إلكرت أجن
صبــع  االإ بصمــة  ؛معــرف  الهولوغــرام  ]ممــالة[؛  الدكتافونــات 
)الفوتوغرافيــة ،  التصويــر  الوجــه ؛آالت  التعــرف عــى  ؛جهــاز 
الكهروســتاتيكية ، الحراريــة) ؛مقاييــس الحمامــات ؛أجهــزة وأدوات 
الجســم  الموازيــن مــع أجهــزة تحليــل كتلــة  ؛  الــوزن  قيــاس 
ونيــة؛ الهواتــف الخلويــة  لكرت عالنــات االإ ؛القياســات ؛لوحــات االإ
؛حامــىي الهواتــف المحمولــة؛ الهواتــف الذكيــة؛ أفــالم واقيــة 
ــاعة؛  ــكل س ــى ش ــة ع ــف ذكي ــة؛ هوات ــف الذكي ــع الهوات ــف م تتكي
ــف  ــة؛ الهوات ــف الذكي ــات الهوات ــة؛ ملحق ــف الذكي ــاالت الهوات ح
المحمولــة؛ أحزمــة الهاتــف الخليــوي؛ مجموعــات حــر اليديــن 
ــاز  ــع العالمــي ]GPS[؛ جه ــد المواق ــام تحدي ــاز نظ ــف؛ جه للهوات
كــم؛ أدوات مالحيــة ؛ أجهــزة تعقــب النشــاط القابلــة  التواصــل؛ انرت
لالرتــداء؛ هواتــف ذكيــة ؛عــى شــكل أســاور للمعصــم؛ قطــع غيــار 
الهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة؛ حامــالت ، أحزمــة ، شــارات 
ائــط تعليــق ومشــابك للهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة؛  ، �ش
أغطيــة أفــالم واقيــة للهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة؛ 
ــف؛  ــد[؛ جهــاز الهات ــة بالي ــة ]دعامــة محمول عــىي التصــور الذاتي
مرســالت ]اتصــاالت[؛ هواتــف الفيديــو؛ معــدات وأجهــزة وأدوات 
ونيــة؛ موجهــات الشــبكة؛ بوابــة؛ بالوعــة الحــرارة  لكرت االتصــاالت االإ
ــة  ــة الخلفي ات الرؤي ــري ــو؛ كام ات الفيدي ــري ــة؛ كام ــف الخلوي للهوات
للســيارات؛ أقــراص مضغوطــة ]صــوت وفيديــو[؛ ســماعات؛ جــوك 
ات الصــوت؛  ات الصــوت؛ خزائــن لمكــرب بوكــس الموســيقية؛ مكــرب
ــتقبال  ــزة اس ــة؛ أجه ــائط المحمول ــغالت الوس ــات؛ مش الميكروفون
)صــوت - وفيديــو -)؛ جهــاز تســجيل الصــوت؛ جهــاز نقــل الصوت؛ 
ــو  ــرض الفيدي ــات ع ــو؛ شاش ــجالت الفيدي ــون؛ مس ــاز التلفزي جه
؛ ســماعات الســلكية  ي

اصف القابلــة لالرتــداء؛ ســماعات الواقــع االفــرت
جمــة؛ للهواتــف الذكيــة؛ هندســة الصــوت؛ آالت التعلــم؛ آلــة الرت
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Electronic book readers; Set-top boxes; cameras 
[photography]; cases especially made for photographic 
apparatus and instruments; Video projectors; filters 
[photography]; projection apparatus; stands for 
photographic apparatus; surveying apparatus and 
instruments; Outdoor air quality detector; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; Connected 
bracelets [measuring instruments]; Water quality TDS 
testing pen; Hygrothermograph; Power adapters; 
teaching apparatus; Teaching robots; Light switches; 
Simulators for the steering and control of vehicles; 
Optical apparatus and instruments; USB cables for 
cellphones; telephone wires; electricity mains (materials 
for -) [wires, cables]; data cables; chips [integrated 
circuits]; Conductors, electric; commutators; switches, 
electric; Electric plugs; Electric sockets; Electrical 
adapters; sensors; video screens; touch screens; remote 
control apparatus; Optical fibers [light conducting 
filaments]; Heat regulating apparatus; Lightning rods; 
Fire extinguishing apparatus; protective helmets; 
Protection devices for personal use against accidents; 
Protective masks; alarms; theft prevention installations, 
electric; Electric door bells; Locks, electric; Eyeglasses; 
Sunglasses; batteries, electric; battery chargers; 
Wireless charger; USB charger; chargers for mobile 
telephones and smartphones; portable power source 
(rechargeable batteries); Animated cartoons; Sports 
whistles; Dog whistles; Decorative magnets; Electronic 
collars to train animals; Animal signalling rattles for 
directing livestock. 

ونيــة؛ أجهــزة اســتقبال وتوزيــع الّشــحنة؛  لكرت قــراء الكتــب االإ
التصويــر  وأدوات  الأجهــزة  خاصــة  اغلفــة  ]تصويــر[؛  ات  كامــري
ــاز  ــر[؛ جه ــحات ]تصوي ــو؛ مرش ــرض الفيدي ــزة ع ؛ أجه ي

ــرا�ف الفوتوغ
ســقاط؛ دعامــة الأجهــزة التصويــر؛ أجهــزة وأدوات المســح؛  االإ
كاشــف جــودة الهــواء الخارجــي؛ جهــاز تشــخيص ، ليــس لالأغــراض 
اختبــار  قلــم  القيــاس[؛  ]أدوات  المتصلــة  االأســاور  الطبيــة؛ 
ــة؛ محــوالت الطاقــة؛ أجهــزة  ــاس الرطوب ــاه TDS؛ مقي جــودة المي
ــاكاة  ــزة مح ــاءة؛ أجه ــح االض ــات؛ مفاتي ــم الروبوت ــس؛ تعلي التدري
ــة؛  ــزة واالأدوات البري ــا؛ االأجه ــم فيه ــات والتحك ــه المركب لتوجي
كبــالت USB للهواتــف المحمولــة؛ أســالك الهاتــف؛ أنابيــب الكهربــاء 
)المــواد مــن أجــل -) ]االأســالك والكابــالت[؛ كبــالت البيانــات؛ 
رقائــق ]دوائــر متكاملــة[؛ الموصــالت الكهربائيــة؛ مبــدالت؛ مفاتيــح 
المحــوالت  كهربائيــة؛  مآخــذ  الكهربائيــة؛  المقابــس  كهربائيــة؛ 
الكهربائيــة؛ مجســا؛ شاشــات الفيديــو؛ شاشــات تعمــل باللمــس؛ 
جهــاز التحكــم عــن بعــد؛ أليــاف بريــة ]خيــوط موصلــة للضــوء[؛ 
ق؛ جهــاز اطفــاء حريــق؛  جهــاز تنظيــم الحــرارة؛ قضبــان الــرب
ــد  ــخىي ض ــتخدام الش ــة لالس ــزة حماي ــة؛ أجه ــوذات الواقي الخ
الحــوادث؛ أقنعــة واقيــة؛ إنــذا؛ منشــآت منــع الرقــة الكهربائيــة؛ 
؛ نظــارة طبيــة؛ نظــارة  ي

أجــراس االأبــواب الكهربائيــة؛ أقفــال كهربــا�أ
؛  شمســيه؛ بطاريــات كهربائيــة؛ شــواحن البطاريــات؛ شــاحن الســلكي
؛ شــواحن الهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة؛  ي شــاحن يــو اس �ب
عــادة الشــحن)؛ الرســوم  مصــدر طاقــة محمــول )بطاريــات قابلــة الإ
مغناطيــس  الكلــب؛  صفــارات  رياضيــة؛  صفــارات  المتحركــة؛ 
خشخيشــات  الحيوانــات؛  لتدريــب  ونيــة  إلكرت أطــواق  ديكــور؛ 

ــية.  ــه الماش ــات لتوجي ــارات الحيوان إش

 

Date: 09/11/2021  التاريخ :09/11/2021

Trademark No.:41688 العالمة التجارية رقم :  41688

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: IBRAHIM  ISSA  IBRAHIM  
HMOUD 

بإسم :  ابراهيم عيىس ابراهيم حمود 

Applicant Address: Bethlehem - Palestine   ف العنوان :  بيت لحم -  شارع القدس الخليل - فلسط�ي

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Shawarma Restaurant

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مطعم شاورما

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة شاورما بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 09/11/2021  التاريخ :09/11/2021

Trademark No.:41689 العالمة التجارية رقم :  41689

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Ayman Hussein & Partners 
Company for General Poultry 

كاه للدواجن العاديه العامه  ف و�ش كة ايمن حس�ي بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Deir Jarir   العنوان :  رام الله دير جرير

Applicant for Correspondence : Adv Nadia Al-
Zaghal, Al-Quds Al-Ram, Zaghloul Building, 
Jawwal 0599877669 

عنوان التبليغ  : المحامية نادية الزغل القدس الرام عمارة زغلول جوال 
 0599877669

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game  meat extracts  preserved, 
Poultry, not live, Meats (Salted) , Meat, tinned [canned 
(Am.), Meat, preserved, Liver, Fish (Salted), Fish, 
preserved, Fish fillets, Eggs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لحــوم دواجــن غــري حيــه ، لحــوم مملحــه ، لحــوم معلــب ، 
لحــوم محفــوظ ، لحــم الكبــد، ســمك مملــح ، ســمك محفــوظ ، 

ــه  ــه فلي ــمك طري ــح س ائ �ش

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

  

 

Date: 09/11/2021  التاريخ :09/11/2021

Trademark No.:41690 العالمة التجارية رقم :  41690

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

ف كورب.، لميتد.  بإسم :  غوانغدونغ أوبو موبايل تيليكوميونيكيشرف

Applicant Address: No.18 Haibin Road, Wusha, 
Chang’an, Dongguan, Guangdong, China 

ف رود، وشا، شانغان، دونغوان،  العنوان :  رقم 18 هاي�ب
ف   غوانغدونغ، الص�ي
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Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

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

Goods/Services:
Tablet computers; Computer peripheral devices; 
Downloadable software applications for mobile 
phones; Smartwatches; Smartglasses; Interactive 
touch screen terminals; Humanoid robots with artificial 
intelligence; Wearable computers; Gesture recognition 
software; Navigational instruments; Wearable activity 
trackers; Cell phones; Smartphones; Covers for 
smartphones; Cell phone straps; Keyboards for mobile 
phones; Wireless speakers; Portable media players; 
Headphones; Camcorders; Virtual reality headsets; 
Cameras [photography]; Selfie sticks [hand-held 
monopods]; USB cables; Chips [integrated circuits]; 
Touch screens; Batteries, electric; Battery chargers; 
Portable power supplies (rechargeable batteries); Air 
analysis apparatus; Measuring apparatus; Network 
routers; Television apparatus; Multimedia projectors; 
Scales; Remote control apparatus; Connectors 
[electricity]; Electric plugs; Electrical adapters; 
Protection devices for personal use against accidents; 
Data processing apparatus; Sensors; Low-voltage 
power supplies; Wireless headsets; Integrated circuits; 
Printed circuit boards; Electronic key fobs being remote 
control apparatus; Remote controls for televisions; 
Remote controls for air-conditioning apparatus; 
Integrated circuit cards [smart cards]; Video cameras; 
Notebook computers; Smart bracelets; Bathroom 
scales; Computer motherboards; Wireless chargers 
for cell phones; Wireless chargers for smartwatches; 
Wireless charger for smart rings; Wireless chargers for 
smartglasses; Wireless chargers for computers; Wireless 
chargers for earphones; Electric sockets; Earphones; 
Body fat scales for household use; Smart rings. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة كمبيوتــر لوحــي، أجهــزة الكمبيوتــر الطرفيــة، تطبيقــات 
ــة،  ــة، الســاعات الذكي ــف المحمول ــل للهوات ي ف ــة للترف امــج القابل الرب
النظــارات الذكيــة، محطــات شاشــة تفاعليــة تعمــل باللمــس، 
الروبوتــات الشــبيهة بالبــرش ذات الــذكاء االصطناعــي، أجهــزة 
يمــاءات، أدوات  ــر قابلــة لالرتــداء، برنامــج التعــرف عــى االإ كمبيوت
ــف  ي يمكــن ارتداؤهــا، الهوات

ــىت ــة، أجهــزة تعقــب النشــاط ال مالحي
الخليويــة، الهواتــف الذكيــة، أغطيــة للهواتــف الذكيــة، أحزمــة 
ات  الهاتــف الخليــوي، لوحــات المفاتيــح للهواتــف المحمولــة، مكــرب
ســماعات  المحمولــة،  الوســائط  مشــغالت  الســلكية،  صــوت 
ات  ، الكامــري ي

اصف ات الفيديــو، ســماعات الواقــع االفــرت الــرأس، كامــري
ــود )عــىي  ــر ســيلفي ]مونوب [، عــىي تصوي ي

ــر الفوتوغــرا�ف ]التصوي
ــة[،  ــر متكامل ــق ]دوائ ــل USB، رقائ ــد[ ؛ كواب ــل بالي ــر) يحم تصوي
ــة،  ــات كهربائيــة، شــواحن البطاري شاشــات تعمــل باللمــس، بطاري
ــحن)،  ــادة الش ع ــة الإ ــات قابل ــة )بطاري ــة المحمول ــدادات الطاق إم
ــزة  ــبكة، أجه ــات الش ــاس، موجه ــاز قي ــواء، جه ــل اله ــاز تحلي جه
ــاز  ــون، أجهــزة عــرض الوســائط المتعــددة، مقاييــس، جه التلفزي
ــة،  ــس الكهربائي ــاء[ ، المقاب ــالت ]كهرب ــد، موص ــن بع ــم ع التحك
ــة لالســتخدام الشــخىي ضــد  ــة، أجهــزة الحماي محــوالت كهربائي
الحــوادث، جهــاز معالجــة البيانــات، مجســات، إمــدادات الطاقــة 
ــات  ــة، لوح ــر متكامل ــلكية، دوائ ــماعات الس ــد، س ــة الجه منخفض
ونيــة هــي جهــاز  لكرت الدوائــر المطبوعــة، سالســل المفاتيــح االإ
ــون،  تحكــم عــن بعــد، أجهــزة التحكــم عــن بعــد الأجهــزة التلفزي
بطاقــات  الهــواء،  تكييــف  بعــد الأجهــزة  عــن  التحكــم  أجهــزة 
الفيديــو،  ات  كامــري الذكيــة[،  ]البطاقــات  المتكاملــة  الدوائــر 
أجهــزة كمبيوتــر محمولــة، أســاور ذكيــة، مقاييــس الحمامــات، 
اللوحــات االأم للكمبيوتــر، أجهــزة الشــحن الالســلكية للهواتــف 
ــلكي  ــاحن الس ــة، ش ــاعات الذكي ــلكية للس ــواحن الس ــة، ش المحمول
ــواحن  ــة، ش ــارات الذكي ــلكية للنظ ــواحن الس ــة، ش ــات الذكي للحلق
ــماعات االأذن،  ــلكية لس ــواحن الس ــر، ش ــزة الكمبيوت ــلكية الأجه الس
ــم  ي الجس

ــون �ف ــاس الده ــن قي ــماعات، موازي ــة، س ــذ كهربائي مآخ
ــة.  ــات ذكي ، حلق ىلي ف ــرف ــتخدام الم لالس

 

Date: 09/11/2021  التاريخ :09/11/2021

Trademark No.:41691 العالمة التجارية رقم :  41691

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

ف كورب.، لميتد.  بإسم :  غوانغدونغ أوبو موبايل تيليكوميونيكيشرف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: No.18 Haibin Road, Wusha, 
Chang’an, Dongguan, Guangdong, China  
                  

ف رود، وشا، شانغان، دونغوان،  العنوان :  رقم 18 هاي�ب
ف    غوانغدونغ، الص�ي

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

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

Goods/Services:
Cell phones; Computers; Notebook computers; 
Computer software applications, downloadable; 
Computer software, recorded; Downloadable cell 
phone operating system software; Recorded cell phone 
operating system software; Smartwatches; Television 
apparatus; Tablet computers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكومبيوتــر  أجهــزة  الكومبيوتــر،  أجهــزة  الخليويــة،  الهواتــف 
ــل، برامــج  ي ف ــة للترف ــر القابل ــة، تطبيقــات برامــج الكومبيوت المحمول
ــف المحمــول  ــر المســجلة، برنامــج نظــام تشــغيل الهات الكومبيوت
المحمــول  الهاتــف  تشــغيل  نظــام  برنامــج  يــل،  ف للترف القابــل 
ــر  ــة، أجهــزة التلفــاز، أجهــزة الكومبيوت المســجل، الســاعات الذكي

اللوحيــة. 

  

 

Date: 14/11/2021  التاريخ :14/11/2021

Trademark No.:41697 العالمة التجارية رقم :  41697

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name:  Cooperation for Community 
Development Association

بإسم :  جمعية التعاون للتنمية المجتمعية 

Applicant Address:  Salfeet Rafat near the 
secondary school for girls    

العنوان :  سلفيت رافات قرب المدرسة الثانوية للبنات جوال 
    0597026876

Applicant for Correspondence :  Salfeet Rafat 
near the secondary school for girls 

عنوان التبليغ  : سلفيت رافات قرب المدرسة الثانوية للبنات جوال 
0597026876

ف فلسط�ي
Goods/Services:
 Ajvar [preserved peppers] , Butter , Charcuterie , Cheese  
, Chips (Fruit) , Chips (Potato) , Cocoa butter  , Coconut 
butter , Corn oil  , Cream [dairy products]  , Croquettes 
, Dates , Edible birds’ nests , Curd   , Crystallized fruits , 
Edible fats  , Edible oils , Ferments (Milk) for for culinary 
purposes  , Fish (Food products made from )  , Frosted 
fruits , Fruit salads  , Fruit, stewed  , Gherkins , Hummus 
[chickpea paste]  , Jellies for food  , Jams  , Juices 
(Vegetable ) for cooking , Lentils, preserved , Margarine   
, Meat , Milk  , Milk products , Mushrooms, preserved , 
Olive oil for food  , Olives, preserved  , Piccalilli , Peas, 
preserved  , Raisins , Salads (Vegetable) , Sausages , 
Soups , Soya milk [milk substitute]  , Tahini [sesame 
seed paste] , Tomato juice for cooking , Tomato purée , 
Tripe , Vegetables, preserved  , Yoghurt

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخلــل الفلفــل الحــار )فلفــل محفــوظ) ، زبــدة ، لحــوم مطبوخــة ، 
جبنــة ، رقائــق فواكــه ، رقائــق بطاطــا ، زبــدة الــكاكاو ، زبــدة جــوز 
الهنــد ، زيــت ذرة ، قشــدة )منتجــات ألبــان) ، كبــة ، تمــور ، بيــض 
ــون  ــكر ، ده ــاة بالس ــه مغط ف ، فواك ــ�ب ــارة الل ــالأكل ، خث ــح ل صال
ة الحليــب الأغــراض  صالحــة لــالكل ، زيــوت صالحــة لــالأكل ، خمــري
ــة مثلجــة ،  ــة معــدة مــن الســمك ، فواك الطهــو ، منتجــات غذائي
ــة  ــل ، حمــص عجين ــار مخل ســلطة فواكــة ، فواكــة مطبوخــة ، خي
وات  ــرف ــري خ ــات ، عص ــام ، مربي ــالم للطع ــىي ه ــص ، ج الحم
ي ، لحــوم ، حليــب ، منتجــات 

للطبــخ ، عــدس محفــوظ ، ســمن نبــا�ت
حليــب ، فطــر محفــوظ ، زيــت زيتــون محفــوظ ، زيتــون محفــوظ 
وات ، ســجق  ــازالء محفــوظ ، زبيــب ، ســلطة خــرف ، مخلــالت ، ب
ــة  ــة )عجين ــب ) ، طحيني ــل الحلي ــا )بدي ــب الصوي ، شــوربات ، حلي
ــدورة ،  ــون بن ــخ ، معج ــدورة للطب ــري بن ــم) ، عص ــذور السمس ب

ف رائــب زبــادي  وات محفوظــة ، لــ�ب كــرش معــدة ، خــرف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date: 14/11/2021  التاريخ :14/11/2021

Trademark No.:41698 العالمة التجارية رقم :  41698

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: ward restaurans company  كة مطاعم ورد العادية العامة بإسم :  �ش

Applicant Address: NABLUS/RAFEDIA   العنوان :  نابلس / رفيديا

Applicant for Correspondence : ADVOCATE 
FADI BARAMPO/NABLUS/RAFEDIA/HARWASH 
BUILDING / 4 FLOOR 

عنوان التبليغ  : مكتب المحامي فادي برمبو -نابلس-رفيديا-عمارة هروش-
الطابق الرابع 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
meat, poultry meat, meat extracts ,corned beef 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، لحم محفوظ 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة house steak بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date: 11/11/2021  التاريخ :11/11/2021

Trademark No.:41699 العالمة التجارية رقم :  41699

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Abed AlRahman Yasser Iqneibi  ي بإسم :  عبدالرحمن يا� حماده اقنيىب

Applicant Address: Hebron -Hawooz Tani -Al 
Tahreer Square 

ي -ميدان التحرير  
العنوان :  الخليل- الحاووز الثا�ف

Applicant for Correspondence : Hebron-Ras AL 
joura -Al Jabari Bulidng 

ي -ط3  عنوان التبليغ  : الخليل -رأس الجورة -عمارة الحاج برهان الجعرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date: 11/11/2021  التاريخ :11/11/2021

Trademark No.:41700 العالمة التجارية رقم :  41700

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT  بإسم :  فارتا اكتينجسلشافت

Applicant Address: VARTA-Platz 1, 73479 
Ellwangen (Jagst) /  Germany 

العنوان :  فارتا-بالتز 1، 73479 الواغن )جاست) / المانيا  

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

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

Goods/Services:
Batteries, accumulators, chargers, parts and accessories 
therefor; all included in class 09 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البطاريــات والمراكمــات والشــواحن وقطــع واجــزاء تابعــة لهــا 

ي الصنــف 9. 
وجميعهــا مشــمولة �ف

 

Date: 14/11/2021  التاريخ :14/11/2021

Trademark No.:41701 العالمة التجارية رقم :  41701

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: The Commercial Bank  بإسم :  البنك التجاري

Applicant Address: P.O Box 3232, Doha, State of 
Qatar 

العنوان :  ص ب 3232 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:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ الشــؤون التمويليــة؛ الشــؤون الماليــة والشــؤون  ف خدمــات التأمــ�ي

العقاريــة 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 14/11/2021  التاريخ :14/11/2021

Trademark No.:41702 العالمة التجارية رقم :  41702

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: The Quaker Oats Company  ي
بإسم :  ذا كويكر أوتس كومبا�ف

Applicant Address433:  W. Van Buren Street, Suite 
350N, Chicago, Illinois 60607, USA 

يت، سويت 350 أن،  العنوان :  433 ويست فان بيورين سرت
شيكاغو، إيللينوي 60607، 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:
Flour and preparations made from cereals; breakfast 
cereals; ready to eat cereals and hot cereals; biscuits, 
cookies and crackers; oats, oatmeal, porridge, muesli 
and muesli preparations; hominy grits; cornmeal; pearl 
barley; pancake mix, prepared baking mixes; grain-
based snack bars; grainbased snack mix; cereal-based 
snack foods; rice cakes and rice cake products; grain 
cakes; granola-based snack food 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حبــوب  الحبــوب؛  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف والدقيــق 
فطــار؛ الحبــوب الجاهزة لــالأكل والحبوب الســاخنة؛ البســكويت،  االإ
العصيــدة،  الشــوفان،  دقيــق  الشــوفان،  الحلــوى؛  و  الكعــك 
ــوب  ــج مــن الحب ات مزي ــه ومســتحرف ــوب والفواك ــج مــن الحب مزي
والفواكــه؛ عصيــدة الــذرة المطحونــة؛ دقيــق الــذرة؛ الشــعري 
ة؛  ــرف ف المح ــري ــة الخب ــة، أمزج ــر المقلي ــة الفطائ ــور؛ أمزج المقش
ي أساســها الحبــوب؛ مزيــج الوجبــات 

ألــواح الوجبــات الخفيفــة الــىت
ي أساســها 

الخفيفــة القائمــة عــى الحبــوب؛ االأغذيــة الخفيفــة الــىت
الحبــوب؛ كعــكات االأرز ومنتجــات كعــكات االأرز؛ كعــكات الحبــوب؛ 

ــوال  ــها الجران ي أساس
ــىت ــة ال ــات الخفيف الوجب

اطات خاصة:الحماية باالألوان االأزرق الداكن واالأبيض والبيج اشرت

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41709 العالمة التجارية رقم :  41709

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Beiersdorf AG  سدورف اي جي بإسم :  بري
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, Germany 

اس 48، 20253 هامبورغ، المانيا   العنوان :  اوناشرت

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

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

Goods/Services:
Non-medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics; non-medicated preparations for 
body and beauty care; non-medicated preparations 
for the cleansing, care and embellishment of hair; non-
medicated sunscreen preparations; non-medicated 
sun care preparations for cosmetic and dermatological 
purposes, non-medicated after sun preparations for 
cosmetic and dermatological purposes; cosmetic 
shaving and after-shaving preparations; wipes 
impregnated with cosmetic lotions; non-medicated 
dentifrices; deodorants and anti-perspirants for 
personal use; household fragrances; bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ، العطــور والزيــوت العطريــة ومســتحرف ي الصابــون غــري الطــىب
ات غــري طبيــة للعنايــة بالجســم  التجميــل غــري الطبيــة، مســتحرف
ات غــري طبيــة لتنظيــف الشــعر والعنايــة  والجمــال، مســتحرف
ات غــري طبيــة واقيــة مــن الشــمس،  بــه وتجميلــه، مســتحرف
لالغــراض  الطبيــة  غــري  الشــمس  مــن  العنايــة  ات  مســتحرف
ات مــا  ات الحالقــة ومســتحرف التجميليــة والجلديــة، مســتحرف
ات التجميــل، منظفــات  بــة بمســتتحرف بعــد الحالقــة، مناديــل مرش
التعــرق  ومضــادات  العــرق  مزيــالت  الطبيــة،  غــري  االســنان 
ات التبييــض  ليــة، مســتحرف ف ، عطــور مرف لالســتعمال الشــخىي
ات التنظيــف والتلميــع  ومــواد اخــرى تســتعمل للغســيل، مســتحرف

 . ــىي ــط والج والكش

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41710 العالمة التجارية رقم :  41710

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Restaurant services; restaurant services featuring in-
restaurant dining and carryout and delivery services; 
take-out restaurant services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات المطاعــم؛ خدمــات المطاعــم تتضمــن خدمــات العشــاء 
خدمــات  والتوصيــل؛  الخارجيــة  والطلبــات  المطعــم  داخــل 

الطلبــات الخارجيــة للمطاعــم 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41711 العالمة التجارية رقم :  41711

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Pizza delivery services; delivery of food and drinks by 
restaurants 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات بواســطة  ا؛ توصيــل الطعــام والمرش ف خدمــات توصيــل البيــرت

المطاعــم. 
  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41712 العالمة التجارية رقم :  41712

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Pizza; flatbread, piadiana, pizza turnover, calzone, and 
Stromboli; pizza cheese sticks; bread rolls; pepperoni 
rolls; breadsticks; cookies; brownies; baked desserts, 
namely, cinnamon bread and cookie cakes; donut 
holes; sauces; dipping sauces; garlic-based sauces; 
spicy sauces; ranch sauces; blue cheese sauce; buffalo 
sauce; BBQ sauce; honey mustard sauce; cheese sauce; 
seasonings. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ا الكالــزون،  ف ا، بيــرت ف ف مســطح دائــري، بيادينــا، فطائــر بيــرت ا؛ خــرب ف بيــرت

؛  ي
و�ف ف إفرنجــي؛ لفائف البيــرب ا؛ خــرب ف ف البيــرت ؛ أصابــع جــ�ب ومبوىلي وســرت

؛  ي
او�ف ف بشــكل قطــع طويلــة ورفيعــة؛ كعــك محــى؛ كعــك الــرب خــرب

ف بالقرفــة وكعــك الكــوكي الصغــري  حلويــات مخبــوزة وبخاصــة، خــرب
المحــى؛ دونــات مجــوف؛ صلصــات؛ صلصــات تغميــس؛ صلصات 
ف  أساســها الثــوم؛ صلصــات حــارة؛ صلصــات رانــش؛ صلصــة الجــ�ب
االأزرق؛ صلصــة البافلــو؛ صلصــة الباربكيــو؛ صلصــة الخــردل 

؛ توابــل  ف بالعســل؛ صلصــة الجــ�ب
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41713 العالمة التجارية رقم :  41713

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Chicken; chicken nuggets; chicken wings; prepared 
foods for consumption on or off the premises, namely, 
chicken; cheese sticks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدجــاج؛  أجنحــة  )ناجيــت)؛  المقليــة  الدجــاج  دجــاج؛ قطــع 
 ، وجبــات طعــام جاهــزة لالســتهالك داخــل أو خــارج المبــىف

 . ف الجــ�ب أصابــع  الدجــاج؛  وبخاصــة، 
  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41714 العالمة التجارية رقم :  41714

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Restaurant services; restaurant services featuring in-
restaurant dining and carryout and delivery services; 
take-out restaurant services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات المطاعــم؛ خدمــات المطاعــم تتضمــن خدمــات العشــاء 
خدمــات  والتوصيــل؛  الخارجيــة  والطلبــات  المطعــم  داخــل 

الطلبــات الخارجيــة للمطاعــم 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41715 العالمة التجارية رقم :  41715

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Pizza delivery services; delivery of food and drinks by 
restaurants. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات بواســطة  ا؛ توصيــل الطعــام والمرش ف خدمــات توصيــل البيــرت

المطاعــم. 
  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41716 العالمة التجارية رقم :  41716

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Pizza; flatbread, piadiana, pizza turnover, calzone, and 
Stromboli; pizza cheese sticks; bread rolls; pepperoni 
rolls; breadsticks; cookies; brownies; baked desserts, 
namely, cinnamon bread and cookie cakes; donut 
holes; sauces; dipping sauces; garlic-based sauces; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ا الكالــزون،  ف ا، بيــرت ف ف مســطح دائــري، بيادينــا، فطائــر بيــرت ا؛ خــرب ف بيــرت

؛  ي
و�ف ف إفرنجــي؛ لفائف البيــرب ا؛ خــرب ف ف البيــرت ؛ أصابــع جــ�ب ومبوىلي وســرت

؛  ي
او�ف ف بشــكل قطــع طويلــة ورفيعــة؛ كعــك محــى؛ كعــك الــرب خــرب

ف بالقرفــة وكعــك الكــوكي الصغــري حلويــات مخبــوزة وبخاصــة، خــرب
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

spicy sauces; ranch sauces; blue cheese sauce; buffalo 
sauce; BBQ sauce; honey mustard sauce; cheese sauce; 
seasonings. 

المحــى؛ دونــات مجــوف؛ صلصــات؛ صلصــات تغميــس؛ صلصات 
ف  أساســها الثــوم؛ صلصــات حــارة؛ صلصــات رانــش؛ صلصــة الجــ�ب
االأزرق؛ صلصــة البافلــو؛ صلصــة الباربكيــو؛ صلصــة الخــردل 

؛ توابــل.  ف بالعســل؛ صلصــة الجــ�ب
  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41717 العالمة التجارية رقم :  41717

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Chicken; chicken nuggets; chicken wings; prepared 
foods for consumption on or off the premises, namely, 
chicken; cheese sticks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدجــاج؛  أجنحــة  )ناجيــت)؛  المقليــة  الدجــاج  دجــاج؛ قطــع 
 ، وجبــات طعــام جاهــزة لالســتهالك داخــل أو خــارج المبــىف

 . ف الجــ�ب أصابــع  الدجــاج؛  وبخاصــة، 

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41718 العالمة التجارية رقم :  41718

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Pizza; flatbread, piadiana, pizza turnover, calzone, and 
Stromboli; pizza cheese sticks; bread rolls; pepperoni 
rolls; breadsticks; cookies; brownies; baked desserts, 
namely, cinnamon bread and cookie cakes; donut 
holes; sauces; dipping sauces; garlic-based sauces; 
spicy sauces; ranch sauces; blue cheese sauce; buffalo 
sauce; BBQ sauce; honey mustard sauce; cheese sauce; 
seasonings. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ا الكالــزون،  ف ا، بيــرت ف ف مســطح دائــري، بيادينــا، فطائــر بيــرت ا؛ خــرب ف بيــرت

؛  ي
و�ف ف إفرنجــي؛ لفائف البيــرب ا؛ خــرب ف ف البيــرت ؛ أصابــع جــ�ب ومبوىلي وســرت

؛  ي
او�ف ف بشــكل قطــع طويلــة ورفيعــة؛ كعــك محــى؛ كعــك الــرب خــرب

ف بالقرفــة وكعــك الكــوكي الصغــري  حلويــات مخبــوزة وبخاصــة، خــرب
المحــى؛ دونــات مجــوف؛ صلصــات؛ صلصــات تغميــس؛ صلصات 
ف  أساســها الثــوم؛ صلصــات حــارة؛ صلصــات رانــش؛ صلصــة الجــ�ب
االأزرق؛ صلصــة البافلــو؛ صلصــة الباربكيــو؛ صلصــة الخــردل 

؛ توابــل.  ف بالعســل؛ صلصــة الجــ�ب

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41719 العالمة التجارية رقم :  41719

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Chicken; chicken nuggets; chicken wings; prepared 
foods for consumption on or off the premises, namely, 
chicken; cheese sticks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدجــاج؛  أجنحــة  )ناجيــت)؛  المقليــة  الدجــاج  دجــاج؛ قطــع 
 ، وجبــات طعــام جاهــزة لالســتهالك داخــل أو خــارج المبــىف

ف  الجــ�ب أصابــع  الدجــاج؛  وبخاصــة، 

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41720 العالمة التجارية رقم :  41720

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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:
Restaurant services; restaurant services featuring in-
restaurant dining and carryout and delivery services; 
take-out restaurant services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم؛ خدمات المطاعم تتضمن خدمات العشاء 

داخل المطعم والطلبات الخارجية والتوصيل؛ خدمات الطلبات 
الخارجية للمطاعم. 

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41721 العالمة التجارية رقم :  41721

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Pizza delivery services; delivery of food and drinks by 
restaurants. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات بواســطة  ا؛ توصيــل الطعــام والمرش ف خدمــات توصيــل البيــرت

المطاعــم. 
  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41722 العالمة التجارية رقم :  41722

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Chicken; chicken nuggets; chicken wings; prepared 
foods for consumption on or off the premises, namely, 
chicken; cheese sticks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدجــاج؛  أجنحــة  )ناجيــت)؛  المقليــة  الدجــاج  دجــاج؛ قطــع 
 ، وجبــات طعــام جاهــزة لالســتهالك داخــل أو خــارج المبــىف

 . ف الجــ�ب أصابــع  الدجــاج؛  وبخاصــة، 

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41723 العالمة التجارية رقم :  41723

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Pizza; flatbread, piadiana, pizza turnover, calzone, and 
Stromboli; pizza cheese sticks; bread rolls; pepperoni 
rolls; breadsticks; cookies; brownies; baked desserts, 
namely, cinnamon bread and cookie cakes; donut 
holes; sauces; dipping sauces; garlic-based sauces; 
spicy sauces; ranch sauces; blue cheese sauce; buffalo 
sauce; BBQ sauce; honey mustard sauce; cheese sauce; 
seasonings. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ا الكالــزون،  ف ا، بيــرت ف ف مســطح دائــري، بيادينــا، فطائــر بيــرت ا؛ خــرب ف بيــرت

؛  ي
و�ف ف إفرنجــي؛ لفائف البيــرب ا؛ خــرب ف ف البيــرت ؛ أصابــع جــ�ب ومبوىلي وســرت

؛  ي
او�ف ف بشــكل قطــع طويلــة ورفيعــة؛ كعــك محــى؛ كعــك الــرب خــرب

ف بالقرفــة وكعــك الكــوكي الصغــري  حلويــات مخبــوزة وبخاصــة، خــرب
المحــى؛ دونــات مجــوف؛ صلصــات؛ صلصــات تغميــس؛ صلصات 
ف  أساســها الثــوم؛ صلصــات حــارة؛ صلصــات رانــش؛ صلصــة الجــ�ب
االأزرق؛ صلصــة البافلــو؛ صلصــة الباربكيــو؛ صلصــة الخــردل 

؛ توابــل  ف بالعســل؛ صلصــة الجــ�ب

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41724 العالمة التجارية رقم :  41724

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  
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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:
.Pizza delivery services; delivery of food and drinks by 
restaurants. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات بواســطة  ا؛ توصيــل الطعــام والمرش ف خدمــات توصيــل البيــرت

المطاعــم. 

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41725 العالمة التجارية رقم :  41725

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Papa John’s International, Inc  .ناشونال، إنك بإسم :  بابا جونز إنرت

Applicant Address2002:  Papa John’s Boulevard, 
Louisville, KY  40299,  U.S.A 

العنوان :  2002 بابا جونز بوليفارد، لويزفيل، كيه واي40299  
الواليات المتحدة االأمريكية  

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:
Restaurant services; restaurant services featuring in-
restaurant dining and carryout and delivery services; 
take-out restaurant services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات المطاعــم؛ خدمــات المطاعــم تتضمــن خدمــات العشــاء 
خدمــات  والتوصيــل؛  الخارجيــة  والطلبــات  المطعــم  داخــل 

الطلبــات الخارجيــة للمطاعــم. 

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41726 العالمة التجارية رقم :  41726

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: JIANGSU DONGCHENG POWER 
TOOLS CO., LTD.  

ي دي.  
بإسم :  جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو., ال �ت

Applicant Address: INDUSTRIAL PARK, TIANFEN 
TOWN, QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA 

, جيانغسو,  ي
يال بارك, تيانفن تاون, كويدونغ سيىت العنوان :  انداسرت

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

227

228



166

ي والأربعون :
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Goods/Services:
Lawnmowers(machines); electric lawnmowers; power-
operated hedge trimmers; electric lawn trimmers; 
shearing machines for animals; saw blades being parts 
of machines; electromechanical food preparation 
machines, namely, shredders, mixing machines; 
packaging machines; electric food processing machines, 
for household purposes, namely, electric fruit presses, 
electric food blenders; pharmacy processing machines, 
namely, drug pulverizers; polishing machines for 
polishing glass; concrete vibrators(machines); electric 
marble cutters; stone-working machines; rebar cutting 
machines; elevating apparatus, namely, elevators and 
parts of elevators, elevator motors, elevator gears; 
punching machines; nut-tapping machines; chain saws; 
metal drawing machines; hoods being parts of machines; 
drilling bits for machine; tungsten-carbide tipped bits; 
diamond core bits; circular saws; diamond saw blades; 
tungsten-carbide saw blades; power operated grinding 
wheels for machines; resinous grinding wheels for 
machines; cutting tools, including mechanical knives; 
knives being parts of machines; chucks being parts of 
machines; chucks for power drills; chisels for power 
hammers; diamond cutting blades for machines; router 
bits for metalworking or woodworking machines; 
saw chains for machines; diamond grinding discs for 
machines; industrial robots; metalworking machines; 
cutting machines; hand-held tools other than hand-
operated, include electric power tools, pneumatic tools, 
gasoline tools, all for the construction, decoration, 
hardware processing, automobile maintenance and 
botanical garden afforestation industry; electric 
power tools, namely, electric hand-held drills, electric 
power-driven impact drills, electric screwdrivers, 
electric mixers for industrial purposes, electric power-
driven wrenches, electric power-driven diamond core 
drills, electric power-driven diamond drills with water 
source, electric rotary hammers, electric demolition 
hammers, electric power scrapers and excavators, 
electric reciprocating saws, electric table saws, electric 
band saws, electric chain saws, electric circular saws, 
electric jig saws, electric mitre saws, electric cut-off 
machines, electric angle grinders, electric disc grinders, 
electric straight grinders, electric bench grinders, 
electric grinders, electric sanders, electric belt sanders, 
electric disc polishers and sanders, electric die grinders, 
electric grinders with tungsten steel saw blade, electric 
shears, electric groove cutters, electric woodworking 
trimmers, electric plate jointers, electric wood routers, 
electric planers, planing machines, industrial electric 
blowers for dust removing not for ventilation or air 
conditioners, power operated blowers, electric lawn 
croppers, electric fence croppers, electric tree branch

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جــزازات العشــب )االآالت)؛ جــزازات العشــب الكهربائيــة؛ آالت 
ي تعمــل بالطاقــة؛ آالت تشــذيب العشــب الكهربائية؛ 

التشــذيب الــىت
ــن االآالت؛ آالت  ــزاء م ــار كأج ــفرات المنش ــات؛ ش ــز للحيوان آالت ج
تحضــري الطعــام الكهروميكانيكيــة، تحديــًدا، آالت التقطيــع، وآالت 
ف االأغذيــة الكهربائيــة،  الخلــط؛ آالت التعبئــة والتغليــف؛ آالت تجهــري
الكهربائيــة،  الفاكهــة  معــارص  تحديــًدا،  ليــة،  ف المرف لالأغــراض 
الصيدلــة،  معالجــة  آالت  الكهربائيــة؛  الطعــام  وخالطــات 
تحديــًدا، آالت طحــن االأدويــة؛ آالت لتلميــع الزجــاج؛ هــزازات 
الخرســانة )آالت)؛ قواطــع رخــام كهربائيــة؛ آالت تشــكيل الحجــر؛ 
ــد  ــًدا، المصاع ــع، تحدي ــزة الرف ــليح؛ أجه ــد التس ــع حدي آالت قط
ــد؛ آالت  ــروس المصاع ــد وت ــركات المصاع ــد ومح ــزاء المصاع وأج
التخريــم؛ آالت تكســري الجــوز؛ مناشــري سلســلة؛ آالت ســحب 
ــة؛  المعــادن؛ القلنســوات كأجــزاء مــن االآالت؛ لقمــات الحفــر لالآل
ــاس؛  ــب االألم ــات ل ؛ لقم ف ــ�ت ــن كربيد-التنجس ــتدقة م ــات مس لقم
مناشــري دائريــة؛ شــفرات المنشــار الماســية؛ شــفرات المنشــار 
؛ عجــالت طحــن تعمــل بالطاقــة لــالآالت؛  ف مــن كربيد-التنجســ�ت
ي ذلــك 

عجــالت طحــن راتنجيــة لــالآالت؛ أدوات القطــع، بمــا �ف
ــش  ــن االآالت؛ خراطي ــزاء م ف كأج ــكاك�ي ــة؛ الس ف الميكانيكي ــكاك�ي الس
كأجــزاء مــن االآالت؛ خراطيــش لمثقــاب الطاقــة؛ االأزاميــل لمطــارق 
ــه الآالت  ــالآالت؛ لقمــات التوجي الطاقــة؛ شــفرات قطــع االألمــاس ل
لــالآالت؛  المنشــار  سالســل  النجــارة؛  أو  المعدنيــة  االأشــغال 
الصناعيــة؛ آالت  الروبوتــات  لــالآالت؛  االألمــاس  أقــراص طحــن 
أعمــال المعــادن؛ آالت القطــع؛ االأدوات المحمولــة باليــد بخــالف 
ي تــدار باليــد، وتشــمل أدوات الطاقــة الكهربائيــة، 

االأدوات الــىت
، وكلهــا للبنــاء والديكــور  ف واالأدوات الهوائيــة، وأدوات الجازولــ�ي
ومعالجــة أجــزاء االأجهــزة وصيانــة الســيارات وصناعــة تشــجري 
ــًدا، المثاقــب  ــة، تحدي ــة؛ أدوات الطاقــة الكهربائي ــق النباتي الحدائ
ي تعمــل 

الكهربائيــة المحمولــة باليــد، المثاقــب الكهربائيــة الــىت
ــة  ــات الكهربائي ــة، الخالط ــكات الكهربائي ــة، المف ــة الكهربائي بالطاق
ــة،  ــة الكهربائي ــل بالطاق ي تعم

ــىت ــح ال ــة، المفاتي ــراض الصناعي لالأغ
ــة، المثاقــب  ــة الكهربائي ي تعمــل بالطاق

ــىت ــب االألمــاس ال مثاقــب ل
ي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة بمصــدر مــاء، المطــارق 

الماســية الــىت
كاشــطات  الكهربائيــة،  التكســري  مطــارق  الــدوارة،  الكهربائيــة 
ــة،  ددي ــة الرت ــري الكهربائي ــارات، المناش ــة والحف ــة الكهربائي الطاق
، مناشــري  ي

ــا�أ يــط الكهرب ــة الكهربائيــة، مناشــري الرش مناشــري الطاول
السلســلة الكهربائيــة، المناشــري الدائريــة الكهربائيــة، المناشــري 
ــة،  ــع الكهربائي ــة، آالت القط ي الكهربائي ــرت ــري مي ــة، مناش الكهربائي
الكهربائيــة،  القرصيــة  المطاحــن  الكهربائيــة،  الزاويــة  مطاحــن 
الكهربائيــة،  الجالخــات  المســتقيمة،  الكهربائيــة  المطاحــن 
ــرة  ــة، آالت الصنف ــرة الكهربائي ــة، آالت الصنف ــن الكهربائي المطاح
بالحــزام الكهربائيــة، آالت تلميــع وآالت صنفــرة قرصيــة كهربائيــة، 
ــفرة  ــع ش ــة م ــن الكهربائي ــة، المطاح ــب الكهربائي ــن القوال مطاح
، المقصــات الكهربائيــة، قواطــع  ف المنشــار الفوالذيــة التنجســ�ت
ــواح  ــل االأل ــة، مفاص ــارة الكهربائي ــة، آالت النج ــدود الكهربائي االأخ
الكهربائيــة، موجهــات االأخشــاب الكهربائيــة، المقويــات الكهربائية، 
زالــة الغبــار ليــس  آالت التســوية، منافيــخ كهربائيــة صناعيــة الإ
ــائش ــة، حش ــل بالطاق ــخ تعم ــواء، منافي ــات اله ــة أو مكيف للتهوي
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pruners, electric hedge trimmers, electric grass shears, 
grinding and polishing machines, hinge boring bits, 
fiberglass reinforced plastic hole saws, high speed steels 
hole saws, electric weld joint bevellers, drywall sanders, 
shear wrenches, electric impact drivers, electric driver 
drills, electric pipe-laying machines, electric dust-free 
saws, airless high-pressure spraying units, power-
operated hot air guns, magnetic drills, electric nail guns, 
electric adhesive spray guns, electric caulk guns, hot 
glue guns, cordless sabre saws, cordless blind riveting 
guns, cordless screw guns, cordless pruners, cordless 
power tools, and parts therefore; hand-held pneumatic 
tools, namely, pneumatic nail guns, pneumatic drills, 
pneumatic sanders, pneumatic screwdrivers, pneumatic 
grinders, pneumatically driven polishers, pneumatic 
hammers, pneumatic shears, pneumatic blowing dust 
guns, pneumatic air blow guns, and parts therefore; 
gasoline tools, namely, gasoline saws, gasoline chain 
saws, gasoline lawn mowers, gasoline fence croppers, 
gasoline brush cutters, and parts therefore; hydraulic 
handwork tools, namely, hydraulic hammers, hydraulic 
jacks; eyeglass slicemachining equipments; spray guns 
for paint; spray-paint machines; generators; motors, 
electric, other than for land vehicles; brushes being 
parts of machines; carbon brushes being parts of 
machines; stators being parts of machines; rotors being 
parts of machines; motor housing parts of power tools; 
compressed air pumps; electric pumps;air compressors; 
gasoline water pumps; grease rings being parts of 
machines; transmissions for machines; gears other 
than for land vehicles; machinery leather parts(rollers, 
loops, mats, bowls); mechanical seals being parts of 
machines; bearings being parts of machines; axles 
for machines; belts for machines; electric welding 
apparatus; electric welding machines; gas-operated 
soldering apparatus; electric arc welding apparatus; 
electric arc cutting apparatus; direct current plasma 
cutting machines; vacuum cleaners; electric cleaning 
machines and apparatus for garbage disposal; garbage 
disposal machines; high pressure washers; electric wax-
polishing machines for industrial purposes; sewage 
pulverisers; electric shoe polishers; 3D printers 

، مقصــات غصــن  ي
العشــب الكهربائيــة، قاطعــات الســياج الكهربــا�أ

ــب  ــات العش ــة، مقص ــذيب كهربائي ــة، آالت تش ــجرة الكهربائي الش
للتثقيــب،  مفصليــة  لقــم  وتلميــع،  طحــن  آالت  الكهربائيــة، 
بالســتيك مقــوى باالأليــاف الزجاجيــة، مناشــري ثقــب، مناشــري ثقــوب 
، آالت  ي

فوالذيــة عاليــة الرعــة، شــفاطات مفصليــة، لحــام كهربــا�أ
ــركات  ــص، مح ــح ق ــاف، مفاتي ــط الج /الحائ ــوح الجىي ــرة الل صنف
تصــادم كهربائيــة، مثاقــب محــركات كهربائيــة، آالت مــد االأنابيــب 
الكهربائيــة، مناشــري كهربائيــة خاليــة مــن الغبــار، وحــدات رش 
ذات ضغــط عــاىلي بــدون هــواء، تعمــل بالطاقــة، مسدســات 
ــامري  ــات المس ــية، مسدس ــب المغناطيس ــاخن، المثاق ــواء الس اله
الكهربائيــة، مسدســات الــرش الكهربائيــة الالصقــة، مسدســات 
ــابر  ــري الس ــاخن، مناش ــراء الس ــات الغ ــة، مسدس ــد الكهربائي الس
ــات  ــلكية، المسدس ــاء الالس ــت العمي ــات التثبي ــلكية، مسدس الالس
اللولبيــة الالســلكية، المقصــات الالســلكية، االأدوات الكهربائيــة 
الالســلكية، وأجــزاء لذلــك؛ االأدوات الهوائيــة المحمولــة، تحديــًدا، 
مسدســات المســامري الهوائيــة، المثاقــب الهوائيــة، آالت الصنفــرة 
ــة، أدوات  ــن الهوائي ــة، المطاح ــي الهوائي اغ ــكات الرب ــة، مف الهوائي
ي تعمــل بالهــواء المضغــوط، المطــارق الهوائيــة، 

التلميــع الــىت
المقصــات الهوائيــة، مسدســات الغبــار الهوائيــة، مسدســات نفــخ 
يــن، تحديــًدا، مناشــري  ف الهــواء الهوائيــة، وأجــزاء لذلــك؛ أدوات البرف
ــن،  ي ف ــب بالبرف ــزازات العش ــن، ج ي ف ــلة البرف ــري سلس ــن، مناش ي ف البرف

ــزاء  ــن، وأج ي ف ــرش بالبرف ــع الف ، قواط ف ــ�ي ــز الجازول ــات حواج قاطع
ــًدا، المطــارق  لذلــك؛ أدوات العمــل اليدويــة الهيدروليكيــة، تحدي
تقطيــع  معــدات  الهيدروليكيــة؛  والرافعــات  الهيدروليكيــة، 
النظــارات؛ بنــادق الــرش للطــالء؛ آالت رش الطــالء؛ مولــدات 
يــة؛ الفــرش  كهربــاء؛ المحــركات، الكهربائيــة، مــا عــدا المركبــات الرب
ــزاء  ــن االآالت؛ االأج ــزاء م ــون كأج ــرش الكرب ــن االآالت؛ ف ــزاء م كأج
ــت  ــدوارات كأجــزاء مــن االآالت؛ أجــزاء مبي الســاكنة مــن االآالت؛ ال
المضغــوط؛  الهــواء  مضخــات  الكهربائيــة؛  لــالأدوات  المحــرك 
يــن؛  ف مضخــات كهربائيــة؛ ضواغــط هــواء؛ مضخــات ميــاه البرف
حلقــات الشــحوم كأجــزاء مــن االآالت؛ ناقــل الحركــة لــالآالت؛ 
ــة  ــار االآالت الجلدي ــع غي ــة؛ قط ــات االأرضي ــالف المركب وس بخ ــرت ال
، أوعيــة)؛ الســدادات الميكانيكيــة كأجــزاء  )بكــرات، حلقــات، حصــري
مــن االآالت؛ المحامــل كأجــزاء مــن االآالت؛ محــاور لــالآالت؛ أحزمــة 
ــاز  ــة؛ جه ــام الكهربائي ؛ آالت اللح ي

ــا�أ ــام كهرب ــاز لح ــالآالت؛ جه ل
؛ جهــاز  ي

لحــام يعمــل بالغــاز؛ جهــاز لحــام القــوس الكهربــا�أ
؛  ؛ آالت قطــع البالزمــا ذات التيــار المبــا�ش ي

قطــع القــوس الكهربــا�أ
مكنســة كهربائيــة؛ آالت وأجهــزة التنظيــف الكهربائيــة للتخلــص مــن 
؛  القمامــة؛ آالت التخلــص مــن القمامــة؛ غســاالت الضغــط العــاىلي
آالت تلميــع الشــمع الكهربائيــة لالأغــراض الصناعيــة؛ ســاحقات 
الــرف الصحــي؛ ملمعــات االأحذيــة الكهربائيــة؛ طابعــات ثالثيــة 

ــاد  االأبع
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2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41727 العالمة التجارية رقم :  41727

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: JIANGSU DONGCHENG POWER 
TOOLS CO., LTD.  

ي دي.  
بإسم :  جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو., ال �ت

Applicant Address: INDUSTRIAL PARK, TIANFEN 
TOWN, QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA 

, جيانغسو,  ي
يال بارك, تيانفن تاون, كويدونغ سيىت العنوان :  انداسرت

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:
Emery grinding wheels; hand-operated garden 
tools; gardening trowels; hand-operated hand tools, 
namely, wrenches, pliers, hand drills, chisels, hammers, 
screwdrivers, files, knives, bits, cutting tools, scraping 
tools, pick hammers, shovels, spades, riveters, three-
jaw bearing pullers, graving tools, saw blades; hand 
operated lifting jacks; hobby knives [scalpels] ; scissors; 
shears 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تعمــل يدويًــا؛ 

عجــالت طحــن صنفــرة؛ أدوات الحدائــق الــىت
ــا،  ــغيلها يدويً ــم تش ي يت

ــىت ــة ال ــتنة؛ االأدوات اليدوي ــجات البس مس
االأزاميــل،  اليدويــة،  المثاقــب  الكماشــة،  المفاتيــح،  وهــي، 
أدوات  القطــع،   ، ف الســكاك�ي الملفــات،  المفــكات،  المطــارق، 
 ، ي

البســتو�ف المجــارف،  المطــارق،  الكشــط،  أدوات  القطــع، 
شــم، ســاحبات محامــل ثالثيــة الفــك، أدوات الحفــر، شــفرات  المرب
ــارط[؛  ــة ]مش ف هواي ــكاك�ي ــد؛ س ــل بالي ــع تعم ــات رف ــار؛ رافع منش

مقــص؛ المقصــات 

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41728 العالمة التجارية رقم :  41728

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: JIANGSU DONGCHENG POWER 
TOOLS CO., LTD.  

ي دي.  
بإسم :  جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو., ال �ت

Applicant Address: INDUSTRIAL PARK, TIANFEN 
TOWN, QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA 

, جيانغسو,  ي
يال بارك, تيانفن تاون, كويدونغ سيىت العنوان :  انداسرت

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

229
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Measure; tape measures; carpenters’ rules; marking 
gauges for joinery purposes; angle measure tools; 
verniers; micrometers gauges and micrometers; 
monitoring apparatus, other than for medical purposes, 
namely computer monitors; tripods for cameras; 
measuring apparatus, namely, laser levels, surveyors’ 
levels, line lasers, laser rangefinders, automatic laser 
direction indicators, bevels levels; distance measuring 
apparatus, altimeters, levelling staffs, clinometers; 
infrared thermometer, not for medical purposes; 
industrial detectors, namely, wall scanners, metal 
detectors, laser detectors; laser scanners for industrial 
inspection; optical apparatus and instruments; electric 
wires and cables; commutators; armatures for use in 
electrical apparatus; magnetic material and apparatus; 
printed circuit; electric switches; electric connectors; 
current rectifiers; electric connections; electric 
plugs and electric sockets; electric junction boxes; 
capacitors; electric resistances; electric control panels; 
electric regulating apparatus, namely control units for 
regulating start-up electrical motors; protection devices 
for personal use against accidents, namely, protective 
helmets, protective masks, safety belts other than for 
vehicle seat and sports equipments, dust protective 
goggles and masks; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; eyeglasses; electric 
batteries; electric accumulators; battery chargers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قيــاس  أجهــزة  النجاريــن؛  قواعــد  القيــاس؛  يــط  �ش قيــاس؛ 
نيــه؛  فري الزاويــة؛  قيــاس  أدوات  النجــارة؛  الأغــراض  العالمــات 
بخــالف  المراقبــة،  أجهــزة  ات؛  وميكرومــرت ميكرومــرت  مقاييــس 
ات؛  االأغــراض الطبيــة، تحديــًدا شاشــات الكمبيوتــر؛ حوامــل للكامري
 ، ف ر، ومســتويات المســاح�ي ف أجهــزة القيــاس، تحديــًدا مســتويات اللري
ات  ر، ومــؤ�ش ف ر الخطــي، وأجهــزة تحديــد المــدى باللــري ف واللــري
ــاس  ــة، ومســتويات الحــواف؛ أجهــزة قي ر االأوتوماتيكي ف ــري اتجــاه الل
المســافة، أجهــزة قيــاس االرتفــاع، أجهــزة التســوية، أجهــزة قيــاس 
المســافة؛ مقيــاس حــرارة باالأشــعة تحــت الحمــراء، ليــس لالأغــراض 
الطبيــة؛ أجهــزة الكشــف الصناعيــة، تحديــًدا الماســحات الضوئيــة 
للجــدران، وأجهــزة الكشــف عــن المعــادن، وأجهــزة الكشــف عــن 
ر للفحــص الصناعــي؛ االأجهــزة واالأدوات  ف ر؛ ماســحات لــري ف اللــري
ات  ف البريــة؛ االأســالك والكابــالت الكهربائيــة؛ مبــدالت؛ تجهــري
؛  ي االأجهــزة الكهربائيــة؛ المــواد والجهــاز المغناطيــىسي

لالســتخدام �ف
دائــرة مطبوعــة؛ مفاتيــح كهربائيــة؛ موصــالت كهربائيــة؛ معــدالت 
والمآخــذ  الكهربائيــة  المقابــس  كهربائيــة؛  توصيــالت  التيــار؛ 
الكهربائيــة؛ صناديــق التوصيــل الكهربائيــة؛ المكثفــات؛ المقاومــات 
التنظيــم  جهــاز  الكهربائيــة؛  التحكــم  لوحــات  الكهربائيــة؛ 
ــدء تشــغيل المحــركات  ، أي وحــدات التحكــم لتنظيــم ب ي

ــا�أ الكهرب
الكهربائيــة؛ أجهــزة حمايــة لالســتخدام الشــخىي ضــد الحــوادث، 
ــان  ــة االأم ــة وأحزم ــة الواقي ــة واالأقنع ــوذات الواقي ــًدا، الخ تحدي
ــة  ــارات وأقنع ــة ونظ ــدات الرياضي ــيارة والمع ــد الس ــالف مقاع بخ
ــعاع  ش ــوادث واالإ ــن الح ــة م ــس للحماي ــار؛ مالب ــن الغب ــة م واقي
ــة؛  ــة؛ مراكــم كهربائي ــات كهربائي ــة؛ بطاري ــق؛ نظــارات طبي والحري

ــات  ــواحن البطاري ش

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41729 العالمة التجارية رقم :  41729

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: JIANGSU DONGCHENG POWER 
TOOLS CO., LTD.  

ي دي.  
بإسم :  جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو., ال �ت

Applicant Address: INDUSTRIAL PARK, TIANFEN 
TOWN, QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA 

, جيانغسو,  ي
يال بارك, تيانفن تاون, كويدونغ سيىت العنوان :  انداسرت

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

231
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Emery grinding wheels; hand-operated garden 
tools; gardening trowels; hand-operated hand tools, 
namely, wrenches, pliers, hand drills, chisels, hammers, 
screwdrivers, files, knives, bits, cutting tools, scraping 
tools, pick hammers, shovels, spades, riveters, three-
jaw bearing pullers, graving tools, saw blades; hand 
operated lifting jacks; hobby knives [scalpels] ; scissors; 
shears 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تعمــل يدويًــا؛ 

عجــالت طحــن صنفــرة؛ أدوات الحدائــق الــىت
ــا،  ــغيلها يدويً ــم تش ي يت

ــىت ــة ال ــتنة؛ االأدوات اليدوي ــجات البس مس
االأزاميــل،  اليدويــة،  المثاقــب  الكماشــة،  المفاتيــح،  وهــي، 
أدوات  القطــع،   ، ف الســكاك�ي الملفــات،  المفــكات،  المطــارق، 
 ، ي

البســتو�ف المجــارف،  المطــارق،  الكشــط،  أدوات  القطــع، 
شــم، ســاحبات محامــل ثالثيــة الفــك، أدوات الحفــر، شــفرات  المرب
ــارط[؛  ــة ]مش ف هواي ــكاك�ي ــد؛ س ــل بالي ــع تعم ــات رف ــار؛ رافع منش

مقــص؛ المقصــات 

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41730 العالمة التجارية رقم :  41730

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Pizza Inn, Inc.  ا ان، انك ف بإسم :  بري

Applicant Address3551:  Plano Parkway, The 
Colony, Texas 75056, United States of America 

، تكساس، 75056،  ي
العنوان :  3551 بالنو بارك واي، ذا كولو�ف

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:
Restaurant services; carry out restaurant services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم؛ تنفيذ خدمات المطاعم 

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41731 العالمة التجارية رقم :  41731

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Pizza Inn, Inc.  ا ان، انك ف بإسم :  بري

Applicant Address3551:  Plano Parkway, The 
Colony, Texas 75056, United States of America 

، تكساس، 75056،  ي
العنوان :  3551 بالنو بارك واي، ذا كولو�ف

الواليات المتحدة االأمريكية  
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171

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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:
Restaurant services; carry out restaurant services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم؛ تنفيذ خدمات المطاعم 

  

 

Date: 16/11/2021  التاريخ :16/11/2021

Trademark No.:41732 العالمة التجارية رقم :  41732

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Pizza Inn, Inc.  ا ان، انك ف بإسم :  بري

Applicant Address3551:  Plano Parkway, The 
Colony, Texas 75056, United States of America 

، تكساس، 75056،  ي
العنوان :  3551 بالنو بارك واي، ذا كولو�ف

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:
Restaurant services; carry out restaurant services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم؛ تنفيذ خدمات المطاعم 

  

 

Date: 17/11/2021  التاريخ :17/11/2021

Trademark No.:41733 العالمة التجارية رقم :  41733

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Beijing InnoCare Pharma Tech 
Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  بيجينغ اننوكري فارما تك كو.، ال �ت

Applicant Address: Bldg.8, Community No. 1, 
No.8 Courtyard, Life Park Road, ZGC Life Science 
Park, Changping District, Beijing 102206, 
P.R.China 

ي نو. 1، نو.8 كورتيارد، اليف 
ي ال دي جي. كوميونيىت العنوان :  �ب

كت،  بارك رود، زي جي سي اليف ساينس بارك، تشانغبنغ دسرت
ف   بيجينغ 102206، جمهورية 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
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172

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
medicines for human purposes; reagents for use in 
medical genetic testing; cultures of microorganisms 
for medical or veterinary use;vaccine;nutritional 
supplements;air purifying preparations;medicines 
for veterinary purposes;diagnostic preparations for 
medical purposes;preparations for destroying noxious 
animals;dietetic substances adapted for medical use. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي االختبــارات 

يــة؛ كواشــف لالســتخدام �ف أدويــة لالأغــراض البرش
الجينيــة الطبيــة؛ مســتنبتات كائنــات عضويــة دقيقــة لغايــات طبيــة 
ات  وبيطريــة؛ مطاعيــم؛ مكمــالت غذائيــة لغايــات طبيــة؛ مســتحرف
ــخيص  ات تش ــتحرف ــة؛ مس ــات بيطري ــة لغاي ــواء؛ أدوي ــة اله تنقي
ــواد  ــارة؛ م ــات الض ــادة الحيوان ب ات الإ ــتحرف ــة؛ مس ــات طبي لغاي

ي  ــة معــّدة لالســتخدام الطــىب حمي

  

 

Date: 17/11/2021  التاريخ :17/11/2021

Trademark No.:41737 العالمة التجارية رقم :  41737

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Arab brothers construction and 
infastructure group 

كة االأخوة العرب للصناعات الخرسانية والمقاوالت  بإسم :  �ش

Applicant Address: dura                                        العنوان :  دورا/ طريق الظاهرية /واد كالب

Applicant for Correspondence : hebron/ibn 
rushd/tabarak building/floor5 

عنوان التبليغ  : الخليل/ابن رشد/عمارة تبارك/الطابق الخامس 
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

  

 

Date: 17/11/2021  التاريخ :17/11/2021

Trademark No.:41740 العالمة التجارية رقم :  41740

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name:  Cosmopoli General Trading 
Company 

كة كوزموبوىلي للتجارة العامة بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah/ Al Bereh/ Omar Al 
Mokhtar Street    

ة / شارع عمر المختار جوال  العنوان :  رام الله/ البري
    0595727721

Applicant for Correspondence :  Ramallah/ Al 
Bereh/ Omar Al Mokhtar Street 

ة / شارع عمر المختار جوال 0595727721 عنوان التبليغ  : رام الله/ البري
ف فلسط�ي
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173

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Bleaching preparations, and other substances for 
laundry use; cleanins, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices: After-shave lotion, Air (canned 
pressurized-) for cleaning and dusting purposes, Air 
fragrancing prepararations,Aloe vera preparations for 
cosmetics purposes, Baths (Cosmetic preparations for-
),Beard dyes,Beauty masks,Cakes of toilet soap,Canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes, 
Cleaning preparations,Cleaning milk for toilet 
purposes,Colour-removing preparations,Cosmetic 
kits,Cosmetics,Cotton sticks for cosmetics 
purposes,Cotton wool for cosmetics purposes,Creams 
(Cosmetic-), Depilatories, Dry shampoo,Dry-cleaning 
preparations,Liquids for floors (Non-slipping-), Lotions 
for cosmetic purposes, Lotions (tissues impregnated 
with cosmetic-), Mak-up, Mak-up powder,Mak-up 
preparations,Mak-up removing preparations, Mascara, 
Masks (Beauty-), Milk (cleansing-)for toilet purposes, 
Pencils (Cosmetic-), Eyebrow cosmatics, 
Pencils (Eyebrow-),Fabric softeners for laundry 
use,Perfumery,Perfumes,Hair colorants,Hair 
dyes,Hair lotions, Hair spray,Haydrogen peroxide for 
cosmetic purposes,Jelly (Petroleum--) for cosmetic 
purposes,Polish for furniture and flooring, Pomades 
for cosmetic purposes,Lequer-removing preparations, 
Laundry bleach,Laundry preparations,Powder (Mak-
up-), Preservatives for leather [polishes], Shaving 
preparations, Shavinf soap, Skin care (Cosmetic 
preparations for-),Skin whitening creams,Slimming 
purposes (Cosmetic preparations for-),Soap 
(Disinfectant-),Sunscreen preparations,Unblocking 
drain pipes (Preparations for-),Softeners (Fabric-) 
{for laundry use},Stain removers,Swabs [toiletries], 
Toiletries.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ي
�ف تســتعمل  اخــرى  ومــواد  االقمشــة  تبييــض  ات   مســتحرف

وجــىي وصقــل  تنظيــف  ات  مســتحرف المالبــس،  وكي   غســل 
ــل، ات تجمي ــتحرف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي ــط،صابون، عط  وكش
لوشــن)  ( أسنان:غســول  منظفــات  للشــعر،  )لوشــن)   غســول 
ي علــب الأغــراض التنظيــف

 لمــا بعــد الحالقة،هــواء مضغــوط �ف
ــار ات صب ات تعطــري الجــو، مســتحرف  وتنفيــض الغبار،مســتحرف
ــتحمام، س ــة لالإ ات تجميلي ــتحرف ــراض التجميل،مس ا الغ ــري  االلوف
ــواء ــون الزينة،ه ــن صاب ــع م ــة، قط ــة تجميلي ــاغ اللحى،اقنع  أصب
ات ي علــب الأغــراض التنظيــف وتنفيــض الغبار،مســتحرف

 مضغــوط �ف
إزالــة ات  الزينة،مســتحرف الأغــراض  منظــف   تنظيف،حليــب 
ات تجميل،أعــواد قطــن الأغراض  االألوان،أطقــم تجميــل، مســتحرف
تجميليــة، التجميل،كريمــات  الأغــراض  ي 

قطــىف التجميل،غــزل 
ات الجاف،مســتحرف الشــامبو  ات  مســتحرف الشــعر،   مزيــالت 
نــزالق لالإ مانعــة  الجاف،ســوائل   التنظيــف 
التجميل،مناديــل الأغــراض  لوشــن)   (  لالأرضيات،غســوالت 
تجميلية،مكيــاج، لوشــن)   ( بغســوالت  بــة  مرش ورقيــة 
إزالــة ات  مكياج،مســتحرف ات  مكياج،مســتحرف  مســاحيق 
الأغــراض منظــف  تجميلية،حليــب   المكياج،مســكرة،أقنعة 
الحواجب،أقــالم تجميــل  ات  تجميلية،مســتحرف  الزينة،أقــالم 
الغســيل ي 

�ف تســتخدم  لالقمشــة   حواجب،ملينــات 
الشعر،غســوالت الشــعر،اصباغ  ،عطور،عطور،ملونــات   والكي
ف وكســيد الهيدروجــ�ي اي) للشعر،بري  )لوشــن) للشــعر،رذاذ )ســرب

لالأثــاث التجميل،ملمــع  الأغــراض  ف  التجميل،فازلــ�ي  الأغــراض 
إزالــة ات  التجميل،مســتحرف الأغــراض   واالأرضيات،مراهــم 
للغســيل ات  ،مســتحرف والكي للغســيل   الالكيه،قــارص 
( المدبــوغ  للجلــد  حافظــة  مكياج،كــواد  ،مســاحيق   والكي
ات حالقة،مســتحرف حالقة،صابــون  ات   ملمعات)،مســتحرف
ات ة،مســتحرف ة،كريمــات تبييــض البرش  تجميــل للعنايــة بالبرش
ات مطهر،مســتحرف التنحيف،صابــون  الأغــراض   تجميــل 
أنابيــب انســداد  لمنــع  ات  الشمس،مســتحرف مــن   الوقايــة 
للغســيل)، )تســتخدم  لالأقمشــة  التريف،منعمــات 

مزيالت البقع،أعود قطن )مواد تواليت)،مواد تواليت.

  

 

Date: 17/11/2021  التاريخ :17/11/2021

Trademark No.:41741 العالمة التجارية رقم :  41741

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

238



174

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: Midmost Pharma Company 
كة اوسطية قشوع لالدوية والمستلزمات الطبية مساهمة  بإسم :  �ش

خصوصية

Applicant Address:  Ramallah, Al-Masyoun, Khalil 
Abu Raya Street, Elite Building    

العنوان :  رام الله المصيون شارع خليل ابو ريا عمارة النخبة  ط 2 
جوال 0599681445    

Applicant for Correspondence :  Ramallah, Al-
Masyoun, Khalil Abu Raya Street, Elite Building 

عنوان التبليغ  : رام الله المصيون شارع خليل ابو ريا عمارة النخبة  ط 2 
جوال 0599681445

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Antibiotics , Antiseptics , Balsamic preparations for 
medical purposes  , Bath preparations, medicated  , 
Bath (Therapeutic preparations for the-) , Biological 
preparations for medical purposes   , Burns 
(Preparations for the treatment of-) , Cachets for 
pharmaceutical purposes  , Capsules for medicines , 
Chemical preparations for medical purposes  , Chemical 
preparations for pharmaceutical purposes , Collyrium , 
Compresses , Constipation (Medicines for alleviating-)  
, Dandruff (Pharmaceutical preparations for treating-) 
, Depuratives  , Detergents for medical purposes   , 
Dietetic substances adapted for medical use , Digestives 
for pharmaceutical purposes  , Liniments  , Lozenges 
for pharmaceutical purposes , Medicinal drinks  , 
Medicinal herbs  , Nutritional supplements  , Ointments 
for pharmaceutical purposes  , Pharmaceutical 
preparations , Tonics [medicines]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات بلســمية لغايــات طبيــة  مضــادات حيويــة ، معقمــات ، مســتحرف
ات إســتحمام عالجيــة  ات إســتحمام طبيــة ، مســتحرف ، مســتحرف
ات لعــالج الحروق  ات حيويــة لغايــات طبيــة ، مســتحرف ، مســتحرف
ات  ، كبســوالت لغايــات صيدالنيــة ، كبســوالت لالأدويــة ، مســتحرف
ات كيميائيــة لغايــات صيدالنيــة  كيميائيــة لغايــات طبيــة ، مســتحرف
ات  مســاك ، مســتحرف ، قطــرة ، ضمــادات ، أدويــة لعــالج االإ
ــات  ــات لغاي ــرات ، منظف ــرأس ، مطه ة ال ــرش ــالج ق ــة لع صيدالني
ي ، عالجــات مهضمــة  طبيــة ، مــواد حميــة معــدة لالســتخدام الطــىب
أقــراص دواء لغايــات  لغايــات صيدالنيــة ، مراهــم مســكنة ، 
ي ، أعشــاب دوائيــة ، مكمــالت غذائيــة 

اب دوا�أ صيدالنيــة ، �ش
ا صيدالنيــة  لغايــات طبيــة ، مراهــم لغايــات صيدالنيــة ، مســتحرف

ــة  ــات أدوي مقوي

 pharma اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41742 العالمة التجارية رقم :  41742

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
ف فلسط�ي
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175

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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 :
مــواد ســحج  )ســنفرة)،  )ســنفرة)، ورق ســحج  قمــاش ســحج 
)ســحج))،  ســحج  )مــواد  المعــادن  كربيــدات  )ســنفرة)، 
ات ازالــة ألــوان، مســحوق سحج)ســنفرة)، قمــاش ســحج  مســتحرف
ــنفرة)، ورق  ــاج )للس ــاش زج ــنفرة)، قم ــحج )س ــنفرة)، ورق س )س
ــه،  ــة االكي ات ازال ــخ، مســتحرف ات جل زجاج)للســنفرة)، مســتحرف
ــحج  ــنفرة)، ورق س ــحج )س ــاش س ــدأ، قم ات ازالةالص ــتحرف مس
ــف  ــوائل لتنظي ــيارات، س ــاج الس ــف زج ــوائل لتنظي ــنفرة)، س )للس

ــيارات  ــاج الس زج
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة PROMIX بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41744 العالمة التجارية رقم :  41744

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
ف فلسط�ي

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 :
مــواد ســحج  )ســنفرة)،  )ســنفرة)، ورق ســحج  قمــاش ســحج 
)ســحج))،  ســحج  )مــواد  المعــادن  كربيــدات  )ســنفرة)، 
ات ازالــة ألــوان، مســحوق سحج)ســنفرة)، قمــاش ســحج  مســتحرف
ــنفرة)، ورق  ــاج )للس ــاش زج ــنفرة)، قم ــحج )س ــنفرة)، ورق س )س
ــه،  ــة االكي ات ازال ــخ، مســتحرف ات جل زجاج)للســنفرة)، مســتحرف
ــحج  ــنفرة)، ورق س ــحج )س ــاش س ــدأ، قم ات ازالةالص ــتحرف مس
ــف  ــوائل لتنظي ــيارات، س ــاج الس ــف زج ــوائل لتنظي ــنفرة)، س )للس

ــيارات  ــاج الس زج
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Promix  بمعزل عن  اشرت

العالمة
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41745 العالمة التجارية رقم :  41745

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 
ف فلسط�ي

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 :
مــواد ســحج  )ســنفرة)،  )ســنفرة)، ورق ســحج  قمــاش ســحج 
)ســحج))،  ســحج  )مــواد  المعــادن  كربيــدات  )ســنفرة)، 
ات ازالــة ألــوان، مســحوق سحج)ســنفرة)، قمــاش ســحج  مســتحرف
ــنفرة)، ورق  ــاج )للس ــاش زج ــنفرة)، ىقم ــحج )س ــنفرة)، ورق س )س
ــه،  ــة االكي ات ازال ــخ، مســتحرف ات جل زجاج)للســنفرة)، مســتحرف
ــحج  ــنفرة)، ورق س ــحج )س ــاش س ــدأ، قم ات ازالةالص ــتحرف مس
ــف  ــوائل لتنظي ــيارات، س ــاج الس ــف زج ــوائل لتنظي ــنفرة)، س )للس

ــيارات  ــاج الس زج

  

 

Date: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41746 العالمة التجارية رقم :  41746

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Muhannad Ali Mohammed 
Shawar Tamimi  

بإسم :  مهند عىي محمد شاور تميمي

Applicant Address: Hebron middel city                                       العنوان :  الخليل وسط المدينة

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL Flstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي جوال 0598959997 

ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Clothing for women and children, bridal suits,bridal 
suits, Veils .shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up 
suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, 
dresses, suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, 
parkas, ponchos, overcoats, rainwear, swimwear; 
bikinis, swim trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, 
underwear, boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, 
scarves, headbands, ear muffs, wristband, cloth bibs, 
ties, socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, slippers, gloves, and suspenders, All types of 
luggage,Marketing services related to the mentioned 
goods. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زفــاف،  عرائس،بــدالت  بــدالت  واالطفــال،  للنســاء  مالبــس 
الحجــاب، القمصــان، قمصــان فوتــر، واق مــن المطــر، باليــز 
ــدالت  ــة، ب ــس رياضي ــورتات، مالب ــات، ش ات، خناق ف ــرف ــوف، ك ص
ات،  ف ــرف ــل، جي ــة، بناطي ــات رياض ــمية، جاكيت ــات رس ــن، جاكيت تمري
جاكيتــات،  طويــل،  فســتان  اوفرهــوالت،   ، ف فســات�ي  ، تنانــري
معاطــف، جاكيتــات مطــر، شــاالت لــف، معاطــف واقيــة، مالبــس 
، بــدالت ســباحة،  ف شــتاء، مالبــس ســباحة، مالبــس ســباحة قطعتــ�ي
مالبــس نــوم، مالبــس حمــام، بيجامــات، مالبــس داخليــة، بناطيل 
داخليــة طويلــة، احزمــة، ربطــات عنــق، قبعــات، طاقيــة صيفيــة، 
ــول،  ــم، مري ــات معص ــة اذن، ربط ــات رأس، اغطي ــات، ربط لفح
جــوارب، جــوارب محبوكــة، احذيــة، احذيــة طويلــة، احذيــة 
للشــاطئ، صنــادل، بابــوج، كفــوف، حمــاالت بناطيــل، جميــع 
انــواع الحقائب،خدمــات التســويق المرتبطــة بالبضائــع المذكــورة. 

  

 

Date: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41747 العالمة التجارية رقم :  41747

Class: 2 ي الصنف :   2
�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:
Agglutinants for paints, Aluminium paints, Aluminium 
powder for painting, Anti-rust preparations for 
preservation, Anti-tarnishing preparations for metals, 
Binding preparations for paints, Chassis of vehicles 
(Undercoating for—), Chassis of vehicles (Undersealing 
for—), Coatings [paints], Dyes, Enamels for painting, 
Enamels [varnishes], Fireproof paints, Fixatives for 
watercolors [watercolours], Fixatives [varnishes], 
Foil (Metal —)for painters, decorators, printers and 
artists, Glazes [paints, lacquers], Greases (Anti-rust—), 
Gum-Lac, Ink (Printing—), Lacquers, Metal foil for 
painters, decorators, printers and artists, Paint patches 
(repositionable-), Paints*, Paints (Thickeners for—), 
Paints (Thinners for—), Pigments, Stains (Wood—), 
Shellac, Thinners for lacquers, Turpentine [thinner

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنيــوم  مســحوق  المنيــوم،  دهانــات  للدهانــات،  مثبتــات 
ات  ات مضــادة للصدأ)وقايــة)، مســتحرف للدهانــات، مســتحرف
ات مثبتــة للدهانات،  مضــادة لفقــدان لمعــان المعــادن، مســتحرف
( ــاسي ــالءات ت ــات، ط ــة للمركب ــاكل القعدي ــية للهي ــالءات تاسيس ط
ســية مانعــة للتــرب للهيــاكل القاعديــة للمركبــات، طــالءات 
)دهانــات)، اصبــاغ، طــالء المينــا للدهــان، طــالء المينــا )ورنيــش)، 
مثبتــات  المائيــة،  لالألــوان  مثبتــات  للنــار،  مقاومــة  دهانــات 
ي الديكــور  ف وفنــىي للورنيــش، رقائــق معدنيــة الســتخدام الدهانــ�ي
براقة)دهانــات  زجاجيــة  طــالءات   ، ف والفنانــ�ي الطباعــة  وعمــال 
ــة،  ــرب طباع ــي، ح ــك صمغ ــدأ، ل ــادة للص ــحوم مض ــه)، ش والكي
ي  ــىي ف وفن ــتخدامالدهان�ي ــحوق الس ــكل مس ــى ش ــادن ع ــه، مع الكي
الديكــور وعمــال الطباعــة والفنــان، رقــع دهــان يمكــن إعــادة 
تثبيتهــا، دهانــات، مغلظــات للدهانــات، مرفقــات للدهانــات، 

صبغــات، صبغــات للخشــب، ضمــع اللــك، مرفقــات الالكيــه
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

for paints], Undercoating for vehicle chassis, chassis 
vehicle for Undersealing, Varnishes *, Whites [colorants 
or paints], Wood coatings [paints], Wood mordants 

ف )مرفــق دهانــات)، طــالءات تاسيســية للهيــاكل القاعديــة  ، تربنتــ�ي
ــة  ــاكل القاعدي ــات، طــالءات تاسيســية مانعــة للتــرب للهي للمركب
للمركبــات، ورنيــش، أصبــاغ بيضــاء )ملونــات او دهانــات)، طــالءات 

الخشــب )دهانــات)، مــواد تثبيــت الــوان الخشــب 

 

Date: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41748 العالمة التجارية رقم :  41748

Class: 2 ي الصنف :   2
�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:
Agglutinants for paints, Aluminium paints, Aluminium 
powder for painting, Anti-rust preparations for 
preservation, Anti-tarnishing preparations for metals, 
Binding preparations for paints, Chassis of vehicles 
(Undercoating for—), Chassis of vehicles (Undersealing 
for—), Coatings [paints], Dyes, Enamels for painting, 
Enamels [varnishes], Fireproof paints, Fixatives for 
watercolors [watercolours], Fixatives [varnishes], 
Foil (Metal —)for painters, decorators, printers and 
artists, Glazes [paints, lacquers], Greases (Anti-rust—), 
Gum-Lac, Ink (Printing—), Lacquers, Metal foil for 
painters, decorators, printers and artists, Paint patches 
(repositionable-), Paints*, Paints (Thickeners for—), 
Paints (Thinners for—), Pigments, Stains (Wood—), 
Shellac, Thinners for lacquers, Turpentine [thinner 
for paints], Undercoating for vehicle chassis, chassis 
vehicle for Undersealing, Varnishes *, Whites [colorants 
or paints], Wood coatings [paints], Wood mordants 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنيــوم  مســحوق  المنيــوم،  دهانــات  للدهانــات،  مثبتــات 
ات  ات مضــادة للصدأ)وقايــة)، مســتحرف للدهانــات، مســتحرف
ات مثبتــة للدهانات،  مضــادة لفقــدان لمعــان المعــادن، مســتحرف
( ــاسي ــالءات ت ــات، ط ــة للمركب ــاكل القعدي ــية للهي ــالءات تاسيس ط
ســية مانعــة للتــرب للهيــاكل القاعديــة للمركبــات، طــالءات 
)دهانــات)، اصبــاغ، طــالء المينــا للدهــان، طــالء المينــا )ورنيــش)، 
مثبتــات  المائيــة،  لالألــوان  مثبتــات  للنــار،  مقاومــة  دهانــات 
ي الديكــور  ف وفنــىي للورنيــش، رقائــق معدنيــة الســتخدام الدهانــ�ي
براقة)دهانــات  زجاجيــة  طــالءات   ، ف والفنانــ�ي الطباعــة  وعمــال 
ــة،  ــرب طباع ــي، ح ــك صمغ ــدأ، ل ــادة للص ــحوم مض ــه)، ش والكي
ي  ــىي ف وفن ــتخدامالدهان�ي ــحوق الس ــكل مس ــى ش ــادن ع ــه، مع الكي
الديكــور وعمــال الطباعــة والفنــان، رقــع دهــان يمكــن إعــادة 
تثبيتهــا، دهانــات، مغلظــات للدهانــات، مرفقــات للدهانــات، 
صبغــات، صبغــات للخشــب، ضمــع اللــك، مرفقــات الالكيــه، 
ــة  ــاكل القاعدي ــية للهي ــالءات تاسيس ــات)، ط ــق دهان ف )مرف ــ�ي تربنت
ــة  ــاكل القاعدي ــات، طــالءات تاسيســية مانعــة للتــرب للهي للمركب
للمركبــات، ورنيــش، أصبــاغ بيضــاء )ملونــات او دهانــات)، طــالءات 

ــب  ــوان الخش ــت ال ــواد تثبي ــات)، م ــب )دهان الخش
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41749 العالمة التجارية رقم :  41749

Class: 2 ي الصنف :   2
�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:
Agglutinants for paints, Aluminium paints, Aluminium 
powder for painting, Anti-rust preparations for 
preservation, Anti-tarnishing preparations for metals, 
Binding preparations for paints, Chassis of vehicles 
(Undercoating for—), Chassis of vehicles (Undersealing 
for—), Coatings [paints], Dyes, Enamels for painting, 
Enamels [varnishes], Fireproof paints, Fixatives for 
watercolors [watercolours], Fixatives [varnishes], 
Foil (Metal —)for painters, decorators, printers and 
artists, Glazes [paints, lacquers], Greases (Anti-rust—), 
Gum-Lac, Ink (Printing—), Lacquers, Metal foil for 
painters, decorators, printers and artists, Paint patches 
(repositionable-), Paints*, Paints (Thickeners for—), 
Paints (Thinners for—), Pigments, Stains (Wood—), 
Shellac, Thinners for lacquers, Turpentine [thinner 
for paints], Undercoating for vehicle chassis, chassis 
vehicle for Undersealing, Varnishes *, Whites [colorants 
or paints], Wood coatings [paints], Wood mordants 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنيــوم  مســحوق  المنيــوم،  دهانــات  للدهانــات،  مثبتــات 
ات  ات مضــادة للصدأ)وقايــة)، مســتحرف للدهانــات، مســتحرف
ات مثبتــة للدهانات،  مضــادة لفقــدان لمعــان المعــادن، مســتحرف
( ــاسي ــالءات ت ــات، ط ــة للمركب ــاكل القعدي ــية للهي ــالءات تاسيس ط
ســية مانعــة للتــرب للهيــاكل القاعديــة للمركبــات، طــالءات 
)دهانــات)، اصبــاغ، طــالء المينــا للدهــان، طــالء المينــا )ورنيــش)، 
مثبتــات  المائيــة،  لالألــوان  مثبتــات  للنــار،  مقاومــة  دهانــات 
ي الديكــور  ف وفنــىي للورنيــش، رقائــق معدنيــة الســتخدام الدهانــ�ي
براقة)دهانــات  زجاجيــة  طــالءات   ، ف والفنانــ�ي الطباعــة  وعمــال 
ــة،  ــرب طباع ــي، ح ــك صمغ ــدأ، ل ــادة للص ــحوم مض ــه)، ش والكي
ي  ــىي ف وفن ــتخدامالدهان�ي ــحوق الس ــكل مس ــى ش ــادن ع ــه، مع الكي
الديكــور وعمــال الطباعــة والفنــان، رقــع دهــان يمكــن إعــادة 
تثبيتهــا، دهانــات، مغلظــات للدهانــات، مرفقــات للدهانــات، 
صبغــات، صبغــات للخشــب، ضمــع اللــك، مرفقــات الالكيــه، 
ــة  ــاكل القاعدي ــية للهي ــالءات تاسيس ــات)، ط ــق دهان ف )مرف ــ�ي تربنت
ــة  ــاكل القاعدي ــات، طــالءات تاسيســية مانعــة للتــرب للهي للمركب
للمركبــات، ورنيــش، أصبــاغ بيضــاء )ملونــات او دهانــات)، طــالءات 

ــب  ــوان الخش ــت ال ــواد تثبي ــات)، م ــب )دهان الخش
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41750 العالمة التجارية رقم :  41750

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Alnuman company Fot Food 
industries and investment 

كة النعمان للصناعات الغذائية واالستثمارية  بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron                                        العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence : hebron  عنوان التبليغ  : الخليل
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: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41751 العالمة التجارية رقم :  41751

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Alnuman company Fot Food 
industries and investment 

كة النعمان للصناعات الغذائية واالستثمارية  بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron                                        العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41752 العالمة التجارية رقم :  41752

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name:  Abbas Bawaqneh Sons 
Company for Food Supplies 

كة أبناء عباس بواقنه للمواد التموينية  بإسم :  �ش

Applicant Address:  Tulkarm,Baqa Alsharqyeh , 
Downtown, Mobile 0599982902    

قية وسط البلد جوال 0599982902     العنوان :  طولكرم باقة الرش

Applicant for Correspondence :  Tulkarm,Baqa 
Alsharqyeh , Downtown, Mobile 0599982902 

قية وسط البلد جوال 0599982902 عنوان التبليغ  : طولكرم باقة الرش
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Artificial coffee , Beverages (Coffee-based) , Coffee  , 
Coffee (Unroasted)  , Coffee flavorings [flavourings]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات أساســها القهــوة ، قهــوة ، قهــوة غــري  قهــوة اصطناعيــة ، مرش

محمصــة ، منكهــات للقهوة 

  

 

Date: 18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41753 العالمة التجارية رقم :  41753

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Sharekat mahames Al Natsheh 
Al Tejarieh 

كة محامص النتشة التجارية  بإسم :  �ش
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: alkalil - Daerat Al Sier Tel: 02-
2227759                   

العنوان :  الخليل - دائرة السري - هاتف 02-2227759                     

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cereal preparations (nuts), Cereal-based snack food, 
Beverages (Coffee-based), Coffee 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أساســها  خفيفــة  وجبــات  )مكــرات)،  الحبــوب  ات  مســتحرف

قهــوة  القهــوة،  أساســها  وبــات  مرش الحبــوب، 

 

Date :18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41754 العالمة التجارية رقم :  41754

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Sharikat Herbawi Al-Sina’iyah 
Al- Tijariyrah Mosahima Khososiya Mahdodah 

كة حرباوي الصناعية التجارية مساهمة خصوصية  بإسم :  �ش
محدودة 

Applicant Address: Hebron - Al Rama- The West 
Bank - Palestine 

ف   العنوان :  الخليل - الرامه - الضفة الغربية - فلسط�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:
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; Air mattresses, not for medical purposes; 
Mattresses; Spring mattresses; Straw mattresses 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئات 

االأثــاث والمرايــا واطــارات الصــور، المنتجــات )غــري الــواردة �ف
ران  ف ف او القصــب او الخــري أخــرى) المصنوعــة مــن الخشــب او الفلــ�ي
ــك  ــم ف ــاج او عظ ــام او الع ــندان او العظ ــاف او الس او الصفص
الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان او المحــار أو المرشــوم والمــواد 
ــات  ــتيكية؛ فرش ــواد البالس ــن الم ــواد أو م ــذه الم ــكل ه ــة ل البديل
هوائيــة ليســت لغايــات طبيــة؛ فرشــات؛ فرشــات مــزودة بنوابــض؛ 

فرشــات مــن القــش 

  

 

Date :18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41756 العالمة التجارية رقم :  41756
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Sharikat Herbawi Al-Sina’iyah 
Al- Tijariyrah Mosahima Khososiya Mahdodah 

كة حرباوي الصناعية التجارية مساهمة خصوصية  بإسم :  �ش
محدودة 

Applicant Address: Hebron - Al Rama- The West 
Bank - Palestine 

ف   العنوان :  الخليل - الرامه - الضفة الغربية - فلسط�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:
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; Air mattresses, not for medical purposes; 
Mattresses; Spring mattresses; Straw mattresses 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئات 

االأثــاث والمرايــا واطــارات الصــور، المنتجــات )غــري الــواردة �ف
ران  ف ف او القصــب او الخــري أخــرى) المصنوعــة مــن الخشــب او الفلــ�ي
ــك  ــم ف ــاج او عظ ــام او الع ــندان او العظ ــاف او الس او الصفص
الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان او المحــار أو المرشــوم والمــواد 
ــات  ــتيكية؛ فرش ــواد البالس ــن الم ــواد أو م ــذه الم ــكل ه ــة ل البديل
هوائيــة ليســت لغايــات طبيــة؛ فرشــات؛ فرشــات مــزودة بنوابــض؛ 

فرشــات مــن القــش 

  

 

Date :18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41757 العالمة التجارية رقم :  41757

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Cosmetics Place for Beauty 
Products  

كة كوزمتكس بليس لمواد التجميل بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Alfahed commercial 
Center Floor 3 Jawwal 0569434775    

العنوان :  رام الله مجمع الفهد التجاري الطابق الثالث جوال 
      0569434775

Applicant for Correspondence : Ramallah Alfahed 
commercial Center Floor 3 Jawwal 0569434775 

عنوان التبليغ  : رام الله مجمع الفهد التجاري الطابق الثالث جوال 
  0569434775

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Medicated soap,Nail care preparations,  Oils for 
cosmetic purposes,Skin care (Cosmetic preparations 
for),Soap (Disinfectant-),Skin whitening creams,  Soap, 
Soap for foot perspiration

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراض  ــوت الأغ ــر، زي ــة باالأظاف ات العناي ــتحرف ، مس ي ــىب ــون ط صاب
ة، صابــون مطهــر،  ات تجميــل للعنايــة بالبــرش التجميــل، مســتحرف

ــون لتعــرق االقــدام ة، صابــون، صاب كريمــات تبييــض البــرش
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41758 العالمة التجارية رقم :  41758

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Limited 

يكان توباكو )براندز) لميتد  بإسم :  بريتيش امري

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

ي  2ار 2�ب العنوان :  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي
جي، المملكة المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars; cigarillos; lighters for smokers; 
matches; smokers’ articles; cigarette paper; cigarette 
tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco 
into paper tubes; electronic cigarettes; cartridges for 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
devices and parts for devices for heating tobacco; 
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; 
cigarettes containing tobacco substitutes; cigarette 
cases; cigarette boxes; snus with tobacco; snuff with 
tobacco; snus without tobacco; snuff without tobacco; 
tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ 
ة، الوالعات،  )ليســت الغــراض طبيــة)، الســيغار، الســجائر الصغــري
ــجائر،  ــب الس ــجائر، انابي ، ورق الس ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي الكرب
ــل  ــجائر، االت تحم ــف الس ــب لل ــزة الجي ــجائر، أجه ــات الس مصفي
ونية،  باليــد لحقــن التبــغ داخــل االنابيــب الورقيــة، الســجائر االلكرت
ــة،  وني ــة، الســوائل للســجائر االلكرت وني ــش للســجائر االلكرت خراطي
ف  ، ادوات واجــزاء الجهــزة تســخ�ي ف منتجــات التبــغ الغــراض التســخ�ي
ي تحتــوي 

التبــغ، بدائــل التبــغ الغــراض االستنشــاق، الســجائر الــىت
ــنوس  ــجائر، س ــق الس ــجائر، صنادي ــب الس ــغ، عل ــل التب ــى بدائ ع
ــدون  ــغ، ســنوس ب ــوي عــى التب ــغ، ســعوط يحت ــوي عــى التب يحت
ــة  ف تؤخــذ بالفــم خالي ــ�ي ــاس نيكوت ــغ، اكي ــدون تب ــغ، ســعوط ب تب

مــن التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة). 

  

 

Date :18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41759 العالمة التجارية رقم :  41759

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SKODA AUTO a.s  .بإسم :  سكودا اوتو اي.اس
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: tr. Vaclava Klementa 869, 
Mlada Boleslav II CZ -293 01 Mlada Boleslav 
CZECH REPUBLIC                   

ي ار. فاكالفا كليمنتا 869، مالدا بوليسالف اي اي،  سي 
العنوان :  �ت

زد-01 293 مالدا بولسالف، الجمهورية التشيكية                     

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

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

Goods/Services:
Retail and wholesale trade services of automobiles and 
their parts and accessories, business management of 
automobile fleet. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تجــارة الســيارات وملحقاتهــا وتوابعهــا بالجملــة والمفــرق 

وادارة اعمــال اســطول الســيارات. 

  

 

Date :18/11/2021  التاريخ :18/11/2021

Trademark No.:41760 العالمة التجارية رقم :  41760

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SKODA AUTO a.s. بإسم :  سكودا اوتو اي.اس. 

Applicant Address: tr. Vaclava Klementa 869, 
Mlada Boleslav II CZ -293 01 Mlada Boleslav 
CZECH REPUBLIC                   

ي ار. فاكالفا كليمنتا 869، مالدا بوليسالف اي اي،  سي 
العنوان :  �ت

زد-01 293 مالدا بولسالف، الجمهورية التشيكية                     

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

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

Goods/Services:
Retail and wholesale trade services of automobiles and 
their parts and accessories, business management of 
automobile fleet 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تجــارة الســيارات وملحقاتهــا وتوابعهــا بالجملــة والمفــرق 

وادارة اعمــال اســطول الســيارات. 

 

Date 21/11/2021:  التاريخ :21/11/2021

Trademark No.41761: العالمة التجارية رقم :  41761

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: Al-Quds Open University  بإسم :  جامعة القدس المفتوحة

Applicant Address: Al_Ersal street, Ramallah, 
Palestine. 

ف   رسال، رام الله، فلسط�ي العنوان :  شارع االإ

Applicant for Correspondence : Sharp and 
beyond for legal and investment consulting 
services company- Al-balou’, Al-Bireh, Istanbul 
Building, 6th floor, Palestine. 

كة شارب آند بيوند لخدمات االستشارات القانونية  عنوان التبليغ  : �ش
ة، عمارة إسطنبول، ط6،  جوال 0568300800 واالستثمارية- البالوع، البري

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Central processing units [processors], Computer 
programmes [programs], recorded, Computer programs 
[downloadable software], Computer software, 
recorded, Data media (Magnetic—),  Data media 
(Optical—),  Data processing apparatus,  Downloadable 
image files,  Downloadable music files,  Electronic 
notice boards,  Electronic publications, downloadable,  
Programs (Computer game—),  Software (Computer—) 
[recorded] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر مســجلة؛  ــة )معالجــات)؛ برامــج كمبيوت وحــدات معالجــة مركزي
يــل)؛ برمجيــات كمبيوتــر  ف برامــج كمبيوتــر )برمجيــات قابلــة للترف
ــن  ــائط تخزي ــية؛ وس ــات مغناطيس ــن بيان ــائط تخزي ــجلة؛ وس مس
بيانــات بريــة؛ أجهــزة معالجــة البيانــات؛ ملفــات صوريــة قابلــة 
يــل؛ لوحــات إعالنــات  ف للترف يــل؛ ملفــات موســيقية قابلــة  ف للترف
ــاب  ــج ألع ــغ؛ برام ــة للتفري ــة قابل وني ــورات إلكرت ــة؛ منش وني إلكرت

ــجلة).  ــر )مس ــات كمبيوت الكمبيوتــر؛ برمجي

  

 

Date :21/11/2021  التاريخ :21/11/2021

Trademark No.:41762 العالمة التجارية رقم :  41762

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Al-Quds Open University  بإسم :  جامعة القدس المفتوحة

Applicant Address: Al_Ersal street, Ramallah, 
Palestine. 

ف   رسال، رام الله، فلسط�ي العنوان :  شارع االإ

Applicant for Correspondence : Sharp and 
beyond for legal and investment consulting 
services company- Al-balou’, Al-Bireh, Istanbul 
Building, 6th floor, Palestine. 

كة شارب آند بيوند لخدمات االستشارات القانونية  عنوان التبليغ  : �ش
ة، عمارة إسطنبول، ط6،  جوال 0568300800 واالستثمارية- البالوع، البري

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Compilation of information into computer databases,  
Computer databases (Systemization of information 
into—),   Management (Computerized file—),  
Processing (Word —), 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنظيــم  الكمبيوتــر؛  بيانــات  قواعــد  ي 

�ف المعلومــات  تجميــع 
مجــة؛  ي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر؛ إدارة الملفــات المرب

المعلومــات �ف
معالجــة النصــوص. 
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Date :21/11/2021  التاريخ :21/11/2021

Trademark No.:41763 العالمة التجارية رقم :  41763

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Al-Quds Open University  بإسم :  جامعة القدس المفتوحة

Applicant Address: Al_Ersal street, Ramallah, 
Palestine. 

ف   رسال، رام الله، فلسط�ي العنوان :  شارع االإ

Applicant for Correspondence : Sharp and 
beyond for legal and investment consulting 
services company- Al-balou’, Al-Bireh, Istanbul 
Building, 6th floor, Palestine. 

كة شارب آند بيوند لخدمات االستشارات القانونية  عنوان التبليغ  : �ش
ة، عمارة إسطنبول، ط6،  جوال 0568300800 واالستثمارية- البالوع، البري

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Access time to global computer networks (Rental 
of —), Broadcasting (Television —), Cellular 
telephone communication, ) internet Providing 
(Chatrooms), Communications by computer terminals, 
Communications by fiber [fibre] optic networks, 
Computer aided transmission of messages and images, 
Computer terminals (Communications by—), Electronic 
bulletin board services  ] services telecommunications[, 
Providing telecommunications connections to a global 
computer network, Teleconferencing services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البــث  تأجــري زمــن الوصــول إىل شــبكات الكمبيوتــر العالميــة؛ 
ــة  ــرف الدردش ــري غ ــوي؛ توف ــون الخل ــال بالتلف تص ــون؛ االإ بالتلفزي
تصــال عــرب الطرفيــات الحاســوبية؛ االتصــال عــرب  نــت؛ االإ نرت عــرب االإ
شــبكة االأليــاف البريــة؛ نقــل الرســائل والصــور عــرب الكمبيوتــر؛ 
ات  ــرش ــات الن ــات لوح ــوبية؛ خدم ــات الحاس ــرب الطرفي ــال ع االتص
ونيــة )خدمــات إتصــاالت)؛ تقديــم االتصــاالت عــرب االرتبــاط  لكرت االإ
بالشــبكة العالميــة للكمبيوتــر؛ خدمــات عقــد المؤتمــرات عــن بعــد. 

  

 

Date :21/11/2021  التاريخ :21/11/2021

Trademark No.:41764 العالمة التجارية رقم :  41764

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Al-Quds Open University  بإسم :  جامعة القدس المفتوحة

Applicant Address: Al_Ersal street, Ramallah, 
Palestine. 

ف   رسال، رام الله، فلسط�ي العنوان :  شارع االإ
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Applicant for Correspondence : Sharp and 
beyond for legal and investment consulting 
services company- Al-balou’, Al-Bireh, Istanbul 
Building, 6th floor, Palestine. 

كة شارب آند بيوند لخدمات االستشارات القانونية  عنوان التبليغ  : �ش
ة، عمارة إسطنبول، ط6،  جوال 0568300800 واالستثمارية- البالوع، البري

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Academies [education], Arranging and conducting of 
colloquiums, Arranging and conducting ofconferences, 
Atranging and conducting ofcongresses,Arranging and 
conducting of seminars, Arranging and conducting 
ofsymposiums, Arranging and conducting of 
workshops (training), Educational services, Electronic 
desktop publishing,Instruction services, Publication of 
electronic books and journals online. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلقــات  وإدارة  تنظيــم  والتعليــم)؛  بيــة  )للرت كاديميــات  االأ
جتماعــات؛  الدراســية؛ تنظيــم وإدارة المؤتمــرات؛ تنظيــم وإدارة االإ
النــدوات؛  وإدارة  تنظيــم  الدراســية؛  الحلقــات  وإدارة  تنظيــم 
بيــة  الرت خدمــات  )تدريــب)؛  العمــل  ورشــات  وإدارة  تنظيــم 
ــرش  ــس؛ ن ــات التدري ؛ خدم ي

و�ف ــرت لك ي االإ ــىب ــرش المكت ــم؛ الن والتعلي
ونيــة الفوريــة.  الكتــب والصحــف االلكرت

  

 

Date :21/11/2021  التاريخ :21/11/2021

Trademark No.:41765 العالمة التجارية رقم :  41765

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Al-Quds Open University  بإسم :  جامعة القدس المفتوحة

Applicant Address: Al_Ersal street, Ramallah, 
Palestine. 

ف   رسال، رام الله، فلسط�ي العنوان :  شارع االإ

Applicant for Correspondence : Sharp and 
beyond for legal and investment consulting 
services company- Al-balou’, Al-Bireh, Istanbul 
Building, 6th floor, Palestine. 

كة شارب آند بيوند لخدمات االستشارات القانونية  عنوان التبليغ  : �ش
ة، عمارة إسطنبول، ط6،  جوال 0568300800  واالستثمارية- البالوع، البري

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software, Computer programming, 
Computer programs (Duplication of____), Computer 
software consultancy, Computer software design, 
Computer software (Installation____), Computer 
software (Maintenance of_____), Computer software 
(Updating of —), Computer system analysis, Computer 
system design,Consultancy (Computer software—), 
Conversion of data or documents from physical to 
electronic media, Creating and maintaining web sites 
for others, Data conversion of computer programs and 
data [not physical conversion], Duplication of computer

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
المتعلقــة بهــا؛ خدمــات التحاليــل واالأبحــاث الصناعيــة؛ خدمــات 
تصميــم وتطويــر عتــاد وبرامــج الكمبيوتــر؛ برمجــة الكمبيوتــر؛ 
ــم  ــر؛ تصمي ــج الكمبيوت ــارات برام ــر؛ إستش ــج الكمبيوت ــخ برام نس
برامــج كمبيوتــر؛ تحميــل برامــج كمبيوتــر؛ صيانــة برامــج كمبيوتــر؛ 
تحديــث برامــج كمبيوتــر؛ تحليــل أنظمــة كمبيوتــر؛ تصميــم أنظمــة 
ــات أو  ــل البيان ــر؛ تحوي ــج الكمبيوت ي برام

ــارات �ف ــر؛ االستش كمبيوت
ونيــة؛ إنشــاء وصيانــة المواقــع  الوثائــق مــن أوســاط ماديــة إىل إلكرت
ــر  ــج الكمبيوت ــات برام ــل بيان ــن؛ تحوي ــت لالآخري ن نرت ــبكة االإ ــى ش ع
ومعلوماتــه )تحويــل غــري مــادي)؛ نســخ برامــج الكمبيوتــر؛ مراقبــة 
ــد؛ تأجــري برامــج  ــق الوصــول مــن بعي ــر عــن طري أنظمــة الكمبيوت
ــن. ــر لالآخري ــث والتطوي ــبكة؛ البح ــوادم الش ــري خ ــر؛ تأج كمبيوت
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programs, Monitoring of computer systems by remote 
access, Rental of computer software, Rental of web 
servers, Research and development for others. 

  

 

Date :21/11/2021  التاريخ :21/11/2021

Trademark No.:41766 العالمة التجارية رقم :  41766

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Kerry Group plc  ي جروب بيه إل سي بإسم :  كري

Applicant Address: Prince’s Street  Tralee  Co 
Kerry -Ireland 

ي- إيرلندا   ، كو كري يت، تراىلي العنوان :  برينسس سرت

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:
Dairy powders; cheese powder; cream powder; 
powdered butter; powdered cultured dairy products; 
milk powder; milk fat; milk fat preparations; powdered 
milk fat; curd; dairy products and dairy substitutes; milk; 
milk products; edible oils and fats; lipids being edible 
fats; beverages consisting principally of milk; beverages 
having a milk base; beverages made with yoghurt; 
birds eggs and egg products; cheese; cheese products; 
cheese spreads; dairy desserts; dairy-based spreads; 
dairy puddings; dairy spreads; dairy-based beverages; 
dairy-based dips; dips; desserts made from milk 
products; dried milk powder; flavoured milk; flavoured 
milk beverages; flavoured milk powder for making 
drinks; milk based beverages [milk predominating]; 
milk beverages, milk predominating; milk-based 
beverages containing coffee; milk-based beverages 
containing fruit juice; milk-based beverages containing 
fruits; pre-cooked soup; preparations for making soup; 
vegetable-based spreads; whey; yoghurt; preparations 
for addition to, or for use in making, dairy products, ice-
cream, ice cream desserts, ice cream confections, frozen 
confections, frozen yoghurt, sorbet, sherbets, sundaes, 
yoghurt or milk shakes, namely, crystallized fruit, dried 
fruit, processed nuts, and nut butters; clusters made 
primarily with potato chips, dried fruits, and processed 
nuts; inclusions for dairy products, ice cream, ice cream 
desserts, ice cream confections, frozen confections, 
frozen yoghurt, sorbet, sherbets, sundaes, yoghurt 
or milk shakes, namely, dried and crystallized fruit, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛ مســحوق القشــدة؛ مســحوق  ــان؛ مســحوق الجبن مســحوق ألب
ــن  ــودرة؛ ده ــب ب ــة؛ حلي ــتنبتة مجفف ــان مس ــات ألب ــدة؛ منتج الزب
ات دهــن الحليــب؛ دهــن الحليــب المجفــف؛  الحليــب؛ مســتحرف
؛ منتجــات االألبــان و بدائــل االألبــان؛ حليــب؛ منتجــات  ف ُخثــارة اللــ�ب
ــون  ــا ده ــحوم كونه ــالأكل؛ ش ــة ل ــون صالح ــوت وده ــب؛ زي الحلي
ــب؛  ــن الحلي ــاسي م ــكل أس ــون بش ــات تتك وب ــالأكل؛ مرش ــة ل صالح
ف الرائــب  وبــات معــدة مــن اللــ�ب وبــات أساســها الحليــب؛ مرش مرش
)زبــادي)؛ بيــض الطيــور ومنتجــات البيــض؛ جبنــة؛ منتجــات 
الجبنــة؛ دهنــات الجبنــة؛ حلويــات مــن االألبــان؛ دهنــات أساســها 
ــات  وب ــان؛ مرش ــن االألب ــات م ــان؛ دهن ــن االألب ــة م ــان؛ مهلبي االألب
ــات  ــان؛ صلص ــها االألب ــس أساس ــات تغمي ــان؛ صلص ــها االألب أساس
تغميــس؛ حلويــات مصنوعــة مــن منتجــات الحليــب؛ حليــب بــودرة 
ــودرة  ــب ب ــة؛ حلي ــب منَكه ــات حلي وب ــه؛ مرش ــب منَك ــف؛ حلي مجف
ــون  ــب ]يك ــها الحلي ــات أساس وب ــات؛ مرش وب ــل المرش ــة لعم منَكه
ــات الحليــب، يكــون الحليــب  وب الحليــب هــو الســائد فيهــا[؛ مرش
وبــات أساســها الحليــب تحتــوي عــى  هــو الســائد فيهــا؛ مرش
وبــات أساســها الحليــب تحتــوي عــى عصــري الفواكــه؛  القهــوة؛ مرش
شــوربة  الفواكــه؛  عــى  تحتــوي  الحليــب  أساســها  وبــات  مرش
ات العــداد الشــوربة؛ دهنــات أساســها  مطبوخــة مســبقاً؛ مســتحرف
ات  ــتحرف ــادي)؛ مس ــب )زب ف رائ ــ�ب ف مخيــض؛ ل ــ�ب اوات؛ ل ــرف الخ
ي إعــداد منتجــات االألبــان والبوظــة 

ضافتهــا عــى أو الســتخدامها �ف الإ
ف  ــ�ب ــات المجمــدة والل ــات البوظــة والحلوي ــوى البوظــة وحلوي وحل
ف  ــ�ب ــب أو الل ــوق الحلي ــدي ومخف ــة صن ــات وبوظ ب ــد والرش المجم
الرائــب، وبخاصــة، الفواكــه المغطــاة بالســكر والفواكــه المجففــة 
ــد معــدة بشــكل  ــدة المكــرات؛ عناقي والمكــرات المعالجــة وزب
أســاسي مــن رقائــق البطاطــا والفواكــه المجففــة والمكــرات
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processed and candied nuts, and nut butters, including 
pieces of any of the foregoing; inclusions for dairy 
products, ice-cream, ice cream desserts, ice cream 
confections, frozen confections, frozen yoghurt, 
sorbet, sherbets, sundaes, yoghurt or milk shakes, 
namely, clusters made primarily of potato chips, dried 
and crystallized fruit, and processed and candied 
nuts; fruit, nut or dairy based sweet particulates and 
inclusions, sweet sauces, texture systems, sweet and 
savoury flavours; dairy products that include added 
toppings or mix-ins; meat; fish; poultry; game; meat 
extracts; preserved fruits; preserved vegetables; 
dried fruits; dried vegetables; cooked fruits; cooked 
vegetables; jellies; jams; compotes; eggs; prepared 
meals, dishes and snack foods consisting primarily of 
meat, meat substitutes, fish, poultry, game, seafood, 
shellfish, fruit, nuts, seeds, vegetables, mushrooms, 
dairy products, dairy substitutes, eggs, legumes 
or tofu; dried mushrooms; preserved mushrooms; 
prepared mushrooms; crisps; dried fruit; dried pulses; 
edible seeds; fish and seafood spreads; flavoured nuts; 
fruit salads; meat paste; meat spreads; meat stocks; 
meat, prepared; meat, preserved; meat, processed; 
nuts being cooked; nuts being dried; nuts being 
preserved; nuts, prepared; potato salad; prepared 
fruits; prepared legumes; prepared nuts; prepared 
pulses; prepared salads; prepared vegetable products; 
prepared vegetables; processed fruits; processed meat 
products; processed nuts; processed seafood products; 
processed vegetables; pulses, dried; pulses, prepared; 
pulses, preserved; pulses, processed; seafood products; 
seafood, not live; seafood, processed; seeds, prepared; 
shellfish, not live; snack mixes consisting of dehydrated 
fruit and processed nuts; soup mixes; soups; soya beans, 
preserved, for food; textured vegetable protein for use 
as a meat extender; tofu; vegetable extracts for culinary 
purposes; vegetable salads; vegetable-based meat 
substitutes; non-dairy creamers; dairy-based creamers; 
shortening enzyme-modified whole milk powder; non-
dairy milk; stocks, broths and bouillons; pickles; fruit 
and vegetable based extracts used as additives in the 
manufacture of foodstuffs. 

وحلــوى  والبوظــة  االألبــان  لمنتجــات  إضافــات  المعالجــة؛ 
ف  واللــ�ب المجمــدة  والحلويــات  البوظــة  وحلويــات  البوظــة 
ف  ــ�ب ــب أو الل ــوق الحلي ــدي ومخف ــة صن ــات وبوظ ب ــد والرش المجم
ــة  ــه المجفف ــكر والفواك ــاة بالس ــه المغط ــة الفواك ــب وبخاص الرائ
والمكــرات المعالجــة والمكــرات المســّكرة و زبــدة المكــرات، 
ــان  ــات االألب ــات لمنتج ــابقاً؛ إضاف ــا ورد س ــع مم ــك قط ي ذل

ــا �ف بم
والبوظــة وحلــوى البوظــة وحلويــات البوظــة والحلويــات المجمــدة 
بــات وبوظــة صنــدي ومخفــوق الحليــب أو  ف المجمــد والرش و اللــ�ب
ف الرائــب، وبخاصــة، عناقيــد تتكــون بشــكل أســاسي مــن رقائــق  اللــ�ب
البطاطــا الفواكــه المغطــاة بالســكر والفواكــه المجففــة والمكرات 
حلــوة  وإضافــات  حبيبــات  المســّكرة؛  والمكــرات  المعالجــة 
أساســها الفواكــه أو المكــرات أو االألبــان، صلصــات حلــوة، أنظمة 
تشــكيل الِقــوام، النكهــات المالحــة والحلــوة؛ منتجــات ألبــان 
تتضمــن إضافــات زينــة وخلطــات مضافــة؛ لحــوم؛ أســماك؛ لحوم 
ــة؛  ــه محفوظ ــم؛ فواك ــات لح ــد؛ خالص ــوم الصي ــن؛ لح الدواج
وات مجففــة؛ فواكــه  وات محفوظــة؛ فواكــه مجففــة؛ خــرف خــرف
)، مربيــات، فواكــه  وات مطبوخــة؛ هــالم )جيــىي مطبوخــة؛ خــرف
مطبوخــة بالســكر؛ البيــض؛ وجبــات وأطبــاق وأطعمــة خفيفــة 
ــوم  ــل اللح ــوم وبدائ ــن اللح ــاسي م ــكل أس ــون بش ة تتك ــرف مح
واالأســماك ولحــوم الدواجــن ولحــوم الصيــد والمأكــوالت البحريــة 
وات  يــة والفواكــه والمكــرات والبــذور والخــرف و االأســماك القرش
والفطــر ومنتجــات االألبــان وبدائــل االألبــان والبيــض والبقوليــات أو 
التوفــو )فــول صويــا مّخمــر)؛ فطــر مجفــف؛ فطــر محفــوظ؛ فطــر 
؛ رقائــق بطاطــا ؛ فواكــه مجففــة؛ حبــوب مجففــة؛ بــذور  محــرف
صالحــة لــالأكل؛ معجــون االأســماك والمأكــوالت البحريــة؛ مكــرات 
منَكهــة؛ ســلطات فواكــه؛ عجينــة اللحــم؛ معجــون اللحــم؛ مــرق 
ة؛ لحــوم محفوظــة؛ لحــوم معالجــة؛  ّ اللحــم؛ لحــوم محــرف
ــرات  ــة؛ مك ــا مجفف ــرات كونه ــة؛ مك ــا مطبوخ ــرات كونه مك
ة ؛ ســلطة بطاطــا؛ فواكــه  ّ كونهــا محفوظــة؛ مكــرات محــرف
ة  ّ ة؛ حبــوب محــرف ّ ة ؛ مكــرات محــرف ّ ة ؛ بقوليــات محــرف ّ محــرف
وات  ة؛ خــرف ّ وات محــرف ة؛ منتجــات خــرف ؛ ســلطات محــرف
ــرات  ــة؛ مك ــوم معالج ــات لح ــة؛ منتج ــه معالج ة؛ فواك ّ ــرف مح
وات  معالجــة؛ منتجــات المأكــوالت البحريــة المعالجــة؛ خــرف
ة؛ حبــوب محفوظــة؛  ّ معالجــة؛ بقوليــات مجففــة؛ بقوليــات محــرف
حبــوب معالجــة؛ منتجــات المأكــوالت البحريــة؛ مأكــوالت بحريــة، 
ــماك  ة؛ أس ّ ــرف ــذور مح ــة؛ ب ــة معالج ــوالت بحري ــة؛ مأك ــري حي غ
ــة  ــة تتكــون مــن الفواك ــات خفيف ــة؛ أخــالط وجب ــة، غــري حي ي قرش
المجففــة و المكــرات المعالجــة؛ أخــالط شــوربة؛ شــوربات؛ 
ي ذو ِقــوام يســتخدم 

ف نبــا�ت فــول صويــا محفــوظ للطعــام؛ بروتــ�ي
وات  كموســع لحــوم؛ توفــو )فــول صويــا مّخمــر)؛ خالصــات خــرف
وات؛ بدائــل لحــوم أساســها  الأغــراض الطهــو؛ ســلطات خــرف
وات؛ مبيضــات قهــوة خاليــة مــن االألبــان؛ مبيضــات قهــوة  الخــرف
أساســها االألبــان؛ بــودرة حليــب كاملــة الدســم بأنزيــم ســمن 
معــدل؛ حليــب خــاىلي مــن االألبــان؛ مــرق ومــرق لحــم و مــرق مرّكــز؛ 
وات تســتخدم  مخلــالت؛ خالصــات أساســها الفواكــه والخــرف

ــة.  ــواد الغذائي ــع الم ي تصني
ــات �ف كإضاف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :21/11/2021  التاريخ :21/11/2021

Trademark No.:41767 العالمة التجارية رقم :  41767

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Kerry Group plc  ي جروب بيه إل سي بإسم :  كري

Applicant Address: Prince’s Street  Tralee  Co 
Kerry -Ireland 

ي- إيرلندا   ، كو كري يت، تراىلي العنوان :  برينسس سرت

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:
Beers; non-alcoholic beverages; non-alcoholic wines; 
non-alcoholic cocktails; alcohol free cider; flavoured 
carbonated beverages; non-carbonated soft drinks; 
juices; waters; aerated waters; mineral waters; 
fruit beverages and fruit juices; syrups for making 
beverages; preparations for making beverages; 
beverages containing vitamins; energy drinks; frozen 
fruit-based beverages; frozen carbonated beverages; 
fruit-based soft drinks flavoured with tea; protein-
enriched sports beverages; sherbets [beverages]; whey 
beverages; fruit-based beverages; non-alcoholic fruit 
extracts; smoothies; vegetable smoothies; concentrates 
for making fruit drinks; concentrates for use in the 
preparation of soft drinks; cordials; essences for making 
beverages; fruit, vegetables and natural based extracts 
used as additives in the manufacture of beverages.. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ كوكتيــالت  وبــات غــري كحوليــة؛ نبيــذ غــري كحــوىلي ة؛ مرش : بــري
ــة  ــات غازي وب ــة؛ عصــري تفــاح خــاىلي مــن الكحــول؛ مرش غــري كحولي
ــاه  ــاء؛ مي ــر؛ م ــة؛ عصائ ــري غازي ــة غ ــري كحولي ــات غ ــة؛ مرطب منّكه
وبــات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر  غازيــة؛ ميــاه معدنيــة؛ مرش
ات لعمــل  ــات؛ مســتحرف وب ــر مركــزة لعمــل المرش الفواكــه؛ عصائ
وبــات  مرش فيتامينــات؛  عــى  تحتــوي  وبــات  مرش وبــات؛  المرش
وبــات غازيــة  وبــات أساســها الفواكــه المجمــدة؛ مرش الطاقــة؛ مرش
مجمــدة؛ مرطبــات غــري كحوليــة أساســها الفواكــه منكهــة بالشــاي؛ 
ــات  وب ــات[؛ مرش وب ــات ]مرش ب ؛ �ش ف ــ�ي ــة للرياضي ــات بروتيني وب مرش
ــات أساســها الفواكــه؛ خالصــات فواكــه غــري  وب ؛ مرش ف مصــل اللــ�ب
اب  الطازجــة؛ �ش الفواكــه  مــن  اب محــى محــرف  كحوليــة؛ �ش
وبــات  وات الطازجــة؛ ركازات لعمــل مرش محــى محــرف مــن الخــرف
ــة؛  ــري الكحولي ــات غ ــري المرطب ي تحض

ــتخدم �ف ــه؛ ركازات تس الفواك
وات؛ خالصــات  ــه والخــرف ــة مقطــرة مــن الفواك ــات كحولي وب مرش
وات  ــرف ــه والخ ــها الفواك ــات أساس ــات؛ خالص وب ــري المرش لتحض
تصنيــع  ي 

�ف كإضافــات  تســتخدم  الطبيعــي  االأســاس  وذات 
وبــات.  المرش

  

 

Date :21/11/2021  التاريخ :21/11/2021

Trademark No.:41768 العالمة التجارية رقم :  41768
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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:
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

  

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41770 العالمة التجارية رقم :  41770

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: MR. Bilal Mohammad AL Hamwi  بإسم :  السيد بالل محمد الحموي

Applicant Address: Building No 5668, Al Hai 
Alshamali, 40th Street, Madamet 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:
Coffee, cold coffee; iced coffee; liquid coffee; coffee 
substitutes; coffee with tea-based beverages; tea-based 
beverages; cocoa; cocoa-based beverages; sugar; rice; 
artificial coffee; yerba mate; flour; bread; cake; pies and 
pastry; confectionery; yeast; baking powder; Halvah; 
edible ices; ice; ice cream; honey, treacle; salt; mustard; 
pepper; spices; vinegar; sauce; thyme; chocolate; 
chocolate-based beverages; biscuit; candy; chewing 
gum; Turkish delight. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جميــع أنــواع القهــوة والقهــوة البــاردة والقهــوة المثلجــة والقهــوة 
القهــوة  ي أساســها 

الــىت وبــات  المرش القهــوة؛  بدائــل  الســائلة؛ 
وبــات  ي أساســها الشــاي؛ الــكاكاو؛ المرش

وبــات الــىت والشــاي؛ المرش
ي أساســها الــكاكاو؛ الســكر؛ االأرز؛ والقهــوة االصطناعية؛المتــة؛ 

الــىت
والمعجنــات؛  الفطائــر  الكعــك؛  ؛  ف الخــرب )؛  ف )الطحــ�ي الدقيــق 
المثلجــات  الحــالوة؛  ؛  ف الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري الحلويــات؛ 
الخــردل؛  الملــح؛  الســكر؛  العســل، دبــس  والثلــج والبوظــة؛ 
الشــوكوالتة؛  ؛  الزعــرت الصلصــة؛  الخــل؛  التوابــل؛  الفلفــل؛ 
ي أساســها الشــوكوالتة؛ البســكويت؛ الســكاكر؛ 

وبــات الــىت المرش
علكــة المضــغ؛ الراحــة )حلقــوم). 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41773 العالمة التجارية رقم :  41773

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

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

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

Goods/Services:
Vaccines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللقاحات. 

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41774 العالمة التجارية رقم :  41774

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

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

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

Goods/Services:
Providing information in the field of vaccines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي مجال اللقاحات. 

توفري المعلومات �ف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41775 العالمة التجارية رقم :  41775

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Republic Technologies 
International SAS 

ناشينال اس اي اس  ف انرت بإسم :  ريبابلك تكنولوجري

Applicant Address3750:  Av. Julien Panchot, 
66000 Perpignan, France 

بيغنان، فرنسا   العنوان :  3750 افنيو، جوليان بانشوت، 66000 بري

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

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

Goods/Services:
Unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware; works of art of glass. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

الزجــاج الخــام او شــبه المصنــع )مــا عــدا الزجــاج المســتخدم �ف
ي الزجاجيــة، أعمــال فنيــة مــن الزجــاج. 

البنــاء)، االوا�ف

  

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41776 العالمة التجارية رقم :  41776

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Republic Technologies 
International SAS 

ناشينال اس اي اس  ف انرت بإسم :  ريبابلك تكنولوجري

Applicant Address3750:  Av. Julien Panchot, 
66000 Perpignan, France 

بيغنان، فرنسا   العنوان :  3750 افنيو، جوليان بانشوت، 66000 بري

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

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

Goods/Services:
T-shirts, sweatshirts, caps, jeans, denim jackets and 
coats, bath robes, headgear, footwear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــف م ــات ومعاط ات وجاكيت ف ــرف ــات وجي ــوزات وقبع ــات وبل ت تيرش

ــة.  ــرأس واالحذي ــة ال ــام وأغطي ــم وارواب الحم الدني
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41777 العالمة التجارية رقم :  41777

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Republic Technologies 
International SAS 

ناشينال اس اي اس  ف انرت بإسم :  ريبابلك تكنولوجري

Applicant Address3750:  Av. Julien Panchot, 
66000 Perpignan, France 

بيغنان، فرنسا   العنوان :  3750 افنيو، جوليان بانشوت، 66000 بري

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

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

Goods/Services:
Tobacco, smokers’ articles, cigarettes, cigarette rolling 
papers in booklets or in tubes, cigarette filters, matches, 
lighters; glass pipes of glass; water pipes of glass, bongs 
of glass. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

�ف الســجائر  لــف  واوراق  والســجائر  ف  المدخنــ�ي ولــوازم  التبــغ 
ــات،  ــت والوالع ي ــجائر والكرب ــحات الس ــب ومرش ي انابي

ــات او �ف كتيب
ف المــاء مــن الزجــاج وبونغــس  ف زجاجيــة مــن الزجــاج، غاليــ�ي غاليــ�ي

ــاج.  ــن الزج م

  

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41778 العالمة التجارية رقم :  41778

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Republic Technologies 
International SAS 

ناشينال اس اي اس  ف انرت بإسم :  ريبابلك تكنولوجري

Applicant Address3750:  Av. Julien Panchot, 
66000 Perpignan, France 

بيغنان، فرنسا   العنوان :  3750 افنيو، جوليان بانشوت، 66000 بري

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

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Advertising and promotion. Business management. 
Commercial negotiation and customer information 
services including retail and wholesale services relating 
to smokers’ articles in catalogue or on the internet. 
Distribution of advertising material such as tracts, 
flyers, leaflets, brochures and samples; organization of 
commercial exhibition or advertising in particular for 
distance sales on catalogue or on the Internet, both at 
national level and abroad. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ويــج، ادارة االعمــال والمفاوضــات التجاريــة  الدعايــة واالعــالن والرت
ــع  ــات البي ــمل خدم ــالء وتش ــات للعم ــم المعلوم ــات تقدي وخدم
ــات او  ي كتالوغ

ف �ف ــ�ي ــوازم المدخن ــة بل ــة والمتعلق ــة والجمل بالتجزئ
ات  نــت، توزيــع المــواد الدعائيــة مثــل المســاحات والنــرش عــرب االنرت
ــة او اعــالن عــى  والكتيبــات والعينــات، تنظيــم المعــارض التجاري
ــت  ن ــرب االنرت ــوغ او ع ي كتال

ــد او �ف ــن بع ــع ع ــوص للبي ــه الخص وج
ي الخــارج. 

ي او �ف
ــا عــى المســتوى الوطــىف كالهم

  

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41779 العالمة التجارية رقم :  41779

Class: 40 ي الصنف :   40
�ف

Applicant Name: Republic Technologies 
International SAS 

ناشينال اس اي اس  ف انرت بإسم :  ريبابلك تكنولوجري

Applicant Address3750:  Av. Julien Panchot, 
66000 Perpignan, France 

بيغنان، فرنسا   العنوان :  3750 افنيو، جوليان بانشوت، 66000 بري

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

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

Goods/Services:
Glass-blowing, custom manufacture of goods of glass, 
custom engraving of glass. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نفــخ الزجــاج وتصنيــع الســلع مــن الزجــاج حســب الطلــب والنقــش 

عــى الزجــاج حســب الطلــب. 
  

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41780 العالمة التجارية رقم :  41780

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name:  Shahd Lashes Cosmetics & 
Cosmetics Company 

ف للكوزمتكس وأدوات التجميل  كة شهد الشري بإسم :  �ش
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address:  Ramallah, Al-Irsal Street, near 
Ammar Tower, Mobile 0595531773   

العنوان :  رام الله شارع االرسال قرب برج عمار جوال 
    0595531773

Applicant for Correspondence :  Ramallah, Al-Irsal 
Street, near Ammar Tower, Mobile 0595531773

عنوان التبليغ  : رام الله شارع االرسال قرب برج عمار جوال 
0595531773

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Adhesives for affixing false hair , Adhesives for cosmetic 
purposes , Aloe vera preparations for cosmetics 
purposes , Beauty masks , Cosmetic kits  , Cosmetics  , 
Creams (Cosmetic-) , Dyes (Cosmetic)   , Disinfectant 
soap , Eyebrow cosmetics  , Eyelashes (Adhesives for 
affixing false) , Eyelashes (Cosmetic preparations for) , 
Eyelashes (False)  , Eyelashes (False-) , Kits (Cosmetic-)  
, Make-up , Make-up preparations , Mascara , Nail care 
preparations , Oils for cosmetic purposes , Petroleum 
jelly for cosmetic purposes , Perfumes , Skin care 
(Cosmetic preparations for) , Soap

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لواصــق لتثبيــت الشــعر المســتعار ، لواصــق الأغــراض التجميــل ، 
ا الأغــراض التجميــل ، أقنعــة تجميليــة ،  ات صبــار االألوفــري مســتحرف
ات تجميــل ، كريمــات تجميليــة ، أصبــاغ  أطقــم تجميــل ، مســتحرف
ا تجميــل الحواجــب ، لواصق  تجميليــة ، صابــون مطهــر ، مســتحرف
ات تجميــل للرمــوش ،  لتثبيــت الرمــوش المســتعارة ،مســتحرف
ــل  ــم تجمي ــعر) ، أطق ــن للش ــوالت )لوش ــتعارة ، غس ــوش مس رم
ــة  ات العناي ــتحرف ــكرة ، مس ــاج ، مس ات مكي ــتحرف ــاج ، مس ، مكي
ف الأغــراض التجميــل ،  باالظافــر ، زيــوت الأغــراض التجميــل ، فازلــ�ي

ة ، صابــون  ات تجميــل للعنايــة بالبــرش عطــور ، مســتحرف

  

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41781 العالمة التجارية رقم :  41781

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Carreras Limited  بإسم :  كاريرا لميتد

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

ي  2ار 2�ب العنوان :  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي
جي، المملكة المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41782 العالمة التجارية رقم :  41782

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Limited 

يكان توباكو )براندز) لميتد  بإسم :  بريتيش امري

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

ي  2ار 2�ب العنوان :  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي
جي، المملكة المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج

  

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41783 العالمة التجارية رقم :  41783

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Limited 

يكان توباكو )براندز) لميتد  بإسم :  بريتيش امري

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

ي  2ار 2�ب العنوان :  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي
جي، المملكة المتحدة  
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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

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

Goods/Services:
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); all for 
the purpose of being heated but not burnt; smokers’ 
articles; electronic devices and their parts for the 
purpose of heating tobacco. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبــغ الخــام او المصنــع، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت 
ف وليــس الحــرق،  الغــراض طبيــة)، جميعهــا الغــراض التســخ�ي
ونيــة واالجــزاء التابعــة لهــا  ، االجهــزة االلكرت ف لــوازم المدخنــ�ي

ــغ.  ف التب ــخ�ي ــرض تس لغ

  

 

Date :23/11/2021  التاريخ :23/11/2021

Trademark No.:41786 العالمة التجارية رقم :  41786

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name:  Hazem Bahjat Rizeq Rayyan بإسم :  حازم بهجت رزق ريان

Applicant Address: Salfit Qarawat Bani Hassan 
Downtown Mobile 0597828265   

ي حسان وسط البلد جوال 
العنوان :  سلفيت قراوة بىف

    0597828265

Applicant for Correspondence : Salfit Qarawat 
Bani Hassan Downtown Mobile 0597828265

ي حسان وسط البلد جوال 0597828265
عنوان التبليغ  : سلفيت قراوة بىف

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bath fittings, Bath fittings (Hot air)  , Bath installations, 
Bath installations (Sauna), Bath linings  , Bath tubs, Bath 
tubs for sitz baths , Toilet bowls , Toilet seats, Toilets, 
portable, Toilets [water-closets]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لــوازم للحمــام, لــوازم تدفئــة الحمــام بالهــواء الســاخن, معــدات 
ــواض  ــام, أح ــات للحم ــاونا, بطان ــام الس ــدات للحم ــام, مع للحم
لالســتحمام  )بانيــو)  اســتحمام  أحــواض  )بانيــو),  اســتحمام 
النصفــي, أحــواض توليــت, مقاعــد تواليــت, مراحيــض متنقلــه, 

مراحيــض)دورات الميــاه),

  

 

Date :23/11/2021  التاريخ :23/11/2021

Trademark No.:41787 العالمة التجارية رقم :  41787

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name:  Hazem Bahjat Rizeq Rayyan بإسم :  حازم بهجت رزق ريان
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: Salfit Qarawat Bani Hassan 
Downtown Mobile 0597828265   

ي حسان وسط البلد جوال 
العنوان :  سلفيت قراوة بىف

    0597828265

Applicant for Correspondence : Salfit Qarawat 
Bani Hassan Downtown Mobile 0597828265

ي حسان وسط البلد جوال 0597828265
عنوان التبليغ  : سلفيت قراوة بىف

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bath fittings, Bath fittings (Hot air)  , Bath installations,      
Bath installations (Sauna), Bath linings  , Bath tubs, Bath 
tubs for sitz baths , Toilet bowls , Toilet seats, Toilets, 
portable, Toilets [water-closets

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 لــوازم للحمــام, لــوازم تدفئــة الحمــام بالهــواء الســاخن, معــدات 
ــواض  ــام, أح ــات للحم ــاونا, بطان ــام الس ــدات للحم ــام, مع للحم
لالســتحمام  )بانيــو)  اســتحمام  أحــواض  )بانيــو),  اســتحمام 
النصفــي, أحــواض توليــت, مقاعــد تواليــت, مراحيــض متنقلــه, 

مراحيــض)دورات الميــاه),

  

 

Date :23/11/2021  التاريخ :23/11/2021

Trademark No.:41788 العالمة التجارية رقم :  41788

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: YOUSCO COMPANY FOR TRADE 
AND INVESTMENT 

كة يوسكو للتجاره واالستثمار  بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron   059-900-0519 العنوان :  الخليل الحرس

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
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 . 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة حقول بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :23/11/2021  التاريخ :23/11/2021

Trademark No.:41789 العالمة التجارية رقم :  41789
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Ferring B.V.  . ي
.�ف ي ينغ �ب بإسم :  فري

Applicant Address: Polarisavenue 144, NL-2132 
JX Hoofddorp, Netherlands 

العنوان :  بوالريسأفنيو 144، ان ال-2132 جيه اكس هوفدورب، 
هولندا  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical and medical preparations and 
substances 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات والمواد الصيدلية والطبية.  المستحرف

  

 

Date :23/11/2021  التاريخ :23/11/2021

Trademark No.:41790 العالمة التجارية رقم :  41790

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Limited 

يكان توباكو )براندز) لميتد  بإسم :  بريتيش امري

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

ي  2ار 2�ب العنوان :  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي
جي، المملكة المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco 
free oral nicotine pouches (not for medical use); 
snuff with tobacco; snus with tobacco; pouches for 
tobacco containing nicotine; snuff without tobacco; 
snus without tobacco; pouches for tobacco containing 
nicotine; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars; cigarillos; lighters; matches; smokers’ 
articles; cigarette paper, cigarette tubes, cigarette 
filters; pocket apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي  ف الفم ــ�ي ــاس النيكوت ــع، اكي ــام او المصن ــغ الخ ــجائر، التب الس
ــى  ــوي ع ــعوط يحت ــة)، س ــراض طبي ــس الغ ــغ )لي ــن التب ــاىلي م الخ
 ، ف التبــغ، ســنوس مــع تبــغ، اكيــاس تبــغ تحتــوي عــى نيكوتــ�ي
ســعوط مــن دون تبــغ، ســنوس مــن دون تبــغ، اكيــاس للتبــغ 
، لــف التبــغ ذاتيــا، تبــغ الغليــون، منتجــات  ف تحتــوي عــى نيكوتــ�ي
ــة)، الســيغار، الســيغار  ــغ )ليــس الغــراض طبي ــل التب ــغ، بدائ التب
، ورق الســجائر  ف ــ�ي ــوازم المدخن يــت، ل ، الوالعــات، الكرب الصغــري
ــف  ــب لل ــدات الجي ــجائر، مع ــات الس ــجائر ومصفي ــب الس وانابي
االنابيــب  داخــل  التبــغ  لحقــن  باليــد  تحمــل  االت  الســجائر، 
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج
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Date :23/11/2021  التاريخ :23/11/2021

Trademark No.:41791 العالمة التجارية رقم :  41791

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Dunhill Tobacco of London 
Limited 

بإسم :  دانهل توباكو اوف لندن لميتد 

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

ي  2ار 2�ب العنوان :  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي
جي، المملكة المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, pipe 
tobacco and tobacco products. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــغ  ــا وتب ــغ ذاتي ــف التب ــري ول ــيغار الصغ ــيغار والس ــجائر والس الس

ــغ.  ــات التب ــون ومنتج الغلي
  

 

Date :24/11/2021  التاريخ :24/11/2021

Trademark No.:41795 العالمة التجارية رقم :  41795

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  بإسم :  فيليب موريس برودكتس اس ايه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

ينود 3 ، 2000 نيوشاتل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

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:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف
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tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers` articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smokers’ articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس

  

 

Date :24/11/2021  التاريخ :24/11/2021

Trademark No.:41796 العالمة التجارية رقم :  41796

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

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:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers` articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب
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pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smokers’ articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 

ــحن  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس

  

 

Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41797 العالمة التجارية رقم :  41797

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Rbia Fahmi Hassan Ghanayem  بإسم :  رابية فهمي حسن غنايم

Applicant Address: Hebron/surif                                        العنوان :  الخليل /صوريف

Applicant for Correspondence : Hebron/surif  عنوان التبليغ  : الخليل/صوريف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
antiperspirants (TOILETRIES), Creams (Cosmetic), 
Creams (Skin Whitening-Purposes), Pomades for 
cosmetic purpose, Sunscreen preparations, Skin 
care (cosmetic preparations), Shampoos, perfumes, 
Medicated soap, lotions for cosmetic purposes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة,  ــرش ــض الب ــات لتبي ــة, كريم ــات تجميلي ــرق, كريم ــادات للتع مض
ــمس,  ــن الش ــة م ات الوقاي ــتحرف ــل, مس ــراض التجمي ــم الغ مراه
ة, شــامبو,  ات تجميــل للعنايــة بالبــرش , مســتحرف ي صابــون طــىب

ــل  ــراض التجمي ــن الغ ــوالت, لوش ــور, غس عط

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Care Magic بمعزل عن  اشرت
العالمة
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Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41798 العالمة التجارية رقم :  41798

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: alaa jawad irsheed ف ارشيد بإسم :  عالء جواد حس�ي

Applicant Address: hebron-alsalam street       -عية للبنات العنوان :  الخليل-شارع السالم_مقابل المدرس الرش

Applicant for Correspondence : hebron-alsalam 
street

عية للبنات- عنوان التبليغ  : الخليل-شارع السالم_مقابل المدرس الرش
ف فلسط�ي

Goods/Services:
sweets.pastry and, confectionery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويات, معجنات

  

 

Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41799 العالمة التجارية رقم :  41799

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Amer Mohammad Mahmoud 
Sawalha

بإسم :  عامر محمد محمود صوالحة 

Applicant Address: Nablus, North Asira, Al-Masai 
district   

ة الشمالية حي المصاي جوال  العنوان :  نابلس عصري
    0599203442

Applicant for Correspondence : Nablus, North 
Asira, Al-Masai district

ة الشمالية حي المصاي جوال 0599203442 عنوان التبليغ  : نابلس عصري
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Almond confectionery   , Almond paste , Barley 
(Crushed(,Buns , Candy,Cereal preparations, Cereal-
based snack food, Cookies, Crackers, Flaxseed for 
human consumption, Golden syrup, Husked oats, 
Molasses for food, Oat flakes, Pastries, Vinegar, Wheat 
flour, Pâté [pastries]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلــوى لــوز ، عجينــة لــوز , شــعري مطحــون ، كعــك ، حلــوى 
ات الحبــوب ،وجبــات خفيفــة اساســها الحبــوب، كعــك  ،مســتحرف
ــوفان  ــكر، ش ــس الس ي، دب ــرش ــان الب ــزور الكت ــكويت ، ب محى،بس
ف  فطائر،خل،طحــ�ي الشــوفان،  للطعام،رقائــق  ديــس   ، مقــرش

ــر  ــات، خمائ ــح، معجن القم

  

 

Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41800 العالمة التجارية رقم :  41800

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Mohammed Zaki Abdulwadood 
Al Qaisi 

بإسم :  محمد زكي عبد الودود القيىسي 

Applicant Address :Hebron - Abu Kteela                                        العنوان :  الخليل- ابو اكتيال

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
beverages juices, beverages juice fruit alcoholic-N, fruit 
juices, juice (fruit-),lemonades

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة,  ــري كحولي ــه غ ــات فواك وب ــات), مرش وب اوات )مرش ــرف ــري خ عص

ــه ــه, ليموناض ــري فواك ــه, عص ــري فواك عص
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41802 العالمة التجارية رقم :  41802

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف
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Applicant Name:  Crop Company for Tahina and 
Halawa 

كة المحاصيل للطحينة والحالوة  بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah, Jaffna, Main Street, 
Al-Shafi’i Building, Mobile 0595022322    

العنوان :  رام الله جفنا الشارع الرئيىسي عمارة الشافعي جوال 
    0595022322

Applicant for Correspondence :  Ramallah, 
Jaffna, Main Street, Al-Shafi’i Building, Mobile 
0595022322 

عنوان التبليغ  : رام الله جفنا الشارع الرئيىسي عمارة الشافعي جوال 
0595022322

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Tahini [sesame seed paste] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
طحينية )عجينة بذور السمسم) 

  

 

Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41803 العالمة التجارية رقم :  41803

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: salam omar mohammad shurafa  فا بإسم :  سالم عمر محمد �ش

Applicant Address: Tulkarm-iktaba                                        العنوان :  طولكرم-اكتابا

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and containers  combs 
and sponges  brushes    except paint brushes     brush  
making materials  articles for cleaning purposes  
steelwool  unworked or semi  worked glass    except 
glass used in building     glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أمشــاط  وللمطبــخ،  ىلي  ف المــرف لالســتعمال  وأوعيــة  ي 

وأوا�ف أدوات 
ــع  ــواد صن ــان ، م ــن أو الده ي التلوي

ــراسش ــدا ف ي ع
ــراسش ــفنج، ف وأس

ــغول أو  ــري مش ــاج غ ، زج ــىي ــلك ج ــف، س ، أدوات تنظي ي
ــراسش الف

ي 
ي ، أوا�ف

ــا�ف ي المب
ــتعمل �ف ــاج المس ــدا الزج ــغول ع ــبه مش ــاج ش زج

ي فئــات 
ي خزفيــة غــري واردة �ف

ي وأوا�ف
ي خــزف صيــىف

زجاجيــة وأوا�ف
ــرى.  أخ

ي بمعزل عن العالمة
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة فنجا�ف اشرت
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Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41804 العالمة التجارية رقم :  41804

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Masrouji General Trading Co 
L.T.D 

كة مروجي للتجارة العامة المساهمة الخصوصية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Bireh- Masrouji Building   ة - عمارة مروجي العنوان :  البري

Applicant for Correspondence : Advocate 
Mahmoud Musleh - Ramallah-Tannous Building-
3rd floor, mobile no. 0599699558 

عنوان التبليغ  : المحامي محمود احمد مصلح - رام الله - عمارة طنوس- 
ط3 جوال رقم 0599699558 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Appetite suppressant pills, Appetite suppressants 
for medical purposes, Balms for medical purposes, 
Balsamic preparations for medical purposes, Bread 
(Diabetic-) adapted for medical use, Bronchodilating 
preparations, Candy for medical purposes, Candy, 
medicated, Chewing gum for medical purposes, 
Confectionery, medicated, Constipation (Medicines 
for alleviating-), Diabetic bread adapted for medical 
use, Dietetic beverages adapted for medical purposes, 
Dietetic foods adapted for medical purposes, Drinks 
(Medicinal-), Enzyme dietary supplements, Enzyme 
preparations for medical purposes, Evacuants, 
Ferments for pharmaceutical purposes, Ferments 
(Milk-) for pharmaceutical purposes, Fiber (dietary-), 
Fish meal for pharmaceutical purposes, supplements 
dietary Flaxseed, Flaxseed meal for pharmaceutical 
purposes, supplements dietary oil Flaxseed, Food for 
babies, supplements dietary Glucose, Haemorrhoid 
preparations, Herbal teas for medical purposes, 
Herbs (Medicinal-), Hormones for medical purposes, 
Infusions (Medicinal-), Lacteal flour for babies, s dietary 
Lecithin, s dietary Li, supplements dietary oil Linseed, 
Lozenges for pharmaceutical purposes, Malted milk 
beverages for medical purposes, Medicinal drinks, 
Medicinal hair growth preparations, Medicinal herbs, 
Medicinal infusions, Medicinal tea, Medicine cases, 
portable, filled, Mineral food supplements, Mineral 
waters for medical purposes, Nutritional supplements, 
Pharmaceutical preparations, s dietary Pollen, s dietary 
Propolis, Protein dietary supplements, Purgatives, s 
dietary jelly Royal, Slimming pills, Slimming purposes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حبــوب كبــت الشــهية, كاتبــات الشــهية لغايــات طبيــة, بلســم 
ف لمــرصف  ات بلســمية لغايــات طبيــة, خــرب لغايــات طبيــة, مســتحرف
ات توســيع الشــعب  , مســتحرف ي الســكري معــد لالســتخدام الطــىب
ــة،  ــواد طبي ــة بم ــكاكر ممزوج ــة, س ــات طبي ــكاكر لغاي ــة, س الهوائي
ــاك,  مس ــالج االإ ــة لع ــة, أدوي ــات دوائي ــة, حلوي ــات طبي ــة لغاي علك
وبــات حميــة  , مرش ي ف لمــرصف الســكري معــد لالســتخدام الطــىب خــرب
اب  معــدة لغايــات طبيــة، أغذيــة حميــة معــدة لغايــات طبيــة, �ش
ات  ــتحرف ــات, مس ــن االنزيم ــة م ــة الغذائي ــالت للحمي , مكم ي

دوا�أ
ــة مســهلة,  ــة، أدوي ــات طبي ــة, انزيمــات لغاي ــات طبي ــة لغاي انزيمي
ــة,  ــات صيدالني ــب لغاي ــر الحلي ــة, خمائ ــات صيدالني ــر لغاي خمائ
أليــاف للحميــة الغذائيــة, مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى 
بــزر الكتــان, وجبــة بــزر كتــان لغايــات صيدالنيــة, مكمــالت للحميــة 
الغذائيــة تحتــوي عــى زيــت بــزر الكتــان, أغذيــة للرضــع واالأطفــال, 
ات  ــتحرف ــوز, مس ــى جلوك ــوي ع ــة تحت ــة الغذائي ــالت للحمي مكم
, شــاي اعشــاب لغايــات طبيــة, اعشــاب دوائيــة, منقوعــات  للبواســري
ي للرضــع واالأطفــال, مكمــالت للحميــة الغذايــة 

دوائيــة, دقيــق لبــىف
, مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى بزر  ف تحتــوي عــى ليســيث�ي
الكتــان, مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى زيــت بــزر الكتــان, 
وبــات حليــب مملــت لغايــات  أقــراص دواء لغايــات صيدالنيــة, مرش
ــاب  ــعر, اعش ــو الش ــة لنم ات دوائي ــتحرف , مس ي

اب دوا�أ ــة, �ش طبي
, علــب ادويــة محمولــة  ي

دوائيــة, منقوعــات دوائيــة, شــاي دوا�أ
ومعبــاة, مكمــالت معدنيــة اىل الغــذاء, ميــاه معدنيــة لغايــات 
ــة,  ات صيدالني ــتحرف ــة, مس ــات طبي ــة لغاي ــالت غذائي ــة, مكم طبي
ــوب اللقــاح, مكمــالت  ــوي عــى حب ــة تحت ــة الغذاي مكمــالت للحمي
, مكمــالت للحميــة الغذائيــة  للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى العكــرب
بروتينيــة, مســهالت, مكمــالت للحميــة الغذايــة تحتــوي عــى هــالم 
ات طبيــة الأغــراض التنحيــف,  , حبــوب تنحيــف, مســتحرف ملــكي
ات لحــروق الشــمس لغايــات مراهــم لحــروق الشــمس, مســتحرف
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(Medical preparations for-), Sunburn ointments, 
Sunburn preparations for pharmaceutical purposes, 
Vaginal washes, s dietary germ Wheat, Wheat smut 
(Chemical preparations to treat-, supplements dietary 
Yeast 

ــوي  ــة تحت ــة الغذائي ــة, مكمــالت للحمي ــة, غســوالت مهبلي صيدالني
ات كيميائيــة لعــالج ســواد الحنطــة,  ف القمــح, مســتحرف عــى جنــ�ي

ة.  مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى الخمــري

  

 

Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41805 العالمة التجارية رقم :  41805

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Ibtisam Baha Aldin Abu 
Gazakeh Hammoudeh

بإسم :  ابتسام بهاء الدين ابو غزالة حموده

Applicant Address: Alqubaibah-Ramallah       0545678826 العنوان :  القبيبة وسط البلد جوال

Applicant for Correspondence : Alqubaibah-
Ramallah

عنوان التبليغ  : القبيبة وسط البلد جوال 0545678826
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Soap, rose oil, hair lotions, creams (cosmetic), creams (skin 
whitening) , essential oils , make-up preparations, make 
up rempving preparations , Make-up powder , mascara 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صابــون، زيــت الــورد، غســوالت للشــعر، كريمــات تجميليــة، 
ــاج،  ات مكي ــتحرف ــة، مس ــوت عطري ة، زي ــرش ــض الب ــات لتبيي كريم

ات ازالــة المكيــاج، مســاحيق مكيــاج، مســكرة.  مســتحرف

  

 

Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41806 العالمة التجارية رقم :  41806

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Al-Hayat company for cosmetics  كة الحياة لمواد التجميل بإسم :  �ش
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Applicant Address: Tulkarm - Palestine                                        ف العنوان :  طولكرم  - فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Tulkarm - 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طولكرم  -  
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. 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة HARIR بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41808 العالمة التجارية رقم :  41808

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Limited 

يكان توباكو )براندز) لميتد  بإسم :  بريتيش امري

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

ي  2ار 2�ب العنوان :  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي
جي، المملكة المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars; cigarillos; lighters for smokers; 
matches; smokers’ articles; cigarette paper; cigarette 
tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco 
into paper tubes; electronic cigarettes; cartridges for 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
devices and parts for devices for heating tobacco; 
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; 
cigarettes containing tobacco substitutes; cigarette 
cases; cigarette boxes; snus with tobacco; snuff with 
tobacco; snus without tobacco; snuff without tobacco; 
tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ 
ة، الوالعات،  )ليســت الغــراض طبيــة)، الســيغار، الســجائر الصغــري
ــجائر،  ــب الس ــجائر، انابي ، ورق الس ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي الكرب
ــل  ــجائر، االت تحم ــف الس ــب لل ــزة الجي ــجائر، أجه ــات الس مصفي
ونية،  باليــد لحقــن التبــغ داخــل االنابيــب الورقيــة، الســجائر االلكرت
ــة،  وني ــة، الســوائل للســجائر االلكرت وني ــش للســجائر االلكرت خراطي
ف  ، ادوات واجــزاء الجهــزة تســخ�ي ف منتجــات التبــغ الغــراض التســخ�ي
ي تحتــوي 

التبــغ، بدائــل التبــغ الغــراض االستنشــاق، الســجائر الــىت
ــنوس  ــجائر، س ــق الس ــجائر، صنادي ــب الس ــغ، عل ــل التب ــى بدائ ع
ــدون  ــغ، ســنوس ب ــوي عــى التب ــغ، ســعوط يحت ــوي عــى التب يحت
ــة  ف تؤخــذ بالفــم خالي ــ�ي ــاس نيكوت ــغ، اكي ــدون تب ــغ، ســعوط ب تب

مــن التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة). 
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Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41809 العالمة التجارية رقم :  41809

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Nicoventures Holdings Limited  ز هولدينغز لميتد بإسم :  نايكوفنترش

Applicant Address: Globe House, 1 Water Street,  
London WC2R 3LA, United Kingdom 

يت، لندن دبليو سي 2 ار 3 ال  العنوان :  غلوب هاوس، 1 وتر سرت
اي، المملكة المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars; cigarillos; lighters for smokers; 
matches; smokers’ articles; cigarette paper; cigarette 
tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco 
into paper tubes; electronic cigarettes; cartridges for 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
devices and parts for devices for heating tobacco; 
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; 
cigarettes containing tobacco substitutes; cigarette 
cases; cigarette boxes; snus with tobacco; snuff with 
tobacco; snus without tobacco; snuff without tobacco; 
tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ 
ة، الوالعات،  )ليســت الغــراض طبيــة)، الســيغار، الســجائر الصغــري
ــجائر،  ــب الس ــجائر، انابي ، ورق الس ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي الكرب
ــل  ــجائر، االت تحم ــف الس ــب لل ــزة الجي ــجائر، أجه ــات الس مصفي
ونية،  باليــد لحقــن التبــغ داخــل االنابيــب الورقيــة، الســجائر االلكرت
ــة،  وني ــة، الســوائل للســجائر االلكرت وني ــش للســجائر االلكرت خراطي
ف  ، ادوات واجــزاء الجهــزة تســخ�ي ف منتجــات التبــغ الغــراض التســخ�ي
ي تحتــوي 

التبــغ، بدائــل التبــغ الغــراض االستنشــاق، الســجائر الــىت
ــنوس  ــجائر، س ــق الس ــجائر، صنادي ــب الس ــغ، عل ــل التب ــى بدائ ع
ــدون  ــغ، ســنوس ب ــوي عــى التب ــغ، ســعوط يحت ــوي عــى التب يحت
ــة  ف تؤخــذ بالفــم خالي ــ�ي ــاس نيكوت ــغ، اكي ــدون تب ــغ، ســعوط ب تب

مــن التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة). 

  

 

Date :25/11/2021  التاريخ :25/11/2021

Trademark No.:41810 العالمة التجارية رقم :  41810

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Nicoventures Holdings Limited  ز هولدينغز لميتد بإسم :  نايكوفنترش
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Applicant Address: Globe House, 1 Water Street,  
London WC2R 3LA, United Kingdom 

يت، لندن دبليو سي 2 ار 3 ال  العنوان :  غلوب هاوس، 1 وتر سرت
اي، المملكة المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars; cigarillos; lighters for smokers; 
matches; smokers’ articles; cigarette paper; cigarette 
tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco 
into paper tubes; electronic cigarettes; cartridges for 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
devices and parts for devices for heating tobacco; 
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; 
cigarettes containing tobacco substitutes; cigarette 
cases; cigarette boxes; snus with tobacco; snuff with 
tobacco; snus without tobacco; snuff without tobacco; 
tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ 
ة، الوالعات،  )ليســت الغــراض طبيــة)، الســيغار، الســجائر الصغــري
ــجائر،  ــب الس ــجائر، انابي ، ورق الس ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي الكرب
ــل  ــجائر، االت تحم ــف الس ــب لل ــزة الجي ــجائر، أجه ــات الس مصفي
ونية،  باليــد لحقــن التبــغ داخــل االنابيــب الورقيــة، الســجائر االلكرت
ــة،  وني ــة، الســوائل للســجائر االلكرت وني ــش للســجائر االلكرت خراطي
ف  ، ادوات واجــزاء الجهــزة تســخ�ي ف منتجــات التبــغ الغــراض التســخ�ي
ي تحتــوي 

التبــغ، بدائــل التبــغ الغــراض االستنشــاق، الســجائر الــىت
ــنوس  ــجائر، س ــق الس ــجائر، صنادي ــب الس ــغ، عل ــل التب ــى بدائ ع
ــدون  ــغ، ســنوس ب ــوي عــى التب ــغ، ســعوط يحت ــوي عــى التب يحت
ــة  ف تؤخــذ بالفــم خالي ــ�ي ــاس نيكوت ــغ، اكي ــدون تب ــغ، ســعوط ب تب

مــن التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة). 

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41821 العالمة التجارية رقم :  41821

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
ــة؛  ــري الحي ــماك، غ ــة؛ واالأس ــري الحي ــد، غ ــوم الصي ــة؛ لح الحي
ــام؛  ــالم للطع ــوة؛ الُه ــه، المطه ــوم؛ الفواك ــتخلصات اللح ومس
المجمــدة؛  الفواكــه  بالســكر؛  المطبوخــة  والفواكــه  ؛  والَمــر�ب
وات  الخــرف المجففــة؛  الفواكــه  ؛  المحفوظــة  الفواكــه، 
وات، المجففــة؛  وات، المحفوظــة ؛ الخــرف المجمــدة؛ الخــرف
وات، المطبوخــة؛ الوجبــات الخفيفــة مــن البطاطــس؛  الخــرف
الزبيــب؛ المكــرات المجففــة؛ المكــرات المحمصــة؛ المكــرات
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المجففــة؛  الفواكــه  منتجــات  المبهــرة؛  المكــرات  المملحــة؛ 
والبيــض؛ الزيــوت للطعــام؛ الدهــون الصالحــة لــالأكل؛ المخاليــط 
؛ منتجــات االألبــان  ف ائــح الخــرب ي تحتــوي عــى الدهــن لرش

الــىت
ــان  ــل االألب وبدائ

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41822 العالمة التجارية رقم :  41822

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

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; Rolled wafers [biscuits]; Cakes; Biscuits; 
Chocolate candies; Candy bars; Bonbons made of 
sugar; Popcorn; Candy coated confections; 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]; Chocolate based products; Candy; 
Waffles; Confectionery items coated with chocolate; 
Truffles [confectionery]; Bread; Sugar; Honey; Golden 
syrup; Sauces [condiments]; Mustard; Salt; Vinegar; 
Spices; 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; Edible ices; Ice for 
refreshment 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوال؛  االصطناعيــة؛  القهــوة  الــكاكاو؛  الشــاي؛  القهــوة؛ 
حلــوى  المعجنــات؛  الشــهية؛  فاتــح  البســكوت  الشــوكوالتة؛ 
؛ الويفــر الملفــوف )بســكويت)؛ الكعــك؛ البســكويت؛  ف الطحــ�ي
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 أســاسي 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 

  

297



214

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41823 العالمة التجارية رقم :  41823

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; Cultural activities; Entertainment 
services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأنشطة الرياضية؛ االأنشطة الثقافية؛ خدمات ترفيهية 

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41824 العالمة التجارية رقم :  41824

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف ؛ اللحــوم؛ الدواجــن، غــري  الحليــب؛ منتجــات حليــب؛ اللــ�ب
الحيــة؛ لحــوم الصيــد، غــري الحيــة؛ واالأســماك، غــري الحيــة؛ 
ــام؛  ــالم للطع ــوة؛ الُه ــه، المطه ــوم؛ الفواك ــتخلصات اللح ومس
المجمــدة؛  الفواكــه  بالســكر؛  المطبوخــة  والفواكــه  ؛  والَمــر�ب
وات  الخــرف المجففــة؛  الفواكــه  ؛  المحفوظــة  الفواكــه، 
وات، المجففــة؛  وات، المحفوظــة ؛ الخــرف المجمــدة؛ الخــرف
وات، المطبوخــة؛ الوجبــات الخفيفــة مــن البطاطــس؛ الخــرف
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for bread slices; Dairy products and dairy substitutes  الزبيــب؛ المكــرات المجففــة؛ المكــرات المحمصــة؛ المكــرات
المجففــة؛  الفواكــه  منتجــات  المبهــرة؛  المكــرات  المملحــة؛ 
والبيــض؛ الزيــوت للطعــام؛ الدهــون الصالحــة لــالأكل؛ المخاليــط 
؛ منتجــات االألبــان وبدائــل  ف ائــح الخــرب ي تحتــوي عــى الدهــن لرش

الــىت
االألبــان 

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41825 العالمة التجارية رقم :  41825

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

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; Rolled wafers [biscuits]; Cakes; Biscuits; 
Chocolate candies; Candy bars; Bonbons made of 
sugar; Popcorn; Candy coated confections; 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]; Chocolate based products; Candy; 
Waffles; Confectionery items coated with chocolate; 
Truffles [confectionery]; Bread; Sugar; Honey; Golden 
syrup; Sauces [condiments]; Mustard; Salt; Vinegar; 
Spices; 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; Edible ices; Ice for 
refreshment 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوال؛  االصطناعيــة؛  القهــوة  الــكاكاو؛  الشــاي؛  القهــوة؛ 
حلــوى  المعجنــات؛  الشــهية؛  فاتــح  البســكوت  الشــوكوالتة؛ 
؛ الويفــر الملفــوف )بســكويت)؛ الكعــك؛ البســكويت؛  ف الطحــ�ي
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 أســاسي 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 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41826 العالمة التجارية رقم :  41826

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; Cultural activities; Entertainment 
services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأنشطة الرياضية؛ االأنشطة الثقافية؛ خدمات ترفيهية 

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41827 العالمة التجارية رقم :  41827

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Sharekat Abu Shamsyeh lel 
Tejarah w Al Tasweeq 

كة ابو شمسية للتجارة والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address: Bit -Lahem - AL Quds Street   العنوان :  بيت لحم / شارع القدس

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
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
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41828 العالمة التجارية رقم :  41828

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

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:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers` articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smokers’ articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41829 العالمة التجارية رقم :  41829

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name:  Safety Home Trading and 
Marketing Company 

ي هوم للتجارة والتسويق 
كة سيفىت بإسم :  �ش

Applicant Address:  Bethlehem Al-Khader Al-
Balou` Street    

ي هوم للتجارة والتسويق جوال 
كة سيفىت العنوان :  �ش

    0592334444

Applicant for Correspondence :  Bethlehem Al-
Khader Al-Balou` Street 

ي هوم للتجارة والتسويق جوال 
كة سيفىت عنوان التبليغ  : �ش

0592334444
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Aromatics [essential oils] , Baths (Cosmetic preparations 
for)  , Beauty masks , Cosmetics  , Creams (Cosmetic)  , 
Creams (Skin whitening )  , Dyes (Cosmetic) , Eyebrow 
cosmetics  , Eyebrow pencils , Hair dyes  , Hair lotions , 
Kits (Cosmetic)  , Lip glosses  , Lipsticks  , Make-up , Make-
up powder , Make-up preparations , Make-up removing 
preparations , Mascara  , Nail polish  , Perfumes , Soap

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تجميليــة لالســتحمام ،  عطــور )زيــوت عطريــة) ، مســتحرف
ات تجميــل ، كريمــات تجميليــة ،  أقنعــة تجميليــة ، مســتحرف
ات تجميــل  ة ، أصبــاغ تجميليــة ، مســتحرف كريمــات لتبييــض البــرش
الحواجــب ، أقــالم الحواجــب ، أصبــاغ للشــعر ، غســوالت لوشــن 
للشــعر ، أطقــم تجميــل ، مــواد ملمعــة للشــفاة ، طــالء الشــفاه 
ات  ات مكيــاج ، مســتحرف ، مكيــاج ، مســاحيق مكيــاج ، مســتحرف

ــون  ــر ، عطــور ، صاب ــاج ، مســكرة ، ملمــع أظاف ــة المكي إزال

اطات خاصة:عدم حماية االحرف واالرقام والكلمات ذات  اشرت
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41830 العالمة التجارية رقم :  41830

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Agricultural Development 
Association (PARC) 

غاثة الزراعية)  بإسم :  جمعية التنمية الزراعية )االإ

Applicant Address: Mekhael street4, Ramallah   العنوان :  ش.حنا ميخائيل4، رام الله
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant for Correspondence : Mekhael street4, 
Ramallah 

عنوان التبليغ  : ش.حنا ميخائيل4، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Honey, Golen Syrup, Lozenges, Macroni, Pastilles 
(confectionery), Pastries, Pae(Pastries), Meat Pies, 
Sweetmeats(Candy), Sweetners(Natural), Tabouleh, 
Allspice, Almond confectionery, Almond paste, Aniseed, 
Biscuits, Bread, Bread (Ginger), Bread rolls, Buns, 
Pizzas, Propolis, Saffron (seasoning), Sauce (Tomato), 
Seasonings, Vinegar. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوى، دبــس للطعــام، قطــع  عســل نحــل، دبــس ســكر، قطــع حل
حلــوى، معكرونــة، أقــراص محــاله )حلويــات)، فطائــر، معجنــات، 
فطائــر لحــم، حلويــات ســكرية، محليــات طبيعيــة، تبولــة، حلــوى 
ف  ف زنجبيــل، خــرب ، خــرب ف لــوز، عجينــة لــوز، يانســون، بســكويت، خــرب
ــة  ــران، صلص )، زعف ــرب ــل )عك ــمع النح ا، ش ف ــرت ــك، بي ــي، كع افرنج

بنــدورة، توابــل، خــل. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسومات ذات  اشرت
االستخدام العام

  

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41831 العالمة التجارية رقم :  41831

Class: 26 ي الصنف :   26
�ف

Applicant Name: Tulkarm cooperative 
Association for handicrafts 

بإسم :  جمعية طولكرم التعاونية لالأشغال اليدوية والحرفية 

Applicant Address: Tulkarm   العنوان :  الحارة الجنوبية طولكرم

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Arm bands [clothing accessories], Artificial flowers, 
Artificial garlands, Trimmings for clothing, Beads other 
than for making jewelry, Belt clasps, Binding needles, 
Brassards, Embroidery, Fancy goods (embroidery), 
Festoons [embroidery], Frills [lacework], Flowers 
(Wreaths of artificial-), Gold embroidery, Laces 
(Woollen-), Silver embroidery, Skirt flounces, Trimmings 
for clothing.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل  ــة، أكالي ــور اصطناعي ــس)، زه ــوارات مالب ــة للذراع)اكسس أربط
زهــور اصطناعيــة، شــارات للزينــة، شــارات للمالبــس، خــرزات 
ليســت لصنــع المجوهــرات، مشــابك احزمــة، ابــر حباكــة، اربطــة 
أو عصبــات للعضــد، مطــرزات، ســلع مزخرفــة )مطــرزات)، نقــوش 
)مطــرزان)، كشاكش)اشــغال مخرمــات)، اكالــل زهــور اصطناعيــة، 
ــاكش  ــة، كش ــرزات فضي ــة، مط ــات صوفي ــة، مخرم ــرزان ذهبي مط

ــس ــات للمالب ، زركش ــري للتنان

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسومات ذات  اشرت
االستخدام العام
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41832 العالمة التجارية رقم :  41832

Class: 26 ي الصنف :   26
�ف

Applicant Name: Khoyout Kananyeh cooperative  بإسم :  جمعية خيوط كنعانية التعاونية

Applicant Address: Rujeib -Nablus   العنوان :  روجيب -نابلس

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Arm bands [clothing accessories], Artificial flowers, 
Artificial garlands, Trimmings for clothing, Beads other 
than for making jewelry, Belt clasps, Binding needles, 
Brassards, Embroidery, Fancy goods (embroidery), 
Festoons [embroidery], Frills [lacework], Flowers 
(Wreaths of artificial-), Gold embroidery, Laces 
(Woollen-), Silver embroidery, Skirt flounces, Trimmings 
for clothing. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل  ــة، أكالي ــور اصطناعي ــس)، زه ــوارات مالب ــة للذراع)اكسس أربط
زهــور اصطناعيــة، شــارات للزينــة، شــارات للمالبــس، خــرزات 
ليســت لصنــع المجوهــرات، مشــابك احزمــة، ابــر حباكــة، اربطــة 
أو عصبــات للعضــد، مطــرزات، ســلع مزخرفــة )مطــرزات)، نقــوش 
)مطــرزان)، كشاكش)اشــغال مخرمــات)، اكالــل زهــور اصطناعيــة، 
ــاكش  ــة، كش ــرزات فضي ــة، مط ــات صوفي ــة، مخرم ــرزان ذهبي مط

ــس.  ــات للمالب ، زركش ــري للتنان

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسومات ذات  اشرت
االستخدام العام

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41833 العالمة التجارية رقم :  41833

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: Mayr-Melnhof Karton 
Aktiengesellschaft 

بإسم :  ماير-ميلنهوف كارتون اكتينغيسلشافت 

307

308



221

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 
Austria 

العنوان :  براهمسبالتز 6، 1041 فينا، النمسا  

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:
Chemical preparations for use in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
for use in industry; pulp, semi-chemical pulp, wood 
pulp for the manufacture of paper and cartonboard; 
composite materials for use in the packaging industry; 
coatings for paper and cartonboard 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الصناعــة والبحــث العلمــي والتصويــر 

الكيماويــات المســتخدمة �ف
الغابــات،  وزراعــة  والبســتنة  الزراعــة  ي 

�ف وكذلــك  ي 
الفوتوغــرا�ف

معالــج،  غــري  بالســتيك  معالجــة،  غــري  اصطناعيــة  راتنجــات 
ات ســقي ولحــام  ان، مســتحرف أســمدة، مركبــات إخمــاد النــري
المعــادن، مــواد كيمائيــة لحفــظ المــواد الغذائيــة، مــواد الدباغــة، 
 ، ي

ــا�أ ي الصناعــة؛ لــب، لــب شــبه كيمي
مــواد اللصــق المســتخدمة �ف

لــب الخشــب لصناعــة الــورق والكرتــون؛ مــواد مركبــة لالســتخدام 
ــون  ــورق والكرت ــات لل ــف؛ طالئ ــة والتغلي ــال التعبئ ي مج

�ف

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41834 العالمة التجارية رقم :  41834

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Mayr-Melnhof Karton 
Aktiengesellschaft 

بإسم :  ماير-ميلنهوف كارتون اكتينغيسلشافت 

Applicant Address: Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 
Austria 

العنوان :  براهمسبالتز 6، 1041 فينا، النمسا  

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, cartonboard and goods made from these 
materials, included in class 16; packaging materials of 
paper, cartonboard and plastics, in particular coated 
packaging materials; articles for packaging, wrapping 
and storage of paper, cartonboard or plastics; recycled 
cartonboard, virgin fibre board; food cartons, liners 
for offset printing and flexographic printing; sheets 
of reclaimed cellulose for wrapping; specialized 
packaging made of innovative materials; packaging 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون) واالأصنــاف المصنوعــة مــن 
ي الصنــف 16، مــواد تغليــف مــن الــورق 

هــذه المــواد المشــمولة �ف
ــواد  ــة؛ م ــف المطلي ــواد التغلي ــدا م ــتيك، تحدي ــون والبالس والكرت
ــون  ــتيك؛ كرت ــون والبالس ــورق والكرت ــن ال ــف وتخزي ــة وتغلي لتعبئ
ــات  ــام، بطان ــون الطع ــر؛ كرت ــاف البك ــواح االألي ــره، ال ــاد تدوي مع
لطباعــة االأوفســت والطباعــة الفلكســوغرافية؛ أوراق الســليلوز 
ــواد  ــن م ــة م ــة مصنوع ــوات متخصص ــف؛ عب ــتصلحة للتغلي المس
مبتكــرة؛ عبــوات مصنوعــة مــن مــواد بيئيــة؛ الــورق الممــوج
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made of ecological materials; corrugated paper and 
cartonboard; printing and copying paper [stationery]; 
folding boxes for use in packaging; paperboard; 
films; boxes; bags; envelopes [stationery]; packaging 
pouches, packaging wrappers and boxes for packaging; 
sheets of paper or cartonboard for wrapping or 
packaging; bottle wrappers of paper or cardboard; 
displays of cartonboard or paper; stationery; office 
requisites [except furniture]; bookbinding material and 
printed matter 

والكرتــون؛ ورق طباعــة ونســخ ]قرطاســية[؛ صناديــق قابلــة للطــي 
ي التعبئــة والتغليــف؛ ورق مقــوى؛ افــالم؛ صناديــق؛ 

لالســتخدام �ف
ــف،  ــة تغلي ــف، أغلف ــاس تغلي ــية[؛ أكي ــات ]قرطاس ــب؛ مغلف حقائ
صناديــق تغليــف؛ صفائــح مــن الــورق أو الكرتــون للتغليــف أو 
ــن  ــون؛ شاشــات م ــورق أو الكرت ــوات مــن ال التعبئــة؛ أغلفــة عب
الكرتــون او الــورق؛ قرطاســية؛ مســتلزمات المكتــب ]باســتثناء 

ــة  ــواد المطبوع ــب والم ــد الكت ــواد تجلي ــاث[؛ م االأث

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41835 العالمة التجارية رقم :  41835

Class: 17 ي الصنف :   17
�ف

Applicant Name: Mayr-Melnhof Karton 
Aktiengesellschaft 

بإسم :  ماير-ميلنهوف كارتون اكتينغيسلشافت 

Applicant Address: Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 
Austria 

العنوان :  براهمسبالتز 6، 1041 فينا، النمسا  

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:
Pull-tab bands of paper, cartonboard and plastics for 
packaging and packaging films 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رابــط ســحب العــروة مصنــوع مــن الــورق؛ كرتون ومــواد بالســتيكية 

للتغليــف وأغشــية التغليف 

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41836 العالمة التجارية رقم :  41836
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Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Mayr-Melnhof Karton 
Aktiengesellschaft 

بإسم :  ماير-ميلنهوف كارتون اكتينغيسلشافت 

Applicant Address: Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 
Austria 

العنوان :  براهمسبالتز 6، 1041 فينا، النمسا  

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:
Advertising; marketing and promotional services; 
promotion management; business consultancy and 
advisory services relating to innovation promotion and 
market launch of products; business consultancy and 
advisory services relating to sustainable packaging 
development and holistic packaging concepts and 
-solutions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــج؛ إدارة  وي ــويق والرت ــات التس ــالن؛ خدم ع ــة واالإ ــات الدعاي خدم
ويــج؛ االستشــارات التجاريــة والخدمــات االستشــارية المتعلقــة  الرت
ــارات  ــواق؛ االستش ي االأس

ــات �ف ــالق المنتج ــكار وإط ــجيع االبت بتش
ــتدامة  ــة المس ــة بالتنمي ــارية المتعلق ــات االستش ــة والخدم التجاري

ــاملة  ــف الش ــول التغلي ــم وحل ــف ومفاهي للتغلي

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41837 العالمة التجارية رقم :  41837

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Mayr-Melnhof Karton 
Aktiengesellschaft 

بإسم :  ماير-ميلنهوف كارتون اكتينغيسلشافت 

Applicant Address: Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 
Austria 

العنوان :  براهمسبالتز 6، 1041 فينا، النمسا  

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 services; contract packaging/co-packaging; 
transport; collection, storage and transportation of all 
types of waste and recycling materials; logistics services 
in the field of transportation; providing information, 
advice and consultancy in relation to all the aforesaid 
services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ك؛  خدمــات التغليــف؛ التغليــف التعاقــدي / التغليــف المشــرت
النقــل؛ جمــع وتخزيــن ونقــل جميــع أنــواع النفايــات وإعــادة 
ــم  ــل؛ تقدي ــال النق ي مج

ــتية �ف ــات اللوجس ــواد؛ الخدم ــر الم تدوي
بجميــع  يتعلــق  فيمــا  واالستشــارات  والنصائــح  المعلومــات 

المذكــورة  الخدمــات 
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Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41838 العالمة التجارية رقم :  41838

Class: 40 ي الصنف :   40
�ف

Applicant Name: Mayr-Melnhof Karton 
Aktiengesellschaft 

بإسم :  ماير-ميلنهوف كارتون اكتينغيسلشافت 

Applicant Address: Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 
Austria 

العنوان :  براهمسبالتز 6، 1041 فينا، النمسا  

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:
Treatment of materials; printing services; printing on 
paper, cardboard, plastic and metal foils; recycling 
of paper and cardboard; embossings and stampings; 
engraving; laser scribing; laminating; folding, gluing 
and shaping of cardboard; finishing of packaging; paper 
treating; custom assembling of materials for others; 
contract manufacturing for others; silkscreen printing; 
intaglio printing; offset printing; digital printing; 
providing information, advice and consultancy in 
relation to all the aforesaid services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــى  الطباعــة  الطباعــة؛  المــواد؛ خدمــات  خدمــات معالجــة 
ــر  ــة؛ إعــادة تدوي ــق المعدني ــون والبالســتيك والرقائ ــورق والكرت ال
ر؛  ف ــري ــع؛ النقــش؛ النقــش بالل ــون؛ النقــوش والطواب ــورق والكرت ال
التصفيــح؛ طــي الــورق المقــوى ولصقــه وتشــكيله؛ انهــاء التغليف؛ 
لالآخريــن؛  الطلــب  حســب  المــواد  تجميــع  الــورق؛  معالجــة 
ــش  ــة النق ــة؛ طباع ــة الحريري ؛ الطباع ــري ــدي للغ ــع التعاق التصني
الغائــر؛ طباعــة االأوفســت؛ الطباعــة الرقميــة؛ تقديــم المعلومــات 
والنصائــح واالستشــارات فيمــا يتعلــق بجميــع الخدمــات المذكــورة 

  

 

Date :28/11/2021  التاريخ :28/11/2021

Trademark No.:41839 العالمة التجارية رقم :  41839

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف
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Applicant Name: Mayr-Melnhof Karton 
Aktiengesellschaft 

بإسم :  ماير-ميلنهوف كارتون اكتينغيسلشافت 

Applicant Address: Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 
Austria 

العنوان :  براهمسبالتز 6، 1041 فينا، النمسا  

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 design; product design and development; 
technical development, design and planning in the 
field of packaging technology; technical development, 
design and planning in the field of manufacturing 
technology; technical project management; provision 
of scientific and technical know-how and consultancy in 
relation to all the aforesaid services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر  ــره؛ التطوي خدمــات تصميــم العبــوات؛ تصميــم المنتــج وتطوي
التعبئــة  تكنولوجيــا  مجــال  ي 

�ف والتخطيــط  والتصميــم  ي 
الفــىف

مجــال  ي 
�ف والتخطيــط  والتصميــم  ي 

الفــىف التطويــر  والتغليــف؛ 
ة  دارة الفنيــة للمشــاريع؛ تقديــم الخــرب تكنولوجيــا التصنيــع؛ االإ
ــات  ــع الخدم ــق بجمي ــا يتعل ــة فيم ــة والفني ــارات العلمي واالستش

المذكــورة 

  

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41840 العالمة التجارية رقم :  41840

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Limited 

يكان توباكو )براندز) لميتد  بإسم :  بريتيش امري

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

ي  2ار 2�ب العنوان :  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي
جي، المملكة المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج
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Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41842 العالمة التجارية رقم :  41842

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited 

ي ليمتد  بإسم :  جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري ) يو كاي) آي �ب

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

ي دبليو 
العنوان :  980 غرايت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس �ت

ا   8 9 جي أس، إنجلرت

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:
Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; shampoos 
for the scalp and hair; non-medicated skincare and 
cleansing preparations; skin creams, skin and hair 
lotions, skin gels, skin ointments, cold cream; skin care 
preparations; preparations for sun protection; skin 
whitening preparations; dentifrices and mouthwashes 
not for medical purposes; breath fresheners; dental 
gels; toothpaste; tooth bleaching preparations, tooth 
polishing preparations, tooth whitening preparations 
and accelerators, cosmetic tooth stain removal 
preparations; non-medicated toilet preparations; non-
medicated oral care preparations; preparations for 
cleaning, washing, polishing and deodorizing dentures. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات التنظيــف والتلميــع والفــرك والكشــط؛ الصابــون؛  مســتحرف
ات التجميــل؛  المــواد العطريــة؛ الزيــوت العطريــة؛ مســتحرف
ة  ــرش ــة بالب ات العناي ــتحرف ــعر؛ مس ــرأس والش ــروة ال ــامبو لف الش
ة والشــعر،  ة، لوشــن البــرش والتطهــري غــري الطبيــة؛ كريمــات البــرش
ات  مســتحرف البــارد؛  الكريــم  الجلــد،  مراهــم  ة،  البــرش جــل 
ــمس؛  ــعة الش ــن أش ــة م ات للحماي ــتحرف ة؛ المس ــرش ــة بالب للعناي
ــم  ــول الف ــنان وغس ــات االأس ــد؛ منظف ــة للجل ات مبيض ــتحرف مس
للغايــات الطبيــة؛ معطــرات رائحــة الفــم؛ جــل االســنان؛ معجــون 
ات تلميــع  ات تبييــض االأســنان، مســتحرف االأســنان؛ مســتحرف
ات  ات ومرعــات تبييــض االســنان، مســتحرف االأســنان، مســتحرف
ات الزينــة غــري العالجية؛  زالــة بقــع االأســنان؛ مســتحرف التجميــل الإ
ات التنظيف  ات العنايــة بالفــم غــري العالجيــة؛ مســتحرف مســتحرف

ــنان.  ــم االأس ــة الأطق ــح الكريه ــة الروائ ــع وإزال ــيل والتلمي والغس

  

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41843 العالمة التجارية رقم :  41843

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited 

ي ليمتد  بإسم :  جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري ) يو كاي) آي �ب

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

ي دبليو 
العنوان :  980 غرايت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس �ت

ا   8 9 جي أس، إنجلرت
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227

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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:
Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances, excluding surgical and/or professional 
vision care preparations and substances; therapeutic 
agents (medical), excluding surgical and/or professional 
vision care agents; adhesive patches for medical 
purposes, excluding adhesive patches for use in the 
surgical and/or professional vision care fields; adhesive 
patches for surgical purposes, excluding adhesive 
patches for use in the surgical and/or professional 
vision care fields; adhesive patches incorporating 
a pharmaceutical preparation, excluding adhesive 
patches for use in the surgical and/or professional 
vision care fields; medicated patches, plasters and 
dressings for the treatment of skin diseases, conditions 
and disorders; vaccines; vitamins, minerals and food 
supplements; dietary preparations; dietetic substances 
including foods and drinks adapted for medical use; 
foods for infants and invalids; weight loss preparations; 
medicated oral care preparations, namely medicated 
toothpastes, medicated mouthwashes; medicated 
bleaching preparations; preparations for sterilizing 
dentures; medicated chewing gum and lozenges for 
dental hygiene; denture adhesives, denture fixatives, 
medicated dental gels; smoking cessation preparations.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ــة, باســتثناء المســتحرف ــة ودوائي ات ومــواد صيدالني مســتحرف
والمــواد الجراحيــة و / أو المهنيــة للعنايــة بالرؤيــة ؛ عوامــل عالجيــة 
ــع  ــة ؛ رق ــة و / أو المهني ــة الجراحي ــتثناء وكالء العناي ــة)، باس )طبي
ي 

الصقــة لالأغــراض الطبيــة، باســتثناء الرقــع الالصقــة لالســتخدام �ف
مجــاالت العنايــة بالرؤيــة الجراحيــة و / أو المهنيــة ؛ الرقــع الالصقة 
ي 

لالأغــراض الجراحيــة، باســتثناء الرقــع الالصقــة لالســتخدام �ف
مجــاالت العنايــة بالرؤيــة الجراحيــة و / أو المهنيــة ؛ رقــع الصقــة 
، باســتثناء الرقــع الالصقــة  ي

تحتــوي عــى مســتحرف صيــدال�ف
ي مجــاالت العنايــة بالرؤيــة الجراحيــة و / أو المهنيــة ؛ 

لالســتخدام �ف
الرقــع الطبيــة، اللصقــات والضمــادات لعــالج االأمــراض الجلديــة، 
والحــاالت واالضطرابــات؛ اللقاحــات؛ الفيتامينــات، والمعــادن 
ات الحميــة؛ المــواد الغذائيــة  والمكمــالت الغذائيــة؛ مســتحرف
؛  ي وبــات المعدلــة لالســتخدام الطــىب ي ذلــك االأطعمــة والمرش

بمــا �ف
ات لفقــدان الــوزن؛  عاقــة؛ المســتحرف أغذيــة للرضــع وأصحــاب االإ
ــنان  ف االأس ــ�ي ــدا: معاج ــم، تحدي ــة بالف ــة للعناي ات طبي ــتحرف مس
ات التبييــض الطبيــة؛  الطبيــة، غســوالت الفــم الطبيــة؛ مســتحرف
ات لتعقيــم أطقــم االأســنان؛ علكــة طبيــة وأقــراص دواء  مســتحرف
لنظافــة االســنان؛ مــواد لصــق أطقــم االســنان، مثبتــات االأســنان، 

. ف ات التوقــف عــن التدخــ�ي ؛ مســتحرف ي جــل االأســنان الطــىب

  

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41844 العالمة التجارية رقم :  41844

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited 

ي ليمتد  بإسم :  جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري ) يو كاي) آي �ب

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

ي دبليو 
العنوان :  980 غرايت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس �ت

ا   8 9 جي أس، إنجلرت

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:
Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for dental 
purposes, toothpicks, toothpick holders (not of precious 
metal) and plastic containers for holding toothbrushes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي االأســنان الكهربائيــة، خيــوط تنظيــف 

ي االأســنان، فــراسش
فــراسش

االأســنان، ونكاشــات االأســنان، حمــاالت نكاشــات االأســنان )مــن 
ي 

ــراسش ــل ف ــتيكية لحم ــات البالس ــة) والحافظ ــادن الثمين ــري المع غ
االأســنان. 
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228

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41845 العالمة التجارية رقم :  41845

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited 

ي ليمتد  بإسم :  جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري ) يو كاي) آي �ب

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

ي دبليو 
العنوان :  980 غرايت ويست رود، برينتفورد، ميدلسيكس �ت

ا   8 9 جي أس، إنجلرت

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:
Medical, hygienic and beauty care; healthcare services; 
provision of medical information and services; 
information provided to patients and healthcare 
professionals concerning pharmaceutical products, 
vaccines, medical diseases and disorders and related 
treatments via the Internet; gene and cell therapy; 
medical and psychological counselling services; medical 
and health care services; all the aforementioned 
services excluding services relating to surgical and/or 
professional vision care.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــات الرعاي ــال؛ خدم ــة والجم ــة بالنظاف ــة، العناي ــة الطبي العناي
الصحيــة؛ توفــري المعلومــات والخدمــات الطبيــة؛ المعلومــات 
ي الرعايــة الصحيــة فيمــا يتعلــق 

ف �ف المقدمــة للمــرصف والمتخصصــ�ي
واالضطرابــات  االأمــراض  اللقاحــات،  الصيدالنيــة،  بالمنتجــات 
نــت؛ خدمــات عــالج  نرت الطبيــة والعالجــات ذات الصلــة عــرب االإ
والنفســية؛  الطبيــة  االستشــارة  خدمــات  والخاليــا؛  الجينــات 
خدمــات طبيــة وعنايــة صحيــة; جميــع الخدمــات المذكــورة أعــاله 
ــة  ــة و / أو المهني ــة الجراحي ــة بالرعاي ــات المتعلق ــتثناء الخدم باس

ــة.  للرؤي

  

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41848 العالمة التجارية رقم :  41848

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Suha hasan ali Abu-wazzah  بإسم :  سهى حسن عىي ابو وزه

Applicant Address: hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ 
ف فلسط�ي
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229

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
cosmetics, creams (cosmetic-), Depilatory preparations, 
Extracts of flowers [perfumes], Jasmine oil, Jelly 
(Petroleum—) for cosmetic purposes, Lemon (Essential 
oils of-), Make-up، Medicated soap، Make-up removing 
preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ازالــة  ات  ات تجميــل، كريمــات تجميليــة، مســتحرف مســتحرف
ف  فازلــ�ي  , ف الياســم�ي زيــت  )عطــور)،  زهــور  خالصــات  الشــعر، 
الغــراض التجميــل، زيــوت عطريــة مــن الليمــون، مكيــاج، صابــون 

ات ازالــة المكيــاج  ، مســتحرف ي طــىب

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Inula بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :30/11/2021  التاريخ :30/11/2021

Trademark No.:41850 العالمة التجارية رقم :  41850

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: khaled naser saeed alhafi  ي
بإسم :  خالد نر سعيد الحا�ف

Applicant Address: tulkarm /dnabh                                        العنوان :  طولكرم/ ذنابه

Applicant for Correspondence : tulkarm /dnabh عنوان التبليغ  : طولكرم/ ذنابة
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 :30/11/2021  التاريخ :30/11/2021

Trademark No.:41851 العالمة التجارية رقم :  41851

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Professional Sky Training Center 
for Human Resource Development 

ية  كة بروفيشنال سكاي تريننج سنرت لتنمية الموارد البرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Albireh Sateh 
Marhab’a 

ة  سطح مرحبا   العنوان :  رام الله البري
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230

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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  , Advertising matter (Dissemination of-) , 
Advertising material (Updating of-) , On-line advertising 
on a computer network 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دعايــة واعــالن، نــرش مــواد الدعايــة واالعــالن، تحديــث مــواد 
ة عــى شــبكات  الدعايــة واالعــالن، االعــالن والدعايــة المبــا�ش

الكمبيوتــر 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة الشبكة الوظيفية بمعزل  اشرت
عن العالمة

  

 

Date :30/11/2021  التاريخ :30/11/2021

Trademark No.:41852 العالمة التجارية رقم :  41852

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Professional Sky Training Center 
for Human Resource Development 

ية  كة بروفيشنال سكاي تريننج سنرت لتنمية الموارد البرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Albireh Sateh 
Marhab’a 

ة  سطح مرحبا   العنوان :  رام الله البري

Applicant for Correspondence : Adv Hussam Al-
Wahidi Ramallah, Al-Carmel District, Al-Qalaa 
Building, Mobile 0599423351 

عنوان التبليغ  : المحامي حسام الوحيدي رام الله، حي الكرمل، عمارة 
القلعة جوال  0599423351 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising  , Advertising matter (Dissemination of-) , 
Advertising material (Updating of-) , On-line advertising 
on a computer network 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دعايــة واعــالن، نــرش مــواد الدعايــة واالعــالن، تحديــث مــواد 
ة عــى شــبكات  الدعايــة واالعــالن، االعــالن والدعايــة المبــا�ش

الكمبيوتــر 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41853 العالمة التجارية رقم :  41853

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: National Biscuits and 
Confectionery Co. Ltd. 

كة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة  بإسم :  الرش

Applicant Address: Jeddah, Industrial Area – 
Fourth Phase, P.O. Box 8680, Jeddah 21492, Saudi 
Arabia 

العنوان :  جده، المدينة الصناعية - المرحلة الرابعة، ص.ب 
8680، جدة 21492- المملكة العربية السعودية  

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jams, jelly; 
preserved foods, potato chips and crisps, whipped 
cream (dairy products), milk and concentrated milk, 
eggs, milk and other dairy products; edible oils and 
fats; preserves and pickles, in class 29. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم و االأســماك و الطيــور الداجنــة و حيوانــات و طيــور 
ف و الفواكــه  الصيــد، مســتخرجات اللحــوم بأنواعهــا، البيــض و اللــ�ب
وات المحفوظــة و المجففــة و المطهيــة، صلصــة مرقــة  و الخــرف
ه مــن  ، المربــات، و غــري اللحــوم، الدواجــن، الهــالم، الجــىي
منتجــات االألبــان، الحليــب والحليــب المركــز، القشــطة، الشــيبس، 
الزيــوت المعــدة للتغذيــة، االأغذيــة المحفوظــة و المخلــالت، 

ــة 29.  ي الفئ
ــا �ف ــدود وقوعه ــن ح ــا ضم وجميعه

  

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41854 العالمة التجارية رقم :  41854

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: DOQU EV TEKSTILI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

كة دوك إيف لصناعة وتجارة االأقمشة المحدودة  بإسم :  �ش
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: Kayseriosb Mahallesi 12. Cad. 
No:86 38070 Melikgazi Kayseri Turkey 

العنوان :  قيريوسب ماهاليىسي 12 كاد رقم:86 38070 
ميلكغازي قيري، تركيا  

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:
Air cushions, not for medical purposes; Air mattresses, 
not for medical purposes; Air pillows, not for medical 
purposes; Yellow Amber; Ambroid bars; Ambroid plates; 
Animal hooves; Animal horns; Stuffed Animals; Stag 
Antlers; Armchairs; Works of Art of wood, wax, plaster 
or plastic; Artificial honeycombs; Baby changing mats; 
Baby changing plateforms; Sleeping Bags for camping; 
Bakers’ bread baskets; Bamboo; Bamboo curtains; 
Barrel hoops, not of metal; Barrels, not of metal; Fishing 
Baskets; Baskets,not of metal; Bassinettes; Bead 
curtains for decoration; Bed casters, not of metal; Bed 
fittings, not of metal; Bedding [except linen]; Beds *; 
Beds for household pets; Hospital Beds; Hydrostatic 
[water] Beds; not for medical purposes; Bedsteads 
[wood]; Beehives; Comb foundations for Beehives; 
Sections of wood for Beehives; Benches [furniture]; Vice 
Benches not of metal; Work Benches; Binding screws, 
not of metal, for cables; Bins, not of metal; Bins of 
wood or plastic; Stuffed Birds; Blinds (indoor window-) 
[shades] [furniture]; Slatted indoor Blinds; Boarding 
stairs, not of metal, mobile, for passengers; Display 
Boards; Bolsters; Door Bolts not of metal; Bolts, not of 
metal; Book rests [furniture]; Bottle caps, not of metal; 
Bottle casings of wood; Bottle closures, not of metal; 
Bottle racks; Corks for Bottles; Nesting Boxes; Boxes of 
wood or plastic; Identification Bracelets, not of metal, 
for hospital purposes; Picture frame Brackets; Bakers’ 
Bread baskets; Broom handles, not of metal; Brush 
mountings; Bungs, not of metal; Mooring Buoys not of 
metal; Busts of wood, wax, plaster or plastic; Cabinet 
work; Index Cabinets [furniture]; Medicine Cabinets; 
Cable clips, not of metal; Cable or pipe clips of plastics; 
Bottle Caps, not of metal; Sealing Caps, not of metal; 
Plastic key Cards [not encoded]; Carts for computers 
[furniture]; Cases of wood or plastic; Bottle Casings of 
wood; Cask hoops, not of metal; Cask stands, not of 
metal; Casks, not of metal; Casks of wood for decanting 
wine; Taps for Casks [not of metal]; Furniture Casters, 
not of metal; Chairs [seats]; Chests for toys; Chests, not 
of metal; Chests of drawers; Wind Chimes [decoration]; 
Chopping blocks [tables]; Animal Claws; Cable and 
pipe Clips of plastics; Towel Closets [furniture]; Bottle 
Closures, not of metal; Closures, not of metal, for 
containers; Clothes hooks, not of metal; Coat hangers; 
Coathooks, not of metal; Coatstands; Coffin fittings, 
not of metal; Coffins; Comb foundations for beehives; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــت  ــة ليس ــات هوائي ــة؛ فرش ــات طبي ــت لغاي ــة ليس ــائد هوائي وس
ــان  ــة؛ كهرم ــات طبي ــت لغاي ــة ليس ــدات هوائي ــة؛ مخ ــات طبي لغاي
ــر  ــان؛ حواف ــن الكهرم ــات م ــان؛ لوح ــن الكهرم ــان م ــر؛ قضب أصف
حيوانــات؛ قــرون حيوانــات؛ حيوانــات محنطــة؛ قــرون وعــل؛ 
الشــمع  أو  الخشــب  مــن  فنيــة  اشــغال  ؛  ف كــراسي ذات ذراعــ�ي
ُحــُر  اصطناعيــة؛  عســل  أقــراص  البالســتيك؛  أو  الجبــس  أو 
ــال؛  ــات االأطف ــري حفاظ ــات لتغي ــال؛ منص ــات االأطف ــري حفاظ لتغي
ران؛ ســتائر مــن  ف ف للخبازيــن؛ خــري أكيــاس نــوم تخييــم؛ ســالل خــرب
ــة؛  ــري معدني ــل غ ــة؛ برامي ــري معدني ــل غ ــواق برامي ران؛ أط ف ــري الخ
ســالل صيــد أســماك؛ ســالل غــري معدنيــة؛ أ�ّة عــى شــكل ســالل؛ 
ســتائر خــرز للديكــور؛ دواليــب غــري معدنيــة لــالأ�ّة؛ تراكيــب 
ــات)؛ أ�ّة؛  ــدا البياض ــا ع ــوم )م ــراش ن ــالأ�ّة؛ ف ــة ل ــري معدني غ
ــة  ــفيات؛ أ�ّة مائي ــة؛ أ�ة للمش لي ف ــة المرف ــات االأليف أ�ّة للحيوان
ــة؛ هيــاكل أ�ّة )مــن الخشــب)؛ خاليــا نحــل؛  ليســت لغايــات طبّي
ــا العســل؛ قطــع مــن الخشــب  قواعــد مــن أقــراص العســل لخالي
لخاليــا العســل؛ نضــد )أثــاث)؛ نضــد غــري معدنيــة للمــالزم؛ 
ــق غــري  ــة للكبــالت؛ صنادي نضــد العمــل؛ براغــي ربــط غــري معدني
ــة؛  ــور ُمحّنط ــتيك؛ طي ــب أو البالس ــن الخش ــق م ــة؛ صنادي معدني
ســتائر داخليــة للنوافــذ )اثــاث)؛ ســتائر داخليــة مضلعــة؛ ســاللم 
غــري معدنيــة متحركــة للمســافرين؛ لوحــات عــرض؛ وســائد؛ لســان 
؛ مســامري ملولبــة غــري معدنيــة؛ مســاند  ي

قفــل لالأبــواب غــري معــد�ف
كتــب )أثــاث)؛ اغطيــة غــري معدنيــة للقواريــر؛ اغطيــة مــن الخشــب 
للقواريــر؛ ادوات اغــالق غــري معدنيــة للقواريــر؛ مناصــب للقواريــر؛ 
ف للقواريــر؛ صناديــق تعشــيش؛ صناديــق مــن  ســدادات مــن الفلــ�ي
ي 

ــة �ف ــد الهوي ــة لتحدي ــري معدني ــاور غ ــتيك؛ أس ــب أو البالس الخش
ف للخبازيــن؛  طــارات الصــور؛ ســالل خــرب المستشــفيات؛ دعامــات الإ
؛ ســدادات غــري  ي

مقابــض غــري معدنيــة للمكانــس؛ مســاند للفــراسش
معدنيــة؛ عوامــات رســو غــري معدنيــة؛ هيــاكل جذعيــة من الخشــب 
أو الشــمع أو الجبــس أو البالســتيك؛ أشــغال خشــبية؛ خزانــات 
ــالت؛  ــة للكب ــري معدني ــابك غ ــة؛ مش ــات أدوي ــاث)؛ خزان ــب )أث كت
؛ أغطيــة غــري معدنيــة  مشــابك مــن البالســتيك للكبــالت أو للمواســري
بالســتيكية  بطاقــات  معدنيــة؛  غــري  احــكام  أغطيــة  للقواريــر؛ 
للمفاتيــح )غــري مشــفرة)؛ عربــات الأجهــزة الكمبيوتــر )أثــاث)؛ علــب 
مــن الخشــب أو البالســتيك؛ أغطيــة مــن الخشــب للقواريــر؛ اطــواق 
اميــل؛ براميــل  براميــل غــري معدنيــة؛ قواعــد غــري معدنيــة للرب
ــل  امي ــات للرب ــر؛ حنفي ــب للخم ــن الخش ــل م ــة؛ برامي ــري معدني غ
ــراسي )مقاعــد)؛  ــاث؛ ك ــة لالأث ــة)؛ عجــالت غــري معدني )غــري معدني
صناديــق للدمــى؛ صناديــق غــري معدنيــة؛ خزانــات ذات أدراج؛ 
ــاوالت)؛  ــرم )ط ــواح ف ــور)؛ ال ــواء )ديك ــة اله ــرع بحرك ــراس تق أج
؛  ــري ــالت والمواس ــتيك للكب ــن البالس ــابك م ــات؛ مش ــب حيوان مخال
ــة  ــر؛ اغطي ــة للقواري ــري معدني ــدادات غ ــف)أثاث)؛ س ــة مناش خزان
ــات ــس؛ عالق ــة للمالب ــري معدني ــابك غ ــة؛ مش ــة لالأوعي ــري معدني غ



233

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Closures, not of metal, for Containers; Containers, not of 
metal, for liquid fuel; Containers, not of metal [storage, 
transport]; Packaging Containers of plastic; Coral; Cork 
bands; Corks; Corks for bottles; Corozo; Costume stands; 
Cots; Counters [tables]; Covers for clothing [wardrobe]; 
Garment Covers [storage]; Cradles; Crates; Cupboards; 
Curtain holders, not of textile material; Curtain hooks; 
Curtain rails; Curtain rings; Curtain rods; Curtain rollers; 
Curtain tie-backs; Bamboo Curtains; Bead Curtains 
for decoration; Cushions; Pet Cushions; Deck chairs; 
Decorations of plastic for foodstuffs; Desks; standing 
Desks; Dinner wagons [furniture]; Towel Dispensers, 
not of metal, fixed; Display boards; Display stands; 
Divans; Dog kennels; Door fittings, not of metal; Door 
handles, not of metal; Doors for furniture; Dowels, not 
of metal; Drain traps [valves] of plastic; Draughtman’s 
tables; Dressing tables; Dressmakers’ dummies; Easy 
chairs; Edgings of plastic for furniture; Embroidery 
frames; Fans for personal use [non-electric]; Figurines 
[statuettes] of wood, wax, plaster or plastic; Filing 
cabinets; Fire screens [domestic]; Fireguards; Fishing 
baskets; Bed Fittings, not of metal; Coffin Fittings, not 
of metal; Door Fittings, not of metal; Furniture Fittings, 
not of metal; Window Fittings, not of metal; Flagpoles; 
Floating containers, not of metal; Flower-pot pedestals; 
Flower-stands [furniture]; Fodder racks; Decorations 
of plastic for Foodstuffs; Footstools; Foundations for 
beehives; Embroidery Frames; Picture Frames; Funerary 
urns; Furniture; Furniture casters, not of metal; 
Furniture fittings, not of metal; Furniture of metal; Office 
Furniture; Furniture partitions of wood; Partitions of 
wood for Furniture; School Furniture; Furniture shelves; 
Garment covers [storage]; Silvered Glass [mirrors]; 
Fire Guards; Gun racks; Hairdressers’ chairs; Hampers 
[baskets]; Hand-held mirror [toilet mirrors]; Door 
Handles, not of metal; Knife Handles, not of metal; Tool 
Handles not of metal; Handling pallets, not of metal; 
Coat Hangers; Hat stands; Head-rests [furniture]; High 
chairs for babies; Hinges, not of metal; Honeycombs; 
Curtain Hooks; Hooks, not of metal, for clothes rails; 
Barrel Hoops, not of metal; Cask Hoops, not of metal; 
Animal Hooves; Horn, unworked or semi-worked; 
Animal Horns; Reels, not of metal, non-mechanical, 
for flexible Hoses; Winding spools, not of metal, non-
mechanical, for flexible Hoses; Hospital beds; House 
numbers, not of metal, non-luminous; Nesting boxes 
for Household pets; Hydrostatic beds, not for medical 
purposes; Identification bracelets, not of metal, for 
hospitals; Identity plates, not of metal; Index cabinets 
[furniture]; Indoor window blinds [shades] [furniture]; 
mats for Infant playpens; Infant walkers; Inflatable 
publicity objects; Interior textile window blinds; Ivory, 
unworked or semi-worked; Kennels for household pets;

معاطــف؛ مشــابك غــري معدنيــة للمعاطــف؛ مناصــب للمعاطــف؛ 
لــوازم غــري معدنيــة للتوابيــت؛ توابيــت؛ قواعــد مــن أقــراص 
العســل لخاليــا النحــل؛ اغطيــة غــري معدنيــة لالأوعيــة؛ اوعيــة غــري 
معدنيــة للوقــود الســائل؛ اوعيــة غــري معدنيــة )للتخزيــن والنقــل)؛ 
؛  ف الفلــ�ي مــن  اربطــة  مرجــان؛  للتعبئــة؛  معدنيــة  غــري  اوعيــة 
للقواريــر؛ كرازيــاء؛ مناصــب  ف  ؛ ســدادات فلــ�ي ف ســدادات فلــ�ي
للمالبــس؛ أ�ة لالأطفــال؛ نضــد )طــاوالت)؛ خزانــات مالبــس؛ 
أقفــاص؛  لالأطفــال؛  )للتخزيــن)؛ أ�ّة هــزازة  خزانــات مالبــس 
للســتائر؛  مشــابك  للســتائر؛  نســيجية  غــري  حوامــل  خزانــات؛ 
قضبــان للســتائر؛ حلقــات ســتائر؛ قضبــان للســتائر؛ بكــرات ســتائر؛ 
ران؛ ســتائر خــرز للديكــور؛  ف حبــال زينــة للســتائر؛ ســتائر مــن الخــري
وســائد؛ وســائد للحيوانــات االأليفــة؛ كــراسي قابلــة للطــّي؛ زخــارف 
مــن البالســتيك للمــواد الغذائيــة؛ مكاتــب؛ مكاتــب )أثــاث)؛ عربــات 
طعــام )اثــاث)؛ اوعيــة رصف مناديــل غــري معدنيــة ثابتــة؛ لوحــات 
عــرض؛ قوائــم عــرض؛ كنــب؛ بيــوت للــكالب؛ لــوازم غــري معدنيــة 
ــاد  ــاث؛ اوت ــواب لالأث ــواب؛ اب ــة لالأب ــري معدني ــض غ ــواب؛ مقاب لالأب
غــري معدنيــة؛ مصائــد )صمامــات) مــن البالســتيك لهــواء المجــاري؛ 
ــاء؛  ــي االأزي ــى لمصمم ــل؛ دم ــاوالت تجمي ؛ ط ف ــام�ي ــاوالت للرس ط
كــراسي مريحــة؛ حــواف مــن البالســتيك لالأثــاث؛ اطــارات تطريــز؛ 
ة  ــري ــاكل صغ ؛ هي ــخىي ــتخدام الش س ــة) لالإ ــري كهربائي ــراوح )غ م
مــن الخشــب أو الشــمع أو الجبــس أو البالســتيك؛ خزانــات حفــظ 
ليــة)؛ حواجــز نــار؛ ســالل صيــد ســمك؛  ف الملفــات؛ حاجبــات نار)مرف
لــوازم غــري معدنيــة لــالأ�ة؛ لــوازم غــري معدنيــة للتوابيــت؛ لــوازم 
ــوازم غــري  ــاث؛ ل ــة لالأث ــوازم غــري معدني ــواب؛ ل ــة لالأب غــري معدني
ــة؛  ــري معدني ــة غ ــة عائم ــالم؛ أوعي ــواري أع ــذ؛ ص ــة للنواف معدني
ــارف  ــف؛ زخ ــاث)؛ معال ــب زهور)أث ــور؛ مناص ــة الزه ــد الأوعي قواع
؛ قواعــد لخاليــا  ف مــن البالســتيك للمــواد الغذائيــة؛ مســاند للقدمــ�ي
؛  النحــل؛ إطــارات تطريــز؛ إطــارات صــور؛ جــرار حفــظ رمــاد المو�ت
أثــاث؛ عجــالت غــري معدنيــة لالأثــاث؛ لــوازم غــري معدنيــة لالأثــاث؛ 
؛ أثــاث مكاتــب؛ حواجــز مــن الخشــب لالأثــاث؛ حواجــز  ي

أثــاث معــد�ف
ــات  ــاث؛ خزان ــوف لالأث ــدارس؛ رف ــاث م ــاث؛ أث ــب لالأث ــن الخش م
ــار؛  ــا)؛ حواجــز ن ــن)؛ زجــاج مطــىي بالفضــة )مراي ــس )للتخزي مالب
مســاند أســلحة؛ كــراسي لمصففــي الشــعر؛ ســالل؛ مرايــا محمولــة 
باليــد )مرايــا للزينــة)؛ مقابــض غــري معدنيــة لالأبــواب؛ مقابــض غــري 
؛ مقابــض أدوات غــري معدنيــة؛ منصــات تحميــل  ف معدنيــة للســكاك�ي
غــري معدنيــة؛ عالقــات معاطــف؛ مناصــب للقبعــات؛ مســاند الرأس 
)أثــاث)؛ كــراسي عاليــة لالأطفــال؛ مفصــالت غــري معدنيــة؛ أقــراص 
عســل؛ كالبــات للســتائر؛ كالبــات غــري معدنيــة لعالقــات المالبــس؛ 
أطــواق براميــل غــري معدنيــة؛ أطــواق براميــل غــري معدنيــة؛ حوافــر 
حيوانــات؛ قــرون غــري مشــغولة أو شــبه مشــغولة؛ قــرون حيوانات؛ 
ــري  ــرات غ ــة؛ بك ــم المرن ــة للخراطي ــري الي ــة وغ ــري معدني ــرات غ بك
معدنيــة وغــري اليــة للخراطيــم المرنــة؛ أ�ة مستشــفيات؛ أرقــام 
غــري معدنيــة وغــري مضيئــة للمنــازل؛ صناديــق تعشــيش للحيوانــات 
ليــة؛ أ�ة مائيــة ليســت لغايــات طبيــة؛ أســاور غــري معدنيــة  ف المرف
ي المستشــفيات؛ لوحــات تعريــف غــري معدنيــة؛ 

لتحديــد الهويــة �ف
ــر  ــاث)؛ ح ــذ )أث ــة للنواف ــتائر داخلي ــاث)؛ س ــب )أث ــات كت خزان
لحظائــر لعــب االأطفــال؛ مشــايات لالأطفــال؛ مــواد للدعايــة قابلــة 
ــغول أو ــري مش ــاج غ ــذ؛ ع ــة للنواف ــيجية داخلي ــتائر نس ــخ؛ س للنف
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Plastic Key cards, not encoded; Keyboards for hanging 
keys; Knife handles, not of metal; Knobs, not of metal; 
Ladders of wood or plastics; Latches, not of metal; 
Lecterns; Letter boxes, not of metal or masonry; Library 
shelves; Containers, not of metal, for Liquid fuel; 
Loading gauge rods, not of metal, for railway waggons 
[wagons]; Loading pallets, not of metal; Lockers; Locks, 
not of metal, for vehicles; Locks [other than electric], not 
of metal; Magazine racks; Mannequins; Massage tables; 
Mats for infant playpens; Mats, removable, for sinks; 
Straw Mattress; Mattresses *; Spring Mattresses; Meat 
chests, not of metal; Medicine cabinets; Meerschaum; 
Mirror tiles; Hand-held Mirrors [toilet mirrors]; Mirrors 
[looking glasses]; Mobiles [decoration]; Moldings 
for picture frames; Mooring buoys, not of metal; 
Troughs, not of metal, for mixing Mortar; Mother-
of-pearl [unworked or semi- worked]; Mouldings for 
picture frames; Nameplates, not of metal; Nesting 
boxes; Nesting boxes for household pets; Newspaper 
display stands; Numberplates, not of metal; Nuts, not 
of metal; Office furniture; Oyster shells; Packaging 
containers of plastic; Loading Pallets, not of metal; 
Transport Pallets, not of metal; Paper blinds; Flower-
pot Pedestals; Tent Pegs, not of metal; Pegs [pins], not 
of metal; Pet cushions; Picture frame brackets; Picture 
frames; Moldings [mouldings] for Picture frames; 
Pillows; Pins [pegs], not of metal; Pipe or cable clips 
of plastics; Placards of wood or plastics; Plaited straw, 
except matting; Straw Plaits; Plate racks; Registration 
Plates, not of metal; Playpens for babies; Mat for infant 
Playpens; Plugs [dowels] not of metal; Plugs, not of 
metal; Poles, not of metal; Pulleys of plastics for blinds; 
Racks [furniture]; Curtain Rails; Loading gauge rods, 
not of metal, for Railway waggons [wagons]; Rattan; 
Reeds [plaiting material]; Reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; Reels of wood for yarn, 
silk, cord; Registration plates, not of metal; Reservoirs, 
not of metal nor of masonry; Curtain Rings; Rivets, not 
of metal; Curtain Rods; Picture Rods [frames]; Stair 
Rods; Curtain Rollers; Saw horses; School furniture; 
Scratching posts for cats; Screens [furniture]; Screws, 
not of metal; Scythe handles, not of metal; Sealing caps, 
not of metal; Seats; Seats of metal; Sections of wood for 
beehives; Settees; indoor window Shades [furniture]; 
Shells; Shelves for filing-cabinets [furniture]; Shelves 
for storage; Shelves for typewriters; Shoulder poles 
[yokes]; Showcases [furniture]; Sideboards; Signboards 
of wood or plastics; Silvered glass [mirrors]; Removable 
mats or covers for Sinks; Slatted indoor blinds; Sleeping 
bags for camping; Sofas; Spring mattresses; Stag 
antlers; Stair rods; Mobile boarding Stairs, not of metal, 
for passengers; Stakes for plants or trees; Costume 
Stands; Stands for calculating machines; Statues of

ليــة؛ بطاقــات بالســتيكية  ف ــات المرف نصــف مشــغول؛ بيــوت للحيوان
)غــري مشــفرة)؛ لوحــات لتعليــق المفاتيــح؛ مقابــض غــري معدنيــة 
ــب  ــن الخش ــاللم م ــة؛ س ــري معدني ــة غ ــض دائري ؛ مقاب ف ــكاك�ي للس
أو البالســتيك؛ مزاليــج غــري معدنيــة لالأبــواب؛ منصــات؛ صناديــق 
ــوف  ــارة؛ رف ــوب أو الحج ــة بالط ــري مبني ــة و غ ــري معدني ــد غ بري
مكتبــات؛ أوعيــة غــري معدنيــة للوقــود الســائل؛ قضبــان غــري 
ي عربــات الســكك الحديديــة؛ منصــات 

معدنيــة لمقاييــس الحمولــة �ف
ــات؛  ــة للمركب ــال غــري معدني ــات؛ أقف ــة للشــحن؛ خزان غــري معدني
ــالت  ــالت؛ مودي ــوف مج ــة)؛ رف ــري كهربائي ــة )غ ــري معدني ــال غ أقف
لعــرض المالبــس واالأزيــاء؛ طــاوالت تدليــك؛ حــر لحظائــر لعــب 
االأطفــال؛ مفــارش للمغاطــس قابلــة للنقــل؛ فرشــات مــن القــش؛ 
ــم؛  ــة للح ــري معدني ــن غ ــض؛ خزائ ــزودة بنواب ــات م ــات؛ فرش فرش
ــد  ــة بالي ــا محمول ــا؛ مراي ــواح للمراي ــوم؛ أل ــة؛ مرش ــات أدوي خزان
طــارات  )مرايــا للزينــة)؛ مرايــا؛ قطــع متحركــة )للديكــور)؛ قوالــب الإ
الصــور؛ عوامــات رســو غــري معدنيــة؛ أحــواض غــري معدنيــة 
ف البنــاء؛ عــرق اللؤلــؤ )غــري مشــغول أو شــبه مشــغول)؛  لخلــط طــ�ي
طــارات الصــور؛ لوحــات غــري معدنيــة لالأســماء؛ صناديــق  قوالــب الإ
ليــة؛ قواعــد عــرض  ف تعشــيش؛ صناديــق تعشــيش للحيوانــات المرف
الجرائــد؛ لوحــات غــري معدنيــة لالأرقــام؛ صامــوالت غــري معدنيــة؛ 
ــة؛  ــتيك للتعبئ ــن البالس ــة م ــار؛ أوعي ــدف المح ــب؛ ص ــاث مكات أث
ــل؛  ــة للنق ــري معدني ــات غ ــحن؛ منص ــة للش ــري معدني ــات غ منص
) غــري  ســتائر ورقيــة؛ قواعــد الأوعيــة الزهــور؛ أوتــاد )مســامري
معدنيــة؛ أوتــاد غــري معدنيــة للخيــام؛ وســائد للحيوانــات االأليفــة؛ 
طــارات  طــارات الصــور؛ إطــارات صــور؛ قوالــب الإ دعامــات الإ
ــن  ــابك م ــة؛ مش ــري معدني ــاد) غ ــامري )أوت ــدات؛ مس ــور؛ مخ الص
البالســتيك للمواســري أو الكبــالت؛ لوحــات إعــالن مــن الخشــب أو 
ــوف  ــش؛ رف ــل ق ــر)؛ جدائ ــدا الح ــدول )ع ــش مج ــتيك؛ ق البالس
ــال؛  ــر لعــب لالأطف ــة؛ حظائ ؛ لوحــات تســجيل غــري معدني ي

ــالأوا�ف ل
ــة؛  ــري معدني ــاد) غ ــري )أوت ــال؛ خواب ــب االأطف ــر لع ــر لحظائ ح
خوابــري غــري معدنيــة؛ أعمــدة غــري معدنيــة؛ بكــرات مــن البالســتيك 
للســتائر؛ قواعــد )أثــاث)؛ قضبــان للســتائر؛ قضبــان غــري معدنيــة 
ي عربــات الســكك الحديديــة؛ راتونيــاء؛ قصــب 

لمقاييــس الحمولــة �ف
)مــواد تجديــل)؛ بكــرات غــري معدنيــة وغــري اليــة للخراطيــم المرنة؛ 
ــال؛ لوحــات تســجيل  ــر والحب ــرات مــن الخشــب للغــزل والحري بك
غــري معدنيــة؛ خزانــات غــري معدنيــة وغــري مبنيــة بالطــوب أو 
الحجــارة؛ حلقــات للســتائر؛ مســامري برشــام غــري معدنيــة؛ قضبــان 
ــرات  ــاللم؛ بك ــان للس ــارات)؛ قضب ــور )إط ــان للص ــتائر؛ قضب للس
؛ أثــاث مــدارس؛ أعمــدة احتــكاك للقطــط؛  للســتائر؛ حصــان النــرش
براغــي غــري معدنيــة؛ مقابــض غــري معدنيــة  )أثــاث)؛  ســتائر 
للمناجــل؛ أغطيــة احــكام غــري معدنيــة؛ مقاعــد؛ مقاعــد معدنيــة؛ 
قطــع مــن الخشــب لخاليــا النحــل؛ مقاعــد؛ ســتائر داخليــة للنوافــذ 
)أثــاث)؛ صــدف؛ رفــوف لخزانــات حفــظ الملفــات )أثــاث)؛ رفــوف 
؛ أعمــدة عاتقيــة )انيــار)؛ خزانــات عرض  ف للتخزيــن؛ رفــوف للطابعــ�ي
)اثــاث)؛ خزانــات طعــام؛ الفتــات مــن الخشــب والبالســتيك؛ زجــاج 
مطــىي بالفضــة )مرايــا)؛ مفــارش للمغاطــس قابلــة للنقــل؛ ســتائر 
داخليــة مضلعــة؛ اكيــاس نــوم للتخييــم؛ صوفــات؛ فرشــات 
ــري  ــاللم غ ــاللم؛ س ــان للس ــل؛ قضب ــرون وع ــض؛ ق ــزودة بنواب م
ــات او االأشــجار؛ ــة للمســافرين؛ أعمــدة هــز للنبات ــة متحرك معدني
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wood, wax, plaster or plastic; Statuettes of wood, wax, 
plaster or plastic; Staves of wood; Steps [ladders], not of 
metal; Stools; Stoppers for bottles, not of glass, metal 
or rubber; Stoppers, not of metal; Straw edgings; Straw 
mattresses; Straw plaits; Stuffed animals; Table tops; 
Tables *; Tables of metal; Tailors’ dummies; Tanks, not of 
metal nor of masonry; Taps for casks [not of metal]; Tea 
carts; Tea trolleys; Tent pegs, not of metal; Mirror Tiles; 
Tool handles, not of metal; Tortoiseshell; Tortoiseshell 
imitation; Towel closets [furniture]; Towel dispensers, 
fixed, not of metal; Transport pallets, not of metal; Drain 
Traps of plastic [valves]; Trays, not of metal *; Trestles 
[furniture]; Trolleys for computers [furniture]; Trolleys 
[furniture]; Troughs, not of metal, for mixing mortar; 
Typing desks; Umbrella stands; Funerary Urns; Valves, 
not of metal, other than parts of machines; Water-pipe 
Valves of plastic Vats, not of metal; Vice benches, not 
of metal; Dinner Wagons [furniture]; Infant Walkers; 
Wall plugs, not of metal; Wall-mounted diaper [napkin] 
changing platforms; Washstands [furniture]; Water 
beds, not for medical purposes; Water-pipe valves of 
plastic; Wax figures; Waxcomb for beehives; Whalebone, 
unworked or semi-worked; Wickerwork; Wind chimes 
[decoration]; Winding spools, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; Window fittings, not of 
metal; Casks of wood for decanting Wine; Wood ribbon; 
Work benches; Works of art, of wood, wax, plaster or 
plastic; Woven timber blinds [furniture]; Writing desks; 
Yellow amber 

مــن  هيــاكل  الحاســبة؛  لــالالت  مناصــب  للمالبــس؛  مناصــب 
ة  الخشــب او الشــمع او الجبــس او البالســتيك؛ هيــاكل صغــري
مــن الخشــب او الشــمع او الجبــس او البالســتيك؛ اضــالع براميــل 
ي للســاللم؛ كــراسي بــدون ظهــر او 

مــن الخشــب؛ درج غــري معــد�ف
ــة؛  ــة او مطاطي ــة او معدني ــري زجاجي ــر غ ــدادات قواري ــاند؛ س مس
ســدادات غــري معدنيــة؛ حــواف مــن القــش؛ فرشــات مــن القــش؛ 
جدائــل قــش؛ حيوانــات محنطــة؛ أغطيــة طــاوالت؛ طــاوالت؛ 
ــري  ــة وغ ــري معدني ــات غ ؛ خزان ف ــ�ي ــى للخياط ــة؛ دم ــاوالت معدني ط
اميــل؛  مبنيــة بالطــوب أو الحجــارة؛ حنفيــات غــري معدنيــة للرب
عربــات شــاي؛ عربــات تــروىلي للشــاي؛ أوتــاد غــري معدنيــة للخيــام؛ 
ألــواح للمرايــا؛ مقابــض غــري معدنيــة لــالدوات؛ صــدف الســلحفاة؛ 
صــدف ســلحفاة مقلــد؛ خزانــة مناشــف )أثــاث)؛ أوعيــة رصف 
ثابتــة للمناديــل غــري معدنيــة؛ منصــات غــري معدنيــة للنقــل؛ 
ي غــري 

مصائــد )صمامــات) مــن البالســتيك لهــواء المجــاري؛ صــوا�ف
الكومبيوتــر  تــروىلي الأجهــزة  )أثــاث)؛ عربــات  معدنيــة؛ مســاند 
)أثــاث)؛ عربــات تــروىلي )أثــاث)؛ أحــواض غــري معدنيــة لخلــط 
ف البنــاء؛ مكاتــب طباعــة؛ قواعــد للمظــالت؛ جــرار حفــظ رمــاد  طــ�ي
ــة بخــالف أجــزاء االالت؛ صمامــات  ؛ صمامــات غــري معدني المــو�ت
ــد  ــة؛ نض ــري معدني ــواض غ ــاء؛ أح ــري الم ــتيك لمواس ــن البالس م
غــري معدنيــة للمــالزم؛ عربــات طعــام )أثــاث)؛ مشــايات أطفــال؛ 
خوابــري جداريــة غــري معدنيــة؛ منصــات مثبتــة عــى الحائــط لتغيــري 
ــة ليســت  ــاث)؛ أ�ة مائي حفاظــات االأطفــال؛ حوامــل مغاســل )أث
لغايــات طبيــة؛ صمامــات مــن البالســتيك لمواســري المــاء؛ هيــاكل 
شــمع؛ أقــراص شــمع لخاليــا النحــل؛ عظــم حــوت غــري مشــغول أو 
شــبه مشــغول؛ أشــغال مــن القــش؛ أجــراس تقــرع بحركــة الهــواء 
)للديكــور)؛ بكــرات لــف غــري معدنيــة وغــري آليــة للخراطيــم المرنــة؛ 
طــة  لــوازم غــري معدنيــة للنوافــذ؛ براميــل مــن الخشــب للخمــر؛ أ�ش
مــن الخشــب؛ نضــد العمــل؛ أشــغال فنيــة مــن الخشــب أو الشــمع 
أو الجبــس أو البالســتيك؛ ســتائر خشــبية محبوكــة )أثــاث)؛ مكاتــب 

ــة؛ كهرمــان أصفــر  كتاب

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة HOME  بمعزل عن  اشرت
العالمة
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Applicant Name: DOQU EV TEKSTILI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

كة دوك إيف لصناعة وتجارة االأقمشة المحدودة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Kayseriosb Mahallesi 12. Cad. 
No:86 38070 Melikgazi Kayseri Turkey 

العنوان :  قيريوسب ماهاليىسي 12 كاد رقم:86 38070 
ميلكغازي قيري، تركيا  

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:
Adhesive fabric for application by heat; Fabric 
impervious to gases for Aeronautical balloons; Fabric 
impervious to gases for aeronautical Balloons; Banners; 
Bath linen, except clothing; Bed blankets; Bed clothes; 
Bed covers; Bed covers of paper; Bed linen; Bedspreads; 
Billiard cloth; Bed Blankets; Bolting cloth; Brocades; 
Buckram; Bunting; Calico; Printed Calico cloth; Canvas 
for tapestry or embroidery; Cheese cloth; Chenille 
fabric; Cheviots [cloth]; Cloth *; Coasters [table linen]; 
Cotton fabrics; Furniture Coverings of textile; Coverings 
of plastic for furniture; Coverlets [bedspreads]; Fitted 
toilet lid Covers of fabric; Covers for cushions; Covers 
[loose] for furniture; Crepe [fabric]; Crepon; Curtain 
holders of textile material; Curtains of textile or plastic; 
Covers for Cushions; Damask; Diapered linen; Dimity; 
Door curtains; Drugget; Eiderdowns [down coverlets]; 
Elastic woven material; Traced cloth for Embroidery; 
Esparto fabric; Fabric *; Fabric for footwear; Fabric, 
impervious to gases, for aeronautical balloons; Fabric 
of imitation animal skins; Fabrics for textile use; Face 
towels of textile; Felt*; Fiberglass fabrics, for textile 
use; Fiberglass fabrics for textile use; Filtering materials 
of textile; Fitted toilet lid covers of fabric; Flags, not 
of paper; Flannel [fabric]; Sanitary Flannel; Fabric for 
Footwear; Frieze [cloth]; Furniture coverings of plastic; 
Furniture coverings of textile; Loose covers for Furniture; 
Fustian; Gauze [cloth]; Glass-cloth [towels]; Gummed 
cloth, other than for stationery; Haircloth [sackcloth]; 
Handkerchiefs of textile; Hat linings, of textile, in the 
piece; Hemp cloth; Hemp fabric; Household linen; Jersey 
[fabric]; Jute fabric; Knitted fabric; Labels of cloth; Bed 
Linen; Linen cloth; Diapered Linen; Household Linen; 
Lingerie fabric; Lining fabric for shoes; Hat Linings, 
of textile, in the piece; Linings [textile]; Napkins for 
removing Make-up [cloth]; Marabouts [cloth]; Textile 
Material; Place Mats, not of paper; Mattress covers; 
Washing Mitts; Moleskin [fabric]; Mosquito nets; 
Napkins, of cloth, for removing make-up; Table Napkins 
of textile; Net curtains; Mosquito Nets; Non-woven 
textile fabrics; Oilcloth for use as tablecloths; Pillow 
shams; Pillowcases; Place mats, not of paper; Plastic 
material [substitute for fabrics]; Printers’ blankets of 
textile; Quilts; Ramie fabric; Rayon fabric; Travelling 
Rugs [lap robes]; Table Runners; Sanitary flannel;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أقمشــة الصقــة بالحــرارة؛ أقمشــة مانعــة لنفــاذ الغــازات للمناطيد؛ 
أقمشــة مانعــة لنفــاذ الغــازات للمناطيــد؛ رايــات؛ بياضــات حمــام 
)عــدا المالبــس)؛ بطانيــات لــالأ�ة؛ أقمشــة فــراش؛ أغطية لــالأ�ة؛ 
اشــف؛  أغطيــة مــن الــورق لــالأ�ة؛ بياضــات )أغطيــة) لــالأ�ة؛ �ش
ــة؛  ــاش للغربل ــالأ�ة؛ قم ــات ل ــاردو؛ بطاني ــاوالت البلي ــاش لط قم
قمــاش الديبــاج؛ قمــاش البكــرم؛ قمــاش لالأعــالم؛ قمــاش البفتــة؛ 
أقمشــة البفتــة المطبوعــة؛ كنفــا للتطريــز أو الزخرفــة؛ شــاش؛ 
نســيج الشــنيل؛ شــفيوت )قمــاش)؛ أقمشــة؛ مفــارش واقيــة للموائد 
)بياضــات للموائــد)؛ منســوجات قطنيــة؛ أغطيــة مــن النســيج 
اشــف)؛  لالأثــاث؛ أغطيــة مــن البالســتيك لالأثــاث؛ أغطيــة لــالأ�ة )�ش
ــائد؛  ــة للوس ــيج)؛ أغطي ــض )نس ــة المراحي ــة الأغطي ــوة مفصل كس
أغطيــة )ســائبة) لالأثــاث؛ كريــب )نســيج)؛ قمــاش الكريبــون؛ حوامل 
ــة  مــن النســيج للســتائر؛ ســتائر مــن النســيج أو البالســتيك؛ أغطي
للمخــدات؛ قمــاش دمقــس؛ بياضــات مقلمــة؛ قمــاش البفتــة 
الهنديــة؛ ســتائر لالأبــواب؛ بســط؛ لحــف مــن زغــب العيــدر )أغطيــة 
مــن الزغــب)؛ مــادة مطاطيــة محبوكــة؛ قمــاش مخطــط للتطريــز؛ 
قمــاش الحلفــا؛ أقمشــة؛ أقمشــة للبــاس القــدم؛ أقمشــة مانعــة 
لنفــاذ الغــازات للمناطيــد؛ أقمشــة مــن جلــود الحيوانــات المقلــدة؛ 
ــيج؛  ــن النس ــه م ــف للوج ــيج؛ مناش ي النس

ــتخدام �ف س ــة لالإ أقمش
ي النســيج؛ أقمشــة 

ــة تســتخدم �ف ــاف زجاجي ــاد؛ أقمشــة مــن ألي لب
ي النســيج؛ مــواد مــن النســيج 

مــن أليــاف زجاجيــة تســتخدم �ف
شــيح؛ كســوة مفصلــة الأغطيــة المراحيــض مــن القمــاش؛  للرت
ي ناعم))نســيج)؛ 

أعــالم )ليســت مــن الــورق)؛ فالنيلــة )نســيج صــو�ف
ــة  ــز )قمــاش)؛ أغطي ــاس القــدم؛ فري ــة؛ أقمشــة للب ــة صحي فالنيل
مــن البالســتيك لالأثــاث؛ أغطيــة مــن النســيج لالأثــاث؛ أغطيــة 
ســائبة لالأثــاث؛ نســيج الفســتيان؛ شــاش )قمــاش)؛ قمــاش الزجــاج 
)مناشــف)؛ أقمشــة الصقــة بخــالف المســتخدمة للقرطاســية؛ 
ــن  ــات م ــيج؛ بطان ــن النس ــل م ــش)؛ منادي ــر )خي ــن الوب ــاش م قم
النســيج للقبعــات، تبــاع بالتجزئــة؛ قمــاش القنــب؛ نســيج القنــب؛ 
ــة؛  ــاش الجوت ــيج)؛ قم ــرسي )نس ؛ ج ىلي ف ــرف ــتعمل الم ــات لالس بياض
أقمشــة محبوكــة؛ رقــع مــن القمــاش؛ بياضــات )أغطيــة) لــالأ�ة؛ 
؛  ىلي ف ســتعمال المــرف قمــاش بياضــات؛ بياضــات مقلمــة؛ بياضــات لالإ
ــة؛  ف االأحذي ــة؛ أنســجة لتبطــ�ي ــس النســائية الداخلي أنســجة للمالب
بطانــات مــن النســيج للقبعــات، تبــاع بالتجزئــة؛ بطانــات )أنســجة)؛ 
ات التجميــل )قمــاش)؛ مربــوت )قمــاش)؛  زالــة مســتحرف مناديــل الإ
ــة  ــورق)؛ أغطي ــن ال ــت م ــة )ليس ــارش موضعي ــيجية؛ مف ــواد نس م
ــيات؛  ــيج)؛ ناموس ــد )نس ــرو الخل ــيل؛ ف ــازات للغس ــراش؛ قف للف
ات التجميــل؛ مناديــل مــن  زالــة مســتحرف مناديــل مــن القمــاش الإ
النســيج للموائــد؛ ســتائر شــبكية؛ ناموســيات؛ أقمشــة مــن نســيج 
ــة ــد؛ أغطي ي مســتخدم كمفــارش للموائ

غــري محبــوك؛ قمــاش زيــىت
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Serviettes of textile; Pillow Shams; Sheets [textile]; 
Shower curtains of textile or plastic; Shrouds; Silk 
[cloth]; Silk fabrics for printing patterns; Sleeping bags 
[sheeting]; Table linen, not of paper; Table napkins 
of textile; Table runners; Tablecloths, not of paper; 
Tablemats, not of paper; Taffeta [cloth]; Tapestry 
[wall hangings], of textile; Tick [linen]; Ticks [mattress 
covers]; Tissues of textile for removing make-up; Towels 
of textile; Traced cloths for embroidery; Travelling rugs 
[lap robes]; Trellis [cloth]; Tulle; Upholstery fabrics; 
Velvet; Wall hangings of textile; Washing mitts; Woolen 
cloth; Woolen fabric; Zephyr [cloth] 

للمخــدات؛ أكيــاس للمخــدات؛ مفــارش موضعيــة ليســت مــن 
ــيج  ــن النس ــة م ــاش)؛ أغطي ــة للقم ــتيكية )بديل ــواد بالس ــورق؛ م ال
للطابعــات؛ لحــف؛ أقمشــة مــن الحلفــا؛ أقمشــة حريــر إصطناعــي؛ 
فالنلــة  للموائــد؛  أغطيــة  اكبــة)؛  )أغطيــة مرت للســفر  بطانيــات 
صحيــة؛ مناديــل مــن النســيج للموائــد؛ أغطيــة للمخــدات؛ مــالءات 
)أنســجة)؛ ســتائر مــن النســيج أو البالســتيك لحمــام الــدش؛ 
الرســوم؛  لطباعــة  أقمشــة حريريــة  )قمــاش)؛  أكفــان؛ حريــر 
ــورق؛  ــن ال ــت م ــد ليس ــات للموائ ــة)؛ بياض ــوم )أغطي ــاس للن أكي
ــد  ــة للموائ ــد؛ أغطي ــة للموائ ــد؛ أغطي ــيج للموائ ــن النس ــل م منادي
ــة  ــورق؛ تفت ــن ال ــت م ــد ليس ــارش للموائ ــورق؛ مف ــن ال ــت م ليس
)قمــاش)؛ مطــرزات مــن النســيج )تعلــق عــى الجــدران)؛ أقمشــة 
ــل  ــراش؛ منادي ــة الف ــة الأغطي ــات)؛ أقمش ــراش )بياض ــة الف الأغطي
ات التجميــل؛ مناشــف مــن النســيج؛  زالــة مســتحرف مــن النســيج الإ
اكبــة)؛  قمــاش مخطــط للتطريــز؛ بطانيــات للســفر )أغطيــة مرت
مشــبكات )أقمشــة)؛ تــول؛ أقمشــة للتنجيــد؛ مخمــل؛ مطــرزات مــن 
؛  ي

النســيج تعلــق عــى الجــدران؛ قفــازات للغســيل؛ قمــاش صــو�ف
ــاش)  ــري )قم ــة؛ زف ــة صوفي أقمش

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة HOME  بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :29/11/2021  التاريخ :29/11/2021

Trademark No.:41856 العالمة التجارية رقم :  41856

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: DOQU EV TEKSTILI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

كة دوك إيف لصناعة وتجارة االأقمشة المحدودة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Kayseriosb Mahallesi 12. Cad. 
No:86 38070 Melikgazi Kayseri Turkey 

العنوان :  قيريوسب ماهاليىسي 12 كاد رقم:86 38070 
ميلكغازي قيري، تركيا  

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 
Furniture, Mattresses, pillows, decorative goods, 
Textiles and textile goods; Advertising of Furniture, 
Mattresses, pillows, decorative goods, Textiles and 
textile goods; Advertising material of Furniture, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اء المختصــة باالأثــاث، الفرشــات،  المعالجــة االداريــة الوامــر الــرش
ــيج؛  ــات النس ــوجات ومنتج ــة، المنس ــلع الزخرفي ــدات، الس المخ
دعايــة واعــالن الخاصــة بمنتجــات باالأثــاث، الفرشــات، المخــدات، 
الســلع الزخرفيــة، المنســوجات ومنتجــات النســيج؛ تحديــث مــواد 
المخــدات، الفرشــات،  باالأثــاث،  الخاصــة  االعــالن  و  الدعايــة 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Mattresses, pillows, decorative goods, Textiles and 
textile goods; Publication of advertising materials 
for Furniture, Mattresses, pillows, decorative goods, 
Textiles and textile goods; Demonstration of Furniture, 
Mattresses, pillows, decorative goods, Textiles and 
textile goods; Dissemination of advertising matter 
Exhibitions of Furniture, Mattresses, pillows, decorative 
goods, Textiles and textile goods for commercial or 
advertising purposes; Modeling for advertising or sales 
promotion of Furniture, Mattresses, pillows, decorative 
goods, Textiles and textile goods; Presentation of 
Furniture, Mattresses, pillows, decorative goods, Textiles 
and textile goods on communication media for retail 
purposes; Sales promotion of Furniture,  Mattresses, 
pillows, decorative goods, Textiles and textile goods for 
others; Distribution samples of Furniture, Mattresses, 
pillows, decorative goods, Textiles and textile goods; 
Television commercials related to Furniture, Mattresses, 
pillows, decorative goods, Textiles and textile goods 

ــواد  ــرش م ــيج؛ ن ــات النس ــوجات ومنتج ــة، المنس ــلع الزخرفي الس
المخــدات،  الفرشــات،  باالأثــاث،  الخاصــة  االعــالن  و  الدعايــة 
ــلع  ــرض س ــيج؛ ع ــات النس ــوجات ومنتج ــة، المنس ــلع الزخرفي الس
ــوجات  ــة، المنس ــلع الزخرفي ــدات، الس ــات، المخ ــاث، الفرش االأث
ومنتجــات النســيج؛ خدمــات العــروض لغايــات الدعايــة و االعــالن 
الزخرفيــة،  الســلع  المخــدات،  الفرشــات،  باالأثــاث،  الخاصــة 
ــة  المنســوجات ومنتجــات النســيج؛ خدمــات اعــداد نمــاذج الدعاي
باالأثــاث، الفرشــات،  المبيعــات الخاصــة  و االعــالن او ترويــج 
ــيج؛  ــات النس ــوجات ومنتج ــة، المنس ــلع الزخرفي ــدات، الس المخ
ــلع  ــدات، الس ــات، المخ ــاث، الفرش ــة باالأث ــلع الخاص ــرض الس ع
ــالم  ــائل االع ــى وس ــيج ع ــات النس ــوجات ومنتج ــة، المنس الزخرفي
لغايــات البيــع بالتجزئــة؛ ترويــج المبيعــات الخاصــة باالأثــاث، 
ــات  ــوجات ومنتج ــة، المنس ــلع الزخرفي ــدات، الس ــات، المخ الفرش
ــاث، الفرشــات،  ــات الخاصــة باالأث ــع العين ــن؛ توزي النســيج لالخري
ــيج؛  ــات النس ــوجات ومنتج ــة، المنس ــلع الزخرفي ــدات، الس المخ
االعالنــات التجاريــة التلفزيونيــة الخاصــة باالأثــاث، الفرشــات، 
ــيج  ــوجات ومنتجــات النس ــلع الزخرفيــة، المنس ــدات، الس المخ

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة HOME  بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :30/11/2021  التاريخ :30/11/2021

Trademark No.:41857 العالمة التجارية رقم :  41857

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: bilal shadad taiser salim بإسم :  بالل شداد تيسري سليم

Applicant Address: jenin- yabad almlol       0569981854 ف - يعبد - الملول العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : jenin- yabad 
almlol

ف - يعبد - الملول 0569981854 عنوان التبليغ  : جن�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
gypsum , scenery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الجبس ، اعمال ديكور 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسومات ذات  اشرت
االستخدام العام
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Date :30/11/2021  التاريخ :30/11/2021

Trademark No.:41858 العالمة التجارية رقم :  41858

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Al-Durra Foodstuff Trading 
Company 

كة الدرة لتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus - Aljamaa Street - 
Mobile: 0598991145 Email.durrapalestine@
gmail.com 

العنوان :  نابلس -   شارع الجامعة   -  جوال :   0598991145  
  durrapalestine@gmail.com. ي

و�ف بريد الكرت

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Prepared nuts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ه  مكرات محرف

ف بمعزل عن  اطات خاصة:عدم الحماية عى A+ باللغت�ي اشرت
العالمة

  

 

Date :02/12/2021  التاريخ :02/12/2021

Trademark No.:41861 العالمة التجارية رقم :  41861

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  

Applicant for Correspondence : Adv rami jaber, 
Ramallah al-asaad building,1th floor , jawal 
0599111199 

عنوان التبليغ  : المحامي رامي جابر رام الله عمارة االسعد الطابق االول 
جوال رقم 0599111199 

ف فلسط�ي
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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

  

 

Date :02/12/2021  التاريخ :02/12/2021

Trademark No.:41862 العالمة التجارية رقم :  41862

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  

Applicant for Correspondence : Adv rami jaber, 
Ramallah al-asaad building,1th floor , jawal 
0599111199 

عنوان التبليغ  : المحامي رامي جابر رام الله عمارة االسعد الطابق االول 
جوال رقم 0599111199 

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

  

 

Date :02/12/2021  التاريخ :02/12/2021

Trademark No.:41863 العالمة التجارية رقم :  41863

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
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Applicant Address: Ramallah al-asaad 
building,6th floor 

العنوان :  رام الله، عمارة االسعد، الطابق 6  

Applicant for Correspondence : Adv rami jaber, 
Ramallah al-asaad building,1th floor , jawal 
0599111199 

عنوان التبليغ  : المحامي رامي جابر رام الله عمارة االسعد الطابق االول 
جوال رقم 0599111199 

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

   

 

Date :30/11/2021  التاريخ :30/11/2021

Trademark No.:41864 العالمة التجارية رقم :  41864

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO. 
ي وأوالده المساهمة الخصوصية 

كة اكرم سبيتا�ف بإسم :  �ش
المحدودة . 

Applicant Address: Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 رام 
الله  

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
home and electrical tools. Electric beaters, beating 
machines, electric blenders for household purposes , 
bread cutting machines, electric carpet shampooing 
machines and apparatus, cleaning appliances utilizing 
steam, electric cleaning machines and apparatus, 
coffee grinders other than hand operated , cutters, dish 
washers, emergency power generators, electric fruit 
presses for household purposes, grating machines for 
vegetables , electric grinders of crushers for household

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محــركات  )باســتثناء  والمحــركات  الماكنــات،  وأدوات  الماكنــات 
المركبــات)، وأدوات وصــل الماكنــات بعضهــا ببعــض والســيور 
ليــة،  ف )باســتثناء مــا يســتعمل للمركبــات)، وأدوات كهربائيــة ومرف
خفاقــات كهربائيــة، االت خفــق، خالطــات كهربائيــة لالغــراض 
، االت واجهــزة كهربائيــة لغســل  ف ليــة، االت تقطيــع الخــرب ف المرف
االت  البخــار،  باســتخدام  تنظيــف  أدوات  بالشــامبو،  الســجاد 
وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة مطاحــن قهــوة ال تــدار باليــد، قطاعــات، 
ي 

غســاالت صحــون، مولــدات طاقــة للطــوارئ، خــالط كهربــا�أ
ــن او  اوات، مطاح ــرف ــرط الخ ــرش او خ ــة، االت ب لي ف ــراض المرف لالغ
ــة،  ــن، االت حياك ــة، االت طح لي ف ــراط المرف ــة لالغ ــارش كهربائي مج
ليــة، مكانــس كهربائيــة، غســاالت، ســخانات ف مطاحــن لالغــراط المرف

333



242

ي والأربعون :
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purposes, grinding machines, ironing machines, 
electric kitchen machines, kneading machines, knitting 
machines, mills for household purpose, vacuum cleaner, 
washing machines, water heaters, electric whisks for 
household purposes, wringing machines for laundry, 
food processor, blender, mixer, steam iron , clothes 
dryer, dish washer. 

ليــة، االت عــر للغســيل،  ف مــاء، خفاقــات كهربائيــة لالغــراض المرف
، نشــافة، جاليــة .  محــرف طعــام، خــالط، خفــاق، فــرن توســرت

  

 

Date :30/11/2021  التاريخ :30/11/2021

Trademark No.:41865 العالمة التجارية رقم :  41865

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO. 
ي وأوالده المساهمة الخصوصية 

كة اكرم سبيتا�ف بإسم :  �ش
المحدودة . 

Applicant Address: Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 رام 
الله  

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
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 machine and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus, Televisions, video tapes, 
sound apparatus, loudspeakers, compact disc players, 
radio tapes, accessories for Electronic apparatus and 
instruments, Mobile and smart devices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمالحــه  العلميــه  الشــؤون  ي 

�ف المســتعمله  واالجهــزه  االآالت 
) واالجهــزه واالدوات  والمســاحه والكهربــاء )بمــا فيهــا الالســلكي
الــوزن  واجهــزة  وآالت  والبريــه  والســينمائيه  الفونوغرافيــه 
ــم وآالت  ــاذ والتعلي ــط واالنق ــارات والضب ــاء االش ــاس واعط والقي
ــبه  ــود واالآالت الحاس ــدادات النق ــات وع ــود والفوتوغراف ــد النق ع
واجهــزة اطفــاء الحريــق، اجهــزة التلفزيــون اجهــزة التســجيل، 
تضخيــم  اجهــزة  التصميــم،  رســال،  واالإ االســتقبال  واجهــزة 
ي 

واستنســاخ الصــوت و / أو الصــور، اقــراص فيديــو رقميــة )دي �ف
دي) مشــغالت وأجهــزة االســتقبال وأجهــزة العــرض، أكسســوارات 

ونيــة واالجهــزة الخلويــة والذكيــة .  االالت واالجهــزة االلكرت
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Date :30/11/2021  التاريخ :30/11/2021

Trademark No.:41866 العالمة التجارية رقم :  41866

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO. 
ي وأوالده المساهمة الخصوصية 

كة اكرم سبيتا�ف بإسم :  �ش
المحدودة . 

Applicant Address: Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 رام 
الله  

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Apparatus for lighting and heating, steam generation, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply, and sanitary purposes Dryers, ranges, cooking 
stoves, microwave ovens, refrigerators, freezers, 
electric kettles, electric hair dryers, air conditioners, 
electric fans. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطبــخ  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  االنــارة  أجهــزة 
الصحيــة،  والشــؤون  الميــاه  وتوريــد  والتهوئــة  والتجفيــف 
ــف،  ــران الميكرووي ــخ، أف ــران الطب ــيل، واف ــف الغس ــزة تجفي أجه
والثالجــات، المجمــدات، غاليــات كهربائيــة ومجففــات الشــعر 

الكهربائيــة.  والمــراوح  الهــواء  ومكيفــات  الكهربائيــة 

  

 

Date :02/12/2021  التاريخ :02/12/2021

Trademark No.:41877 العالمة التجارية رقم :  41877

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Kerry Group plc  ي جروب بيه ال سي بإسم :  كري

Applicant Address: Prince’s Street  Tralee  Co 
Kerry -Ireland 

ي - ايرلندا   يت تراىلي كو كري ف سرت العنوان :  برنسري

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:
Preparations for colouring food and beverages; food 
colouring agents 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب؛ عوامل لتلوين الطعام  ات لتلوين الطعام والرش مستحرف
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Date :02/12/2021  التاريخ :02/12/2021

Trademark No.:41878 العالمة التجارية رقم :  41878

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Limited 

يكان توباكو )براندز) لميتد  بإسم :  بريتيش امري

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

ي  2ار 2�ب العنوان :  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي
جي، المملكة المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج

  

 

Date :02/12/2021  التاريخ :02/12/2021

Trademark No.:41879 العالمة التجارية رقم :  41879

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 Address6-10: , 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 - 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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستحرف
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Date :05/12/2021  التاريخ :05/12/2021

Trademark No.:41880 العالمة التجارية رقم :  41880

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: RO’YA GHASSAN DEEB ABU RASS  بإسم :  رؤيا غسان ذيب ابو راس

Applicant Address: Nablus AL – EIN CAMP   . 
Jawwal 0595988160 roya.roro.304@hotmail.com 

ف جوال  0595988160   العنوان :  نابلس مخيم الع�ي

Applicant for Correspondence : Nablus AL – EIN 
CAMP   . Jawwal 0595988160 roya.roro.304@
hotmail.com 

ف جوال 0595988160  عنوان التبليغ  : نابلس مخيم الع�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Arranging and conducting  of concerts  . Digital imaging  
services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنظيم وادارة الحفالت الموسيقية و خدمات التصوير الرقمي 

  

 

Date :05/12/2021  التاريخ :05/12/2021

Trademark No.:41881 العالمة التجارية رقم :  41881

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Mahmoud Abdel Rahman Ali 
Khalil 

بإسم :  محمود عبدالرحمن عىي خليل 

Applicant Address: Jericho, the village of Marj, 
Naeja 

العنوان :  أريحا / قرية مرج نعجة / جوال 0595259254  

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Dates 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمور 
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Date :04/12/2021  التاريخ :04/12/2021

Trademark No.:41882 العالمة التجارية رقم :  41882

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Red Bull GmbH  ي أتش بإسم :  ريد بول  جي أم �ب

Applicant Address: Am Brunnen1, 5330 Fuschi am 
See, Austria 

ي أم سي ، النمسا  
ف 1، 5330 فوسش العنوان :  أم برون�ي

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:
Scientific apparatus and instruments; nautical 
apparatus and instruments; surveying apparatus and 
instruments; photographic apparatus and instruments; 
cinematographic apparatus and instruments; optical 
apparatus and instruments; weighing apparatus and 
instruments; measuring apparatus and instruments; 
signalling apparatus and instruments; checking 
[supervision] apparatus and instruments; life-saving 
apparatus and equipment; teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting 
electricity; apparatus and instruments for switching 
electricity; apparatus and instruments for transforming 
electricity; apparatus and instruments for  accumulating 
electricity; apparatus and instruments for regulating 
electricity; apparatus and instruments for controlling 
electricity; apparatus for recording of sound; apparatus 
for transmission of sound; apparatus for reproduction 
of sound; apparatus for recording of images; apparatus 
for transmission of images; apparatus for reproduction 
of images; magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs; DVDs; digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; 
calculating machines; data processing equipment; 
computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus; recorded content; information technology 
and audiovisual equipment; magnets, magnetizers 
and demagnetizers; scientific and laboratory devices 
for treatment using electricity; apparatus, instruments 
and cables for electricity; optical devices, enhancers 
and correctors; safety, security, protection and 
signalling devices; diving equipment; navigation, 
guidance, tracking, targeting and map making devices; 
measuring, detecting and monitoring instruments,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة؛ أجهــزة وأدوات مالحيــة؛ أجهزة وأدوات 
؛ أجهــزة وأدوات  ي

مســاحة؛ أجهــزة وأدوات التصويــر الفوتوغــرا�ف
؛ االأجهــزة واالأدوات البرية؛ أجهــزة وأدوات وزن؛  ي

تصويــر ســينما�أ
شــارات؛ أجهــزة  أجهــزة وأدوات القيــاس؛ أجهــزة وأدوات إرســال االإ
الحيــاة؛  إنقــاذ  ومعــدات  أجهــزة  اف)؛  �ش )االإ الفحــص  وأدوات 
أجهــزة وأدوات تعليميــة؛ االأجهــزة واالأدوات لتوصيــل الكهربــاء 
؛ أجهــزة وأدوات لتحويــل الكهربــاء؛ االأجهــزة واالأدوات لتحويــل 
ــة؛  ــة الكهربائي ــع الطاق ــزة وأدوات تجمي ــة ؛ أجه ــة الكهربائي الطاق
االأجهــزة واالأدوات لتنظيــم الكهربــاء؛ أجهــزة وأدوات للتحكــم 
بالكهربــاء؛ أجهــزة تســجيل الصــوت؛ جهــاز إرســال الصــوت؛ أجهزة 
نســخ االأصــوات؛ أجهــزة تســجيل الصــور؛ جهــاز إرســال الصــور؛ 
أجهــزة نســخ الصــور؛ وحامــالت البيانــات المغناطيســية، أقــراص 
ــة؛  ــو الرقمي ــراص الفيدي ــة؛ وأق ــراص المضغوط ــجيل؛ االأق التس
ي تــدار عــن طريــق 

وســائط التســجيل الرقميــة؛ وآليــات االأجهــزة الــىت
ــة؛ آالت تســجيل النقــد؛ االآالت الحاســبة؛ معــدات  القطــع النقدي
الحاســوب؛  برمجيــات  الحاســوب؛  أجهــزة  البيانــات؛  معالجــة 
أجهــزة إطفــاء الحرائــق؛ المحتويــات المســجلة؛ معــّدات تكنولوجيا 
المغناطيســات،  البريــة؛  الســمعية  والمعــدات  المعلومــات 
يــة  ومخرب علميــة  أجهــزة  المغنطــة؛  ومزيــالت  الممغنطــات 
والكوابــل  االأدوات  االأجهــزة،  الكهربــاء؛  باســتخدام  للمعالجــة 
للكهربــاء؛ االأجهــزة البريــة، المحســنات والمصححــات؛ الســالمة، 
شــارة؛ معــدات الغــوص؛ المالحــة،  ــة واالإ ــة، أجهــزة الحماي االأمني
التوجيــه، وتتبــع، أجهــزة االســتهداف وإعــداد الخرائــط؛ القيــاس، 
ات وأجهــزة التحكــم؛ أجهــزة  معــّدات الكشــف والمراقبــة ، المــؤ�ش
ات العلميــة، االأجهــزة والمحاكيــات التعليميــة؛  االأبحــاث والمختــرب
ــة؛  مجيــات للهواتــف النقال ائــح الجــوال؛ الرب ــة؛ �ش الهواتــف النقال
برامــج ألعــاب الحاســوب متعــددة الوســائط التفاعليــة؛ مشــغالت 
الوســائط المحمولــة؛ ناقــالت البيانــات المقــروءة آلًيــا؛ برامــج 
ــجلة؛  ــوب، المس ــاب الحاس ــات ألع ــجلة؛ برمجي ــوب، المس الحاس
المالبــس الواقيــة ]الــدروع الواقيــة للبــدن[؛ نظــارات واقيــة؛ اقنعة
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indicators and controllers; scientific research and 
laboratory apparatus, educational apparatus and 
simulators; mobile telephones; SIM cards; software 
for mobile phones; interactive multimedia computer 
game programs; portable media players; machine 
readable data carriers; computer programs, recorded; 
computer game software, recorded; protective clothing 
[body armour]; protective spectacles; protective masks; 
protective helmets; spectacles; sunglasses; goggles 
for sports; headphones; covers for smartphones; cases 
for smartphones; selfie sticks [hand-held monopods]; 
smartglasses; smartwatches; wind socks for indicating 
wind direction; luminous signs; electronic notice 
boards; loudspeakers; wearable activity trackers; 
computer programs, downloadable; trackballs 
[computer peripherals]; computer game software, 
downloadable; electronic surveillance apparatus. 

الشمســية؛  النظــارات  النظــارات؛  الواقيــة؛  الخــوذ  واقيــة؛ 
النظــارات الواقيــة الســتخدامات الرياضيــة؛ ســماعات الــرأس؛ 
ــىي  ــة؛ ع ــف الذكي ــات للهوات ــة؛ الحافظ ــف الذكي ــة للهوات االأغطي
ــة  ــم محمول ــة القائ ــاالت أحادي ــخصية )حم ــور الش ــاط الص التق
باليــد)؛ النظــارات الذكيــة؛ الســاعات الذكيــة؛ مخاريــط الريــح 
عــالن  االإ لوحــات  ؛  الضوئيــة  شــارات  االإ الريــح؛  إتجــاه  ف  لتبــ�ي
ونيــة؛ والســماعات؛ متتبعــات الحركــة القابلــة لالرتــداء؛  لكرت االإ
برامــج الحاســوب، القابلــة للتحميــل؛ كــرات التتبــع ]ملحقــات 
القابلــة  الحاســوب،  ألعــاب  برمجيــات  للكمبيوتــر[؛  طرفيــة 

ونيــة.  للتحميــل؛ أجهــزة مراقبــة إلكرت

  

 

Date :05/12/2021  التاريخ :05/12/2021

Trademark No.:41883 العالمة التجارية رقم :  41883

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Shorook emam  ي احمد فتحيقواسمي وق حر�ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron   العنوان :  الخليل - دائرة السري

Applicant for Correspondence : عنوان التبليغ  : الخليل  الخليل
ف فلسط�ي

Goods/Services:
soaps/cosmatics/oil perfumes and scents/lip gloss/
cosmatics for bathing/toilets soap pars/cosmatics 
creams/oils for cosmatics purposes/cosmatics for skin 
cares 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تجميل/زيــوت للعطــور و الروائح/مواد ملمعة  صابون/مســتحرف
ــة ــون للزين ــتحمام/قطع صاب ــة لالس ات تجميلي ــتحرف  للشفاه/مس
ــة  ات تجميل ــتحرف ــراض تجميلية/مس ــوت الغ ــات تجميلية/زي /كريم

ة  ــة بالبــرش للعناي
product اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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Date :05/12/2021  التاريخ :05/12/2021

Trademark No.:41884 العالمة التجارية رقم :  41884

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Bani zaid Roasters Company ي زيد
كة محامص بىف بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah- Beit Reema-
Downtown    

ي زيد- بيت ريما - وسط البلد- جوال 
العنوان :  رام الله - بىف

    0598021651

Applicant for Correspondence : Ramallah- Beit 
Reema- Downtown -Mobile 0598021651

عنوان التبليغ  : رام الله - بيت ريما - وسط البلد  0598021651
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Coconut, desiccated - Beans, preserved -  Lentils, 
preserved - Peanuts, processed -  Seeds (Processed 
- sunflower seeds- nuts- processed peanuts- raisins- 
processed sunflower seeds- processed- candied nuts-
nut-based spreads-flavored  nuts- candies- sugar 
coated fruits- dates- grains- sweet corn-   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جــوز هنــد مجفــف- بقــول محفوظــة- عــدس محفــوظ- فــول 
ة- ي معالــج- بــذور معالجــة- بــذور عبــاد الشــمس المحــرف

ســودا�ف
ي معالــج- زبيــب- بــذور معالجــة- مكــرات 

مكــرات- فــول ســودا�ف
ــة-  ــرات منكه ــرات- مك ــها مك ــات اساس ــكاكر- دهان ــالة بالس مح
الســكاكر- فواكــه مغطــاة بالســكر- تمــور- الحبــوب- ذرة حلــوة 

ــة  معالج
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :05/12/2021  التاريخ :05/12/2021

Trademark No.:41885 العالمة التجارية رقم :  41885

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Mohamed Ahmed Khalil Deiryah  بإسم :  محمد احمد خليل ديرية
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Applicant Address: Bethlehem / Biet fajar / Palestine   ف العنوان :  بيت لحم / بيت فجار/ فلسط�ي

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Soaps, bath preparations, shampoos, conditioners; hair 
care preparations; skin care preparations; cosmetics; 
sun care and sun tanning preparations; essential oils. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات االســتحمام والشــامبو ومكيفــات الشــعر؛  الصابــون ومســتحرف
ة أو  ــرش ــة بالب ات العناي ــتحرف ــعر؛ مس ــة بالش ات العناي ــتحرف مس
ات العنايــة مــن الشــمس  ات تجميــل؛ مســتحرف الجلــد، مســتحرف

وتســمري الجلــد؛ زيــوت عطريــة. 

  

 

Date :05/12/2021  التاريخ :05/12/2021

Trademark No.:41886 العالمة التجارية رقم :  41886

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: OZMER PASTACILIK VE ICECEK 
URUNLERI SANAYI PAZARLAMA TURIZM VE DIS 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ي بازارالما  ي سانا�ي ي اشيجك أورنلري
بإسم :  أوزمر باستاجيلك �ف

ي 
كيىت ي دشس تيجاريت أنونيم شري

توريزم �ف

Applicant Address: Serifali Mahallesi, Beyit 
Sokak, No:54 Umraniye, Istanbul, Turkey 

 ، ي ، بيت سوكاك، نو: 54، أمرانىي يفاىلي ماهاليىسي العنوان :  �ش
أسطنبول، تركيا  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, and game; processed meat products; 
dried pulses; soups, bouillon; processed olives, olive 
paste; milk and 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 :
الصيــد؛  وطيــور  الداجنــة  الطيــور  ولحــوم  واســماك  لحــوم 
منتجــات اللحــوم المعالجــة؛ البقــول المجففــة؛ شــوربات؛ مــرق؛ 
زيتــون معالــج، معجــون زيتــون؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب، 
وات محفوظــة  ــرف ــوت الصالحــة لــالأكل؛ فواكــه وخ زبــدة؛ الزي
معجــون  مملحــة؛  أو  ومدخنــة  ومطهــوة  ومجمــدة  ومجففــة 
ة والفواكــه المجففــة كوجبــات  طماطــم؛ المكــرات المحــرف
 ، ي

خفيفــة؛ معجــون البنــدق قابــل للدهــن وزبــدة الفــول الســودا�ف
الطحينــة )عجينــة بــذور السمســم)؛ البيــض والبيــض المســحوق؛ 

ــا.  ــق بطاط رقائ
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Date :05/12/2021  التاريخ :05/12/2021

Trademark No.:41887 العالمة التجارية رقم :  41887

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: OZMER PASTACILIK VE ICECEK 
URUNLERI SANAYI PAZARLAMA TURIZM VE DIS 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ي بازارالما  ي سانا�ي ي اشيجك أورنلري
بإسم :  أوزمر باستاجيلك �ف

ي 
كيىت ي دشس تيجاريت أنونيم شري

توريزم �ف

Applicant Address: Serifali Mahallesi, Beyit 
Sokak, No:54 Umraniye, Istanbul, Turkey 

 ، ي ، بيت سوكاك، نو: 54، أمرانىي يفاىلي ماهاليىسي العنوان :  �ش
أسطنبول، تركيا  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
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, pasties, 
pita, sandwiches, pies, cakes; desserts based on dough 
coated with syrup; puddings, custard, rice 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, iced 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 :
وبــات  وبــات أساســها القهــوة أو الــكاكاو؛ مرش القهــوة، الــكاكاو؛ مرش
نودلــز  محشــية،  عجائــن  معكرونــة،  الشــوكوالتة؛  أساســها 
ي أساســها 

ــىت ــز ال ــات ومنتجــات المخاب ــة رقيقــة[؛ المعجن ]معكرون
ــر  ، فطائ ف ــرب ــوكوالتة؛ خ ــق والش ــها الدقي ــات اساس ــق؛ حلوي الدقي
ي 

، سندويشــات، فطائــر، كيــك؛ الحلويــات الــىت ي ف عــر�ب باللحــم، خــرب
د،  ــرت ــغ، كس ــوى البودين اب؛ حل ــرش ــة بال ف المغلف ــ�ي ــها العج اساس
ي،  حلــوى البودينــغ بــاالأرز، العســل، شــمع نحــل لالســتهالك البرش
) لالأغــراض الغذائيــة؛ توابــل للمــواد الغذائيــة؛  شــمع النحــل )عكــرب
فانيــال ]منكهــة[، بهــارات، الصلصــات )التوابــل)، صلصــة بنــدورة؛ 
؛ دقيــق، ســميد، نشــا للطعــام؛ ســكر،  ف ة، مســحوق الخبــري خمــري
ــات،  ــج؛ حلوي ــاي مثل ــاي، ش ــودرة؛ ش ــكر ب ــكر، س ــات الس مكعب
رقائــق؛  بســكويت  مقرمــش،  بســكويت  بســكويت،  شــوكوالتة، 
علكــة المضــغ؛ بوظــة )أيســكريم)، مثلجــات صالحــة لــالأكل؛ ملــح؛ 
وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب، بوشــار، شــوفان مطحــون، 
فطــار، القمــح المعالــج لالســتهالك  رقائــق الــذرة، حبــوب االإ
ي، الشــوفان المعالــج  ي، شــعري مطحــون لالســتهالك البــرش البــرش
ي،  ي، الجــاودار المعالــج لالســتهالك البــرش لالســتهالك البــرش

ــام.  ــس للطع االأرز؛ دب
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Date :05/12/2021  التاريخ :05/12/2021

Trademark No.:41888 العالمة التجارية رقم :  41888

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: OZMER PASTACILIK VE ICECEK 
URUNLERI SANAYI PAZARLAMA TURIZM VE DIS 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ي بازارالما  ي سانا�ي ي اشيجك أورنلري
بإسم :  أوزمر باستاجيلك �ف

ي 
كيىت ي دشس تيجاريت أنونيم شري

توريزم �ف

Applicant Address: Serifali Mahallesi, Beyit 
Sokak, No:54 Umraniye, Istanbul, Turkey 

 ، ي ، بيت سوكاك، نو: 54، أمرانىي يفاىلي ماهاليىسي العنوان :  �ش
أسطنبول، تركيا  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Mineral water, spring water, table water, soda water; 
fruit and vegetable juices, fruit and vegetable 
concentrates and extracts for making beverages, non-
alcoholic soft drinks; energy drinks, protein-enriched 
sports beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الميــاه المعدنيــة وميــاه الينابيــع وميــاه الجوفيــة والميــاه الصــودا؛ 
وات  وات، مركــزات الفاكهــة والخــرف عصائــر الفاكهــة والخــرف
وبــات الخفيفــة غــري  وبــات؛ المرش ومســتخلصات لصنــع المرش
وبــات الرياضيــة الغنيــة  وبــات الطاقــة، المرش الكحوليــة؛ مرش

 . ف وتــ�ي بالرب

  

 

Date :05/12/2021  التاريخ :05/12/2021

Trademark No.:41889 العالمة التجارية رقم :  41889

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Iveco S.P.A.  .إيه. ي بإسم :  إيفيكو أس.�ب

Applicant Address: VIA PUGLIA, 35, 10156 
TORINO - ITALY 

العنوان :  فيا بوجليا ، 35 ، 10156 تورينو - إيطاليا  

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:
Vehicles; land vehicles; industrial vehicles; commercial 
vehicles; vans; buses; minibuses; coaches; trucks; pickup 
trucks; military vehicles; armoured vehicles; armoured

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مركبــات  الصناعيــة؛  المركبــات  يــة؛  الرب المركبــات  المركبــات؛ 
ة؛  ــري ــالت الصغ ــالت؛ والحاف ــة؛ الحاف ــاحنات المقفل ــة؛ الش تجاري
ة بيــك اب؛ ة؛ الشــاحنات؛ الشــاحنات الصغــري المركبــات الكبــري
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land vehicles; amphibious vehicles; amphibious 
armoured vehicles; tracked vehicles; tracked armoured 
vehicles; military vehicles for transport; electric 
vehicles; electrically powered vehicles; hybrid vehicles; 
hydrogen powered vehicles; fuel cells vehicles; engines 
for land vehicles, industrial vehicles, commercial 
vehicles, vans, buses, minibuses, coaches, trucks, pickup 
trucks, armoured vehicles, armoured land vehicles, 
amphibious vehicles, amphibious armoured vehicles, 
tracked vehicles, tracked armoured vehicles, military 
vehicles for transport; electric motors for vehicles; 
vehicle gas engines; transmissions for land vehicles; 
transmissions (parts of land vehicles); driving cabs for 
land vehicles; rescue vehicles; motors for land vehicles; 
engines for railway vehicles; engines for military 
vehicles; parts and fittings of the aforesaid goods. 

ــة؛  ــة المدرع ي ــات الرب ــة؛ المركب ــات مصفح ــة؛ مركب ــات حربي مركب
المركبــات  مائيــة؛  الرب المدرعــة  المركبــات  مائيــة؛  الرب المركبــات 
رة؛ المركبــات العســكرية للنقــل؛  ف رة؛ مركبــات مدرعــة مجــرف ف المجــرف
الكهربائيــة؛  بالطاقــة  تعمــل  مركبــات  الكهربائيــة؛  المركبــات 
ف ؛ مركبــات  المركبــات الهجينــة؛ المركبــات العاملــة بالهيدروجــ�ي
ــة،  ــات الصناعي ــة، المركب ي ــات الرب ــركات المركب ــود؛ مح ــا الوق خالي
مركبــات تجاريــة، الشــاحنات المقفلــة، الحافــالت، والحافــالت 
ة  ــري ــاحنات الصغ ــاحنات، الش ة، الش ــري ــات الكب ة، المركب ــري الصغ
يــة المدرعــة، المركبــات  بيــك اب، مركبــات مصفحــة، المركبــات الرب
رة،  ف مائيــة، المركبــات المجــرف مائيــة، المركبــات المدرعــة الرب الرب
رة، المركبــات العســكرية للنقــل؛ المحــركات  ف مركبــات مدرعــة مجــرف
ــة  ــات؛ ناقــالت الحرك ــات؛ محــركات الغــاز للمركب ــة للمركب الكهربائي
يــة؛ ناقــالت الرعــة )أجــزاء مــن المركبــات االأرضيــة)؛  للمركبــات الرب
ــركات  ــاذ؛ المح نق ــات االإ ــة؛ مركب ي ــات الرب ــادة للمركب ــرات القي حج
ــة؛ المحــركات لمركبــات ســكك الحديــد؛ المحــركات  ي للمركبــات الرب
للمركبــات العســكرية؛ قطــع وتركيبــات البضائــع المذكــورة أعــاله . 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة GROUP بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :06/12/2021  التاريخ :06/12/2021

Trademark No.:41890 العالمة التجارية رقم :  41890

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: New Elite Pharma Company for 
Pharmaceuticals and Medical Appliances 

كة نيو اليت فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Sahel Street, Al-
Saher Building, 3rd floor 

العنوان :  رام الله شارع السهل عمارة الساهر ط 3  

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Body cavities (appliance for washing) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ادوات لغسل تجاويف الجسم 
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Date :06/12/2021  التاريخ :06/12/2021

Trademark No.:41891 العالمة التجارية رقم :  41891

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي أتش آند كو. كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

، ألمانيا   اسة 11، 30163 هانوفري العنوان :  بودبيلسكيسرت

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 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؛ لحــوم الصيــد، غــري الحيــة؛ واالأســماك، غــري الحيــة؛ 
ــام؛  ــالم للطع ــوة؛ الُه ــه، المطه ــوم؛ الفواك ــتخلصات اللح ومس
المجمــدة؛  الفواكــه  بالســكر؛  المطبوخــة  والفواكــه  ؛  والَمــر�ب
وات  الخــرف المجففــة؛  الفواكــه  ؛  المحفوظــة  الفواكــه، 
وات، المجففــة؛  وات، المحفوظــة ؛ الخــرف المجمــدة؛ الخــرف
وات، المطبوخــة؛ الوجبــات الخفيفــة مــن البطاطــس؛  الخــرف
الزبيــب؛ المكــرات المجففــة؛ المكــرات المحمصــة؛ المكــرات 
المجففــة؛  الفواكــه  منتجــات  المبهــرة؛  المكــرات  المملحــة؛ 
والبيــض؛ الزيــوت للطعــام؛ الدهــون الصالحــة لــالأكل؛ المخاليــط 
؛ منتجــات االألبــان وبدائــل  ف ائــح الخــرب ي تحتــوي عــى الدهــن لرش

الــىت
ــان.  االألب

اطات خاصة:حماية باللون االصفر اشرت

  
 

Date :06/12/2021  التاريخ :06/12/2021

Trademark No.:41892 العالمة التجارية رقم :  41892

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي أتش آند كو. كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

، ألمانيا   اسة 11، 30163 هانوفري العنوان :  بودبيلسكيسرت
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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; 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 أســاسي 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:حماية باللون االصفر اشرت

  
 

Date :06/12/2021  التاريخ :06/12/2021

Trademark No.:41893 العالمة التجارية رقم :  41893

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي أتش آند كو. كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

، ألمانيا   اسة 11، 30163 هانوفري العنوان :  بودبيلسكيسرت

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:
Sporting activities; Entertainment services; Cultural 
activities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأنشطة الرياضية؛ االأنشطة الثقافية؛ خدمات ترفيهية. 

اطات خاصة:حماية باللون االصفر اشرت
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255

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :06/12/2021  التاريخ :06/12/2021

Trademark No.:41894 العالمة التجارية رقم :  41894

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي أتش آند كو. كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

، ألمانيا   اسة 11، 30163 هانوفري العنوان :  بودبيلسكيسرت

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 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؛ لحــوم الصيــد، غــري الحيــة؛ واالأســماك، غــري الحيــة؛ 
ــام؛  ــالم للطع ــوة؛ الُه ــه، المطه ــوم؛ الفواك ــتخلصات اللح ومس
المجمــدة؛  الفواكــه  بالســكر؛  المطبوخــة  والفواكــه  ؛  والَمــر�ب
وات  الخــرف المجففــة؛  الفواكــه  ؛  المحفوظــة  الفواكــه، 
وات، المجففــة؛  وات، المحفوظــة ؛ الخــرف المجمــدة؛ الخــرف
وات، المطبوخــة؛ الوجبــات الخفيفــة مــن البطاطــس؛  الخــرف
الزبيــب؛ المكــرات المجففــة؛ المكــرات المحمصــة؛ المكــرات 
المجففــة؛  الفواكــه  منتجــات  المبهــرة؛  المكــرات  المملحــة؛ 
والبيــض؛ الزيــوت للطعــام؛ الدهــون الصالحــة لــالأكل؛ المخاليــط 
؛ منتجــات االألبــان وبدائــل  ف ائــح الخــرب ي تحتــوي عــى الدهــن لرش

الــىت
ــان.  االألب

  

 

Date :06/12/2021  التاريخ :06/12/2021

Trademark No.:41895 العالمة التجارية رقم :  41895

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي أتش آند كو. كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

، ألمانيا   اسة 11، 30163 هانوفري العنوان :  بودبيلسكيسرت

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; 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 أســاسي 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 

  

 

Date :06/12/2021  التاريخ :06/12/2021

Trademark No.:41896 العالمة التجارية رقم :  41896

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي أتش آند كو. كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

، ألمانيا   اسة 11، 30163 هانوفري العنوان :  بودبيلسكيسرت

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:
Sporting activities; Entertainment services; Cultural 
activities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأنشطة الرياضية؛ االأنشطة الثقافية؛ خدمات ترفيهية. 
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257

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date :06/12/2021  التاريخ :06/12/2021

Trademark No.:41897 العالمة التجارية رقم :  41897

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Mohamed Anver Zaki Uddeen 
Anverally 

بإسم :  محمد انور زكي الدين انورعىي 

Applicant Address: No. 76/2, Flower Road, 
Colombo 07, Sri Lanka 

العنوان :  رقم 76/2، فالور رود، كولومبو 07، سري النكا  

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

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

Goods/Services:
Tea and Tea based Beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات اساسها الشاي.  الشاي ومرش

  

 

Date :07/12/2021  التاريخ :07/12/2021

Trademark No.:41898 العالمة التجارية رقم :  41898

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Kamel moeen ahmad qabaha  ف احمد قبها بإسم :  كميل مع�ي

Applicant Address: palestine - jenin - barta`a 
alsharkyah   

قية 0568305350     ف - برطعه الرش ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - Al 
Dakhiliyah Roundabout

ف - دوار الداخلية  جوال : 0599116523 عنوان التبليغ  : جن�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cereal preparations, cereal - based snack food , chips ( 
cereal products ) , chutneys ( codiments ) , corn flakes , 
fluor - milling products, peppers (seasonings

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الحبــوب ، وجبــات خفيفــة اساســها الحبــوب ، رقائــق  مســتحرف
) منتجــات حبــوب )مقبــالت هنديــة توابــل ، رقائــق ذرة , منتجــات 

طحــن الدقيــق ، فلفــل ) توابــل ) رقائــق بطاطــا 

CHIPS  -POTATO اطات خاصة:عدم الحماية عى  اشرت
 بمعزل عن العالمة
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 
 

Date :07/12/2021  التاريخ :07/12/2021

Trademark No.:41899 العالمة التجارية رقم :  41899

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 بوليىسي 11 كادي اسكي 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

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 
اطات خاصة:عدم الحماية عى سنبلة القمح بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :07/12/2021  التاريخ :07/12/2021

Trademark No.:41900 العالمة التجارية رقم :  41900

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Bajjora Company for Food 
Supplement and Cosmetics

ات  كة مصنع بجورة لالأغذية التكميلية و مستحرف بإسم :   �ش
التجميل

Applicant Address: Tulkarm Deir al-Ghusun        العنوان :  طولكرم دير الغصون
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant for Correspondence : Tulkarm Deir al-
Ghusun

عنوان التبليغ  : طولكرم دير الغصون 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
A lginate dietary  supplements , Balms for medical 
purposes  , Balsamic preparations for medical purposes 
, Bath preparations, medicated  , Burns (Preparations 
for the treatment of-)  , Collyrium , Constipation 
(Medicines for alleviating-) , Corn remedies   , Cultures 
of microorganisms for medical and veterinary use , 
Dandruff (Pharmaceutical preparations for treating-)  , 
Detergents for medical purposes  , Dietary supplements 
for animals  , Dietetic beverages adapted for medical 
purposes  , Dietetic foods adapted for medical 
purposes , Dietetic substances adapted for medical 
use  , Digestives for pharmaceutical purposes  , Dill oil 
for medical purposes  , Drinks (Medicinal-) , Eucalyptol 
for pharmaceutical purposes , Evacuants , Evacuants  
, Frostbite salve for pharmaceutical purposes , 
Fungicides , Gases for medical purposes , Greases for 
medical purposes , Greases for veterinary purposes , 
Hair growth preparations (Medicinal-) , Hemorrhoid 
preparations , Herbal teas for medical purposes  , Herbs 
(Medicinal-)  , Magnesia for pharmaceutical purposes 
, Mineral food supplements , Mint for pharmaceutical 
purposes , Nutritional supplements , Protein 
supplements for animals , Soil-sterilising preparations 
, Sunburn ointments , Tonics [medicines] , Veterinary 
preparations

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى الجينــات ، بلســم لغايــات 
ات  مســتحرف  ، طبيــة  لغايــات  بلســمية  ات  مســتحرف  ، طبيــة 
ــة  ات لعــالج الحــروق ، قطــرة ، أدوي اســتحمام طبيــة ، مســتحرف
ــات  ــتنبتات كائن ــامري القــدم ، مس لعــالج االمســاك ، عالجــات مس
ات  ي والبيطــري ، مســتحرف ســتخدام الطــىب عضويــة دقيقــة لالإ
 ، لغايــات طبيــة  ، منظفــات  الــرأس  ة  قــرش لعــالج  صيدالنيــة 
ــة معــدة  ــات حمي وب ــات ، مرش ــة للحيوان ــة الغذائي مكمــالت للحمي
لغايــات طبيــة ، أغذيــة حميــة معــدة لغايــات طبيــة ، مــواد حميــة 
ي ، عالجــات مهضمــة لغايــات صيدالنيــة  معــدة لالســتخدام الطــىب
ي ، أوراق شــجر الكافــور 

اب دوا�أ ، زيــت الشــبث لغايــات طبيــة ، �ش
ــال  ــع واالأطف ــة للرض ــهلة ، أغذي ــة مس ــة ، أدوي ــات صيدالني لغاي
ــات ،  ــدات فطري ــة ، مبي ــات صيدالني د لغاي ــرب ــعة ال ــم لس ، مراه
ــات  ــون لغاي ــة ، ده ــات طبي ــون لغاي ــة ، ده ــات طبي ــازات لغاي غ
ات  مســتحرف  ، الشــعر  لنمــو  دوائيــة  ات  مســتحرف  ، بيطريــة 
للبواســري ، شــاي أعشــاب لغايــات طبيــة أعشــاب دوائيــة ، مغنيســيا 
لغايــات صيدالنيــة ، مكمــالت معدنيــة اىل الغــذاء ، نعنــاع لغايــات 
ــة  ــالت بروتيني ــة ، مكم ــات طبي ــة لغاي ــالت غذائي ــة ، مكم صيدالني
لحــروق  مراهــم   ، بــة  للرت تجديــب  ات  ، مســتحرف للحيوانــات 

ــة  ات بيطري ــتحرف ــة ، مس ــات أدوي ــمس ، مقوي الش

  

 

Date :07/12/2021  التاريخ :07/12/2021

Trademark No.:41902 العالمة التجارية رقم :  41902

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Nokia Corporation  بإسم :  نوكيا كوربوريشن

Applicant Address: Karakaari 7, 02610 Espoo, 
Finland 

العنوان :  كاراكاري 7، 02610 إيسبو، فنلندا  

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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260

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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, storing, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, capturing, 
storing, processing, editing, displaying, transmission 
or reproduction and play back of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital and optical recording 
media; calculating machines, data processing 
equipment, computers and computer hardware, parts 
and fittings thereof; computer peripheral devices; 
computer docking stations; computer hardware for 
games and gaming; computer joysticks; joysticks 
for use with computers, other than for video games; 
joysticks adapted for smartphones; joystick chargers; 
computer software; telecommunications devices, 
apparatuses and equipment, parts and fittings thereof; 
base stations, transmitters, receivers, controllers, 
switches, antennas, cables; electric wires; amplifiers; 
commutators; modems; radio and microwave 
transmission devices and equipment; apparatus 
and instruments for data communication, satellite 
communication and telecommunication; apparatus 
and instruments for monitoring of telecommunication 
networks and data communication networks; 
radar equipment; ciphering equipment, phones, 
smartphones and other wearable and portable 
electronic devices for capturing, receiving, collecting, 
recording, reading, displaying, organizing, editing, 
transmitting, sharing, manipulating and reviewing 
data, text, maps, images and sounds; portable media 
players; tablets; electronic agendas; electronic book 
readers; notebook computers; digital photo frames; 
cameras; camcorders; sensors; wearable connected 
devices, namely devices in the form of watches, glasses, 
contact lenses, headbands, gloves, bracelets, earrings, 
jewelry and helmets that can be used for computing, 
sensing, scanning, recording, displaying, monitoring, 
data-processing, remote-controlling, predicting, 
programming, connecting to computer networks or 
for telecommunication purposes; computing devices 
to be carried by end-users or to be worn on or into the 
body of end-users or to be incorporated into clothing, 
footwear, headgear, contact lenses, bags, textiles, 
fabrics, tissue, furniture and any kinds of materials and 
portable goods and accessories and that can be used for 
computing, sensing, scanning, recording, displaying, 
monitoring, data-processing, remote controlling, 
predicting, programming, connecting to computer

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر  ــاحية ، وللتصوي ــة ، والمس ــة، المالحي ــزة واالأدوات العلمي االأجه
القيــاس،  والــوزن،  والبريــة،   ، والســينمائية   ، ي 

الفوتوغــرا�ف
نقــاذ  اف)، وأجهــزة وأدوات االإ �ش وإرســال االشــارات، والمراقبــة )االإ
والتعليــم ؛ أجهــزة ومعــّدات توصيــل ، التشــغيل، وتخزيــن، 
ــة؛  ــة الكهربائي ي الطاق

ــم أو التحكــم �ف ــع، التنظي ــل، التجمي التحوي
وتحريــر،  ومعالجــة،  وتخزيــن،  والتقــاط،  التســجيل،  أجهــزة 
عــرض، إرســال أو نســخ وإعــادة تشــغيل الصــوت أو الصــور؛ 
ــراص  ــجيل؛ االأق ــراص التس ــية، أق ــات المغناطيس ــالت البيان وحام
التســجيل  ووســائط  الرقميــة  الفيديــو  أقــراص  المضغوطــة، 
ــة  ــدات معالج ــبة، مع ــرى؛ االآالت الحاس ــة االأخ ــة والبري الرقمي
واللــوازم  القطــع  الحاســوب،  وأجهــزة  الحواســيب  البيانــات، 
المتعلقــة بهــا؛ االأجهــزة الطرفيــة للحواســيب؛ قواعــد لتثبيــت 
ــا  ــاب؛ عص ــب االألع ــاب ولع ــر لالألع ــزة الكمبيوت ــيب؛ أجه الحواس
التحكــم الأجهــزة الحاســوب؛ أدوات التحكــم لالســتخدام مــع 
ي الألعــاب الفيديــو؛ عصــا تحكــم مالئمــة 

الحواســيب، عــدا عــن الــىت
للهواتــف الذكيــة؛ شــواحن أدوات التحكــم؛ برمجيــات الحاســوب؛ 
اجهــزة االتصــال، االأجهــزة والمعــدات، القطــع واللــوازم المتعلقــة 
رســال، المســتقبالت، أجهــزة  ــل، أجهــزة االإ ــا؛ محطــات التوصي به
التحكــم، المفاتيــح ، الهوائيــات، والكابــالت؛ االأســالك الكهربائيــة؛ 
؛ أجهــزة المــودم؛  ي

ــا�أ ــار الكهرب الت التي ــدِّ مضخمــات الصــوت؛ مب
الصغــرى؛  والموجــات  الالســلكي  رســال  االإ ومعــدات  أجهــزة 
ــار  ــرب االقم ــاالت ع ــات، االتص ــاالت البيان ــزة واالأدوات التص االأجه
الصناعيــة واالتصــاالت بعيــدة المــدى؛ أجهــزة وأدوات مراقبــة 
ــات ؛  ــل البيان ــبكات توصي ــدى وش ــدة الم ــاالت بعي ــبكات االتص ش
، والهواتــف، الهواتــف الذكيــة  ات الــرادار؛ معــدات التشــفري ف تجهــري
ارتداؤهــا وحملهــا  ي يمكــن 

الــىت االأخــرى  ونيــة  لكرت االإ واالأجهــزة 
عــرض،  وقــراءة،  وتســجيل،   ، وجمــع  واالســتالم،  اللتقــاط، 
رســال، المشــاركة، ومعالجــة واســتعراض  ــر، واالإ وتنظيــم، وتحري
ــات، والنصــوص، وخرائــط، والصــور واالأصــوات؛ مشــغالت  البيان
باللمــس؛  العاملــة  اللوحيــة  الوســائط المحمولــة؛ الحواســيب 
ــة؛ الحواســيب  وني لكرت ــب االإ ــات الكت ــة؛ قارئ وني ــدات االلكرت واالجن
الرقميــة؛  الصــور  إطــارات  المحمولــة؛  ة  الصغــري الشــخصية 
وآالت التصويــر؛ آالت تصويــر الفيديــو؛ الحساســات؛ االأجهــزة 
الموصولــة القابلــة لالرتــداء، تحديــدا االأجهــزة عــى شــكل ســاعات، 
الــراس، والقفــازات،  أربطــة  الالصقــة،  العدســات  النظــارات، 
االســاور، االأقــراط، المجوهــرات والخــوذ المســتخدمة للحوســبة، 
االستشــعار، والمســح، وتســجيل، عــرض، المراقبــة، ومعالجــة 
البيانــات، التحكــم عــن بعــد، والتوقــع، وبرمجــة، والتوصيــل مــع 
ــزة  ــدى؛ أجه ــدة الم ــاالت بعي ــات االتص ــوب لغاي ــبكات الحاس ش
ف أو  ف النهائيــ�ي ي يتــم حملهــا بواســطة المســتخدم�ي

ــىت الحاســوب ال
ف أو ليتــم  ف النهائيــ�ي ي جســم المســتخدم�ي

ليتــم ارتداؤهــا عــى أو �ف
دمجهــا مــع المالبــس، البســة القــدم، أغطيــة الــرأس ، العدســات 
ــاث  ــجه، االأث ــة، انس ــوجات، االأقمش ــب، المنس ــة، والحقائ الالصق
ي 

وأيــة أنــواع مــن المــواد والبضائــع وافكسســوارات المحمولــة والــىت
ــجيل،  ــح، وتس ــعار، والمس ــبة، االستش ــتخدامها للحوس ــن اس يمك
بعــد،  عــن  والتحكــم  البيانــات،  ومعالجــة  المراقبــة،  عــرض، 
ــات ــوب لغاي ــبكات الحاس ــع ش ــل م ــة، والتوصي ــع، وبرمج والتوق
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networks or for telecommunication purposes; 
wearable and portable computing devices; displays 
for vehicles; sensors for vehicles; smartwatches; head-
mounted displays; devices with electric, electronic 
and digital functions that can connect to computer 
networks and which have computing, sensory, 
scanning, communication, data-storage, biofeedback, 
physiological-tracking, health-monitoring, fitness 
monitoring, predictive or augmented-reality 
capabilities, in the form of glasses, gloves, watches, 
clothing, footwear, headgear, bands and helmets; 
batteries; chargers; power adaptors; power banks; 
printers; stands, covers and bags for phones, 
smartphones, computers, tablets and other wearable 
and portable handheld computing devices; audio, 
imaging, video and radio apparatus and instruments; 
speakers; headsets; earphones; microphones; television 
and multimedia apparatus; displays; hands free kits for 
phones, smartphones, computers, tablets and other 
wearable and portable handheld computing devices; 
electronic publications; Global Positioning System 
[GPS] apparatus, instruments and devices; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; 
navigational instruments; satellite navigational 
apparatus; apparatus and software for GPS navigation 
and mapping systems; chips; microprocessors; 
semi-conductors; smart cards [integrated circuit 
cards]; printed circuits; remote control apparatus; 
downloadable sound, video and image files; electronic 
pens; electronic tags for goods; computer software, 
computer hardware and wearable computing devices 
allowing the remote monitoring, control and command 
of vehicles and vehicle parameters, of household 
appliances and furniture, of energy management 
systems, of home automation systems, of security 
systems, of home entertainment and audio/video 
equipment, of telecommunication devices, social media 
devices and computing devices, and of fitness and 
health telecare equipment; machine to machine (M2M) 
communications equipment and devices; computer 
game software; software applications; glasses; 
binoculars; optical lenses; contact lenses; optical goods; 
goggles for sports; application programming interfaces 
(APIs); software development tools; computer software 
and hardware allowing to listen to music and read audio/
video files, to send and read out electronic messages, to 
take, edit, read, display and share digital photographs, 
sounds and videos, to browse on the Internet, to 
chat and to connect to social networks; digital maps; 
software applications for providing location-based 
and contextually-relevant advertisement; vision 
recognition software; audio recognition software; 
computer software and hardware for the provision

االتصــاالت بعيــدة المــدى؛ أجهــزة الحوســبة القابلــة لالرتــداء 
ــات؛ الســاعات  ــات؛ حساســات المركب ــة؛ شاشــات للمركب والمحمول
االأجهــزة ذات  الــرأس؛  المثبتــة عــى  العــرض  الذكيــة؛ أجهــزة 
ي مــن 

ــىت ــة ال ــة والرقمي وني لكرت ــف االإ ــة، والوظائ ــف الكهربائي الوظائ
ــات  ــا إمكاني ي لديه

ــىت ــا مــع شــبكات الحاســوب وال الممكــن توصيله
وتحزيــن  االتصــاالت،  والمســح،  واالستشــعار،  الحوســبة، 
الفســيولوجي،  والتتبــع  الحيويــة،  الفعــل  وردود  البيانــات، 
ــة أو  ــة اللياقــة، قــدرات الواقــع التبؤي والمراقبــة الصحيــة، ومراقب
المعــززة، عــى شــكل نظــارات، والقفــازات، الســاعات، المالبــس، 
ــات؛  ــات وخــوذات؛ البطاري ــرأس ، عصب ــة ال البســة القــدم، أغطي
الشــواحن ؛ ووصــالت الكهربــاء؛ أجهــزة تخزيــن الكهربــاء مــن 
أجــل الشــحن؛ الطابعــات؛ المســاند، أغطيــة وحقائــب للهواتــف، 
اللوحيــة  والحواســيب  الحاســوب،  أجهــزة  الذكيــة،  الهواتــف 
ي يمكــن ارتداؤهــا 

العاملــة باللمــس وأجهــزة الحوســبة االأخــرى الــىت
والمحمولــة باليــد؛ والمقاطــع الصوتيــة ، والتقــاط الصــور، أجهــزة 
ــرأس؛  ــماعات ال ــوت؛ س ات الص ــرب ــو؛ مك ــو والرادي وأدوات الفيدي
وســماعات االذن؛ أجهــزة تكبــري الصــوت؛ أجهــزة التلفــاز والوســائط 
المتعــددة؛ والشاشــات ؛ لــوازم التحــدث عــن بعــد للهواتــف، 
اللوحيــة  والحواســيب  الحاســوب،  أجهــزة  الذكيــة،  الهواتــف 
ي يمكــن ارتداؤهــا 

العاملــة باللمــس وأجهــزة الحوســبة االأخــرى الــىت
أنظمــة  أجهــزة  ونيــة؛  لكرت االإ المنشــورات  باليــد؛  والمحمولــة 
تحديــد المواقــع العالمــي )جــي بيــه اس)، االأدوات واالأجهــزة؛ 
المركبــات)؛  ف  مــ�ت عــى  )حواســيب  للمركبــات  المالحــة  أجهــزة 
ــزة  ــة؛ االأجه ــار الصناعي ــة باالأقم ــزة المالح ــة؛ وأجه وأدوات المالح
ــة ورســم  ــد المواقــع العالمي ــات الأنظمــة المالحــة لتحدي مجي والرب
ــط؛ الرقاقــات؛ المعالجــات المصغــرة؛ أشــباه الموصــالت؛  الخرائ
الــدارات  المتكاملــة[؛  الــدارات  بطاقــات   [ ذكيــة  بطاقــات 
المطبوعــة؛ أجهــزة التحكــم عــن بعــد؛ ملفــات االأصــوات القابلــة 
ونيــة؛  لكرت االإ االأقــالم  والصــور؛  الفيديــو  ملفــات  للتحميــل، 
 ، الحاســوب  برمجيــات  للبضائــع؛  ونيــة  إلكرت بيانيــة  بطاقــات 
ي تســمح 

قطــع الحاســوب وأجهــزة الحوســبة القابلــة لالرتــداء الــىت
بالمراقبــة عــن بعــد، والتحكــم وإصــدار االأوامــر للمركبــات وأجهــزة 
ــة إدارة  ــاث، والأنظم ــة واالأث لي ف ــزة المرف ــات، ولالأجه ــاس للمركب القي
الطاقــة، والأنظمــة أتمتــة المنــازل، ولالأنظمــة االأمنيــة، ولمعــدات 
ليــة ومعــدات الصوت/الفيديــو، والأجهــزة االتصــاالت  ف فيــه المرف الرت
عــالم االجتماعيــة وأجهــزة  بعيــدة المــدى، وأجهــزة وســائل االإ
والصحــة؛  باللياقــة  بعــد  عــن  العنايــة  ومعــدات  الحوســبة، 
معــدات وأجهــزة االتصــاالت مــن آلــة إىل آلــة )ام 2 ام)؛ برمجيــات 
؛  ــات؛ النظــارات؛ والمناظــري مجي ألعــاب الحاســوب؛ تطبيقــات الرب
العدســات البريــة؛ العدســات الالصقــة؛ والســلع البريــة؛ 
البينيــة  االأســطح  الرياضيــة؛  الواقيــة الســتخدامات  النظــارات 
ــات؛  مجي ــر الرب ــه آي اس)؛ أدوات تطوي ــه بي مجــة التطبيقــات )أي لرب
ي تســمح باالســتماع إىل الموســيقى 

برمجيــات وأجهــزة الحاســوب الــىت
ــائل  ــراءة الرس ــال وق رس ــة، والإ ــة / المرئي ــات الصوتي ــراءة الملف وق
ومشــاركة  وعــرض  وقــراءة،  تعديــل،  دخــال،  والإ ونيــة،  لكرت االإ
والفيديوهــات،  واالأصــوات  الرقميــة،  الفوتوغرتفيــة  الصــور 
نــت، وللدردشــة والتواصــل مــع الشــبكات  نرت وللبحــث عــى االإ

لتوفــري مجيــات  الرب تطبيقــات  الرقميــة؛  الخرائــط  االجتماعيــة؛ 
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and rendering of travel and tourism advice and for 
providing information about location of entertainment 
venues, local education institutions, hotels, landmarks, 
museums, public transportation, traffic, parking 
information, weather, price comparison, shopping, 
advertisement, health and fitness, employment 
information, social activities and cultural events, Points 
of Interest (POIs), sporting events, food and drink; 
location tracking devices; software applications and 
hardware enabling the user to obtain location-related 
and contextually-relevant information; computer 
software and hardware providing health, fitness and 
well-being information; equipment and apparatus for 
measuring and/or recording different physiological or 
other parameters, including heart rate, blood pressure, 
weight, sleep quality, ventilation, body temperature, 
skin conductivity, blood glucose (all being for scientific 
purposes), lactic acid, time, speed, acceleration, 
altitude, environmental temperature, humidity and 
purity; computer software and hardware allowing 
online payment and payment at distance; algorithms 
for the compression, decompression, encoding, 
decoding and processing of audio, video and imaging 
data; audio, video and images encoder/decoder (codec); 
computing and communication hardware and software 
for use by public safety agencies; air analysis apparatus; 
alarms; animated cartoons; automated teller machines 
[ATM]; compasses; computer memory devices; data 
processing apparatus; detectors; diagnostic apparatus, 
not for medical purposes; distance measuring 
apparatus; DNA chips; downloadable ring tones for 
mobile phones; electric installations for the remote 
control of industrial operations; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of railway points and 
of signals; encoded magnetic cards and identification 
bracelets; fiber optic cables; films, exposed; flashlights; 
food analysis apparatus; wires of metal alloys; galvanic 
cells; heat regulating apparatus; high-frequency 
apparatus; holograms; intercommunication apparatus; 
interfaces for computers; lasers, not for medical 
purposes; lenses for astrophotography; life-saving 
equipment; light emitting diodes [LED]; locks, electric; 
loudspeakers; masts for wireless aerials; material 
testing instruments and machines; measuring devices, 
electric; metronomes; microscopes; monitoring 
apparatus, electric; observation instruments; optical 
fibers; photocopiers; photovoltaic cells; apparatus 
and instruments for physics; precision balances; radar 
apparatus; radiotelephony sets; railway traffic safety 
appliances; satellites for scientific purposes; scales; 
scanners; signals, luminous or mechanical; signs, 
luminous; simulators for the steering and control of 
vehicles; sound locating instruments; telescopes;

الدعايــات بنــاء عــى الموقــع وصفحــات المحتويــات ذات الصلــة؛ 
ــوت؛  ــى الص ــرف ع ــج التع ــة؛ برنام ــى الرؤي ــرف ع ــات التع برمجي
برمجيــات وأجهــزة الحاســوب لتوفــري وتقديــم نصائــح الســفر 
فيــه،  والســياحة ولتوفــري المعلومــات حــول مواقــع أماكــن الرت
ــف،  ــم، المتاح ــادق، المعال ــة ، الفن ــم المحلي ــات التعلي مؤسس
ــيارات،  ــاف الس ــات اصطف ــرور، معلوم ــة الم ــام، حرك ــل الع النق
الطقــس، مقارنــة االأســعار، التســوق، خدمــات الدعايــة واالعــالن، 
الصّحــة واللياقــة، معلومــات التوظيــف، االأنشــطة االجتماعيــة 
الفعاليــات  لالهتمــام،  ة  المثــري النقــاط  الثقافيــة،  واالأحــداث 
ــات  ــع؛ تطبيق ــع الموق ــزة تتب اب؛ أجه ــرش ــام وال ــة، الطع الرياضي
ف مــن الحصــول عــى  ف المســتخدم�ي مجيــات لتمكــ�ي وأجهــزة الرب
المعلومــات بنــاء عــى الموقــع وصفحــات المحتويــات ذات الصلــة 
ي توفــر معلومــات الصحــة، 

؛ برمجيــات وقطــع الحاســوب الــىت
ــاس و/أو  ــزة لقي ــدات واالأجه ــة؛ المع ــة والرفاهي ــات اللياق ومعلوم
ــة،  ــرى المختلف ــل االأخ ــيولوجية أو العوام ــل الفس ــجيل العوام تس
بــات القلــب، ضغــط الــدم، والــوزن، وكفايــة  وتتضمــن معــدل رصف
النــوم، والتهويــة، وحــرارة الجســم، وقابليــة الجســم للتوصيــل، 
جلوكــوز الــدم )جميعهــا الأغــراض علميــة)، حامــض اللبنيــك، 
التوقيــت، والرعــة ، والتســارع ، واالرتفــاع ، ودرجــة الحــرارة 
ي 

البيئيــة، والرطوبــة والنقــاء؛ برمجيــات وقطــع الحاســوب الــىت
ــات  ــد؛ الخوارزمي ــن بع ــع ع ــت والدف ن نرت ــى االإ ــع ع ــمح بالدف تس
ف ومعالجــة  مــري ، وإزالــة الرت للضغــط، وإزالــة الضغــط، تشــفري
ــة  ــع الصوتي ــة؛ والمقاط ــة والتصويري ــة، والمرئي ــات الصوتي البيان
قطــع  )؛  )تشــفري والصــور  الفيديــو  تشــفري  /إزالة  وتشــفري  ،
ــل وكاالت  ــن قب ــتخدام م ــاالت لالس ــبة واالتص ــات الحوس وبرمجي
نــذار؛ الرســوم  الســالمة العامــة؛ أجهــزة تحليــل الهــواء؛ أجهــزة االإ
ــرة  ــزة الذاك ــالت؛ أجه ؛ البوص ــراف االآىلي ــات ال ــة؛ ماكين المتحرك
ــزة  ــف؛ أجه ــزة الكش ــات؛ أجه ــة البيان ــزة معالج ــوبية؛ أجه الحاس
ــد؛  ــن بع ــاس ع ــزة القي ــة؛ أجه ــات الطبي ــري الغاي ــخيص، لغ التش
ف القابلــة للتحميــل للهواتف  رقائــق للحمــض النــووي؛ نغمــات الرنــ�ي
ات الكهربائيــة للتحكــم عــن بعــد بالعمليــات  ف النقالــة؛ التجهــري
الصناعيــة؛ االأجهــزة الكهروديناميكيــة؛ البطاقــات المغناطيســية 
ــالم،  ــة؛ االأف ــاف البري ــل االألي ــف؛ كواب ــاور التعري ــزة وأس المرم
المعروضــة؛ المصابيــح الكاشــفة؛ أجهــزة تحليــل الغــذاء؛ االأســالك 
مــن الســبائك المعدنيــة؛ خاليــا غلفانيــة؛ اجهــزة تنظيــم الحــرارة؛ 
؛  دد؛ صــور مجســمة؛ أجهــزة االتصــال الداخــىي االأجهــزة عاليــة الــرت
ــري  ر ، لغ ف ــري ــّعة الل ــزة أش ــوب؛ أجه ــزة الحاس ــة الأجه ــزة بيني أجه
ــاذ؛  نق ــدات االإ ؛ مع ــكي ــر الفل ــات للتصوي ــة؛ عدس ــات الطبي الغاي
االقفــال،  دي)؛  إي  )ال  للضــوء  الباعثــة  الثنائيــة  الصمامــات 
ــلكية؛ أدوات  ــات الالس ــواري للهوائي ــماعات؛ ص ــة؛ والس الكهربائي
ــدوالت  ــة؛ بن ــاس، الكهربائي ات القي ف ــري ــواد؛ تجه ــص الم وآالت فح
ــة؛  ــة، الكهربائي ــزة المراقب ــر)؛ أجه ــكوبات )مجاه ــاع؛ ميكروس إيق
أدوات رصــد؛ )االأليــاف البريــة)؛ وآالت التصويــر الضوئيــة ؛ 
؛  ي

ــا�أ ي ف ــتخدام الفري ــزة واالأدوات لالس ــة؛ االأجه ــا الكهروضوئي الخالي
الموازيــن الدقيقــة؛ أجهــزة الــرادار؛ مجموعــات االتصــال الهاتفــي 
؛ أجهــزة االأمــان لحركــة مــرور الســكك الحديديــة؛ أقمــار  الالســلكي
؛  ي

صناعيــة لالأغــراض العلميــة؛ والموازيــن؛ اجهــزة المســح الضــو�أ
شــارات، المضيئــة أو الميكانيكيــة؛ والالفتــات ، المضيئــة؛ أجهــزة االإ
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temperature indicators; testing apparatus not for 
medical purposes; theft prevention installations, 
electric; thermometers, not for medical purposes; 
thermostats; time recording apparatus; traffic-light 
apparatus; viewfinders, photographic; walkie-talkies; 
wavemeters; weighing machines; X-rays producing 
apparatus and installations, not for medical purposes; 
humanoid robots with artificial intelligence; wearable 
activity trackers; wearable computers; wearable video 
display monitors; parts, fittings and accessories of all 
the aforementioned goods 

ــد مصــدر  ــات؛ معــدات تحدي ــه والتحكــم بالمركب المحــاكاة لتوجي
ــزة  ــرارة؛ أجه ــة الح ات درج ــؤ�ش ــكوب؛ وم ــري التلس ــوت؛ مناظ الص
ات منــع الرقــة، الكهربائيــة؛  ف اختبــار ليســت لغايــات طبيــة؛ تجهــري
ــم  ــزة تنظي ــة؛ أجه ــات الطبي ــري الغاي ــرارة ، لغ ــاس الح ــزة قي أجه
شــارة الضوئيــة؛ محــدد  الحــرارة؛ أجهــزة تســجيل الزمــن؛ أجهــزة االإ
ي ؛ الهواتــف الالســلكية؛ أجهــزة 

الرؤيــة، وللتصويــر الفوتوغــرا�ف
ــاج  نت ــات الإ كيب ــزة والرت ــي؛ آالت وزن؛ االأجه ــول الموج ــاس الط قي
ــات االآليــة ذات  ــات الطبيــة؛ الروبوت االأشــعة الســينية، لغــري الغاي
ــزة  ــداء؛ أجه ــة لالرت ــة القابل ــات الحرك ــي؛ متتبع ــذكاء االصطناع ال
ي يمكــن ارتداؤهــا؛ شاشــات عــرض الفيديــو لالرتداء؛ 

الحاســوب الــىت
القطــع، لــوازم واكسســوارات لجميــع مــا ذكــر مــن بضائــع. 
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ف فلسط�ي

Goods/Services:
Telecommunications; telephone, sound, images, text 
and data transmission services; cellular telephone 
communication; communications by computer 
terminals; communications by fibre optic and 
wireless networks; computer aided transmission 
of messages, sound, data and images; electronic 
bulletin board services [telecommunications services]; 
facsimile transmission; rental, hire and leasing of 
telecommunications devices, equipment and systems; 
message sending; rental of modems; news agency 
services; providing online forums; paging services [radio, 
telephone or other means of electronic communication]; 
radio broadcasting; radio communications; 
satellite transmission; streaming of data; providing 
telecommunications connections to a global computer 
network; providing user access to global computer 
networks; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; providing internet chatrooms;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والصــوت،  والهواتــف،  المــدى؛  بعيــدة  االتصــاالت  خدمــات 
تصــال  والصــور، خدمــات إرســال النصــوص والبيانــات؛ خدمــات االإ
االأجهــزة  عــرب  تصــاالت  االإ خدمــات  الخلويــة؛  الهواتــف  عــرب 
االأليــاف  شــبكات  بواســطة  االتصــاالت  للحاســوب؛  الطرفيــة 
الحاســوب  بمســاعدة  الرســائل  إرســال  والالســلكية؛  البريــة 
عالنــات  االإ لوحــات  خدمــات  والصــور؛  البيانــات  والصــوت،   ،
خدمــات  المــدى[؛  بعيــدة  تصــاالت  االإ ]خدمــات  ونيــة  لكرت االإ
، واســتئجار وإيجــار أجهــزة االتصــاالت  إرســال الفاكســات؛ تأجــري
بعيــدة المــدى، والمعــدات واالأنظمــة؛ خدمــات إرســال الرســائل؛ 
ــات  ــة؛ خدم خباري ــوكاالت االإ ــات ال ــودم؛ خدم ــزة الم ــري أجه تأج
نــت؛ خدمــات أجهــزة النــداء االآىلي  توفــري المنتديــات عــى االنرت
ــث  ــة)؛ الب وني ــال االلكرت ــائط االتص ــف أو وس )، أو الهات ــلكي )الالس
ــة؛  ــار الصناعي ــرب االأقم ــال ع رس ــاع؛ االإ ــاالت المذي ــي؛ اتص ذاع االإ
البــث المبــا�ش للبيانــات؛ خدمــات توفــري تواصــل االتصــاالت 
ــول  ــة وص ــة؛ إتاح ــوب العالمي ــبكات الحاس ــع ش ــدى م ــدة الم بعي
المســتخدم لشــبكات الحاســوب العالميــة؛ توفــري قنــوات اتصــال

361
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providing access to databases; rental of message 
sending apparatus; rental of access time to global 
computer networks; telecommunications routing and 
junction services; teleconferencing services; telegraph 
services; telephone services; rental of telephones; 
television broadcasting; telex services; transmission 
of telegrams; electronic mail; transmission of greeting 
cards online; transmission of digital files; video-on-
demand transmission; videoconferencing services; 
voice mail services; wireless broadcasting; provision 
of access to a computerized database that allow the 
management and security of connected electronic 
devices and of software applications; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services 

نــت؛  نرت لخدمــات التســوق عــن بعــد؛ توفــري غــرف الدردشــة عــرب االإ
خدمــات إتاحــة الوصــول إىل قواعــد البيانــات؛ تأجــري أجهــزة إرســال 
ــة؛  ــوب العالمي ــبكات الحاس ــول إىل ش ــن الوص ــري زم ــائل؛ تأج الرس
ــات  ــدى؛ خدم ــدة الم ــاالت بعي تص ــل االإ ــه وتوصي ــات توجي خدم
بــراق؛ خدمــات الهواتــف؛  عقــد المؤتمــرات عــن بُعــد؛ خدمــات االإ
ــس؛  ــات التلك ؛ خدم ي

ــو�ف ــث التلفزي ــات الب ــف؛ خدم ــري الهوات تأج
؛ إرســال بطاقــات معايــدة عــرب  ي

و�ف لكــرت يــد االإ قيــات؛ الرب إرســال الرب
نــت؛ إرســال الملفــات الرقميــة؛ إرســال الفيديوهــات حســب  نرت االإ
يــد  الطلــب؛ خدمــات عقــد المؤتمــرات المرئيــة؛ خدمــات الرب
؛ توفــري الوصــول إىل قواعــد البيانــات  ؛ البــث الالســلكي ي

الصــو�ت
ونيــة المتصلــة  لكرت المحوســبة للســماح بــإدارة وحمايــة االأجهــزة االإ
واالستشــارات  النصائــح  المعلومــات،  مجيــات؛  الرب وتطبيقــات 

ــا.  ــورة آنف ــات المذك ــع الخدم ــة بجمي المتعلق
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ف فلسط�ي

Goods/Services:
Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design, development, installation, 
maintenance and upgrading of computer software; 
design and development of computer hardware; 
clinical trials; computer programming; computer 
system analysis and design; computer virus protection 
services; computer security consultancy; construction 
drafting; consultancy in the field of energy-saving; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; creating and maintaining web sites 
for others; data conversion of computer programs 
and data [not physical conversion]; digitization 
of documents [scanning]; electronic data storage; 
energy auditing; hosting computer sites [web sites]; 
mechanical research; meteorological information; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصاميــم  االأبحــاث  والتقنيــة وخدمــات  العلميــة  الخدمــات 
؛  الصناعيــة  واالأبحــاث  التحاليــل  خدمــات  بهــا؛  المتعلقــة 
برمجيــات  وتحديــث  صيانــة  تركيــب،  والتطويــر،  والتصميــم، 
ــارب  ــوب؛ التج ــزة الحاس ــع أجه ــر قط ــم وتطوي ــيب؛ تصمي حواس
ــل وتصميــم أنظمــة  ــة؛ خدمــات برمجــة الحاســوب؛ تحلي الريري
وســات؛ خدمــات  الحاســوب؛ خدمــات حمايــة الحواســيب مــن الفري
مســودات  رســم  للحاســوب؛  االأمنيــة  االستشــارات  تقديــم 
ي مجــال توفــري الطاقــة؛ تحويــل البيانات 

نشــاءات؛ االستشــارات �ف االإ
ونيــة؛ إنشــاء وصيانــة  أو الوثائــق مــن وســائط ماديــة إىل إلكرت
ــج  ــات برام ــل بيان ــن؛ تحوي ــت لالآخري ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع المواق
الحاســوب والبيانــات ]تحويــل غــري مــادي[؛ تحويــل بيانــات الوثائــق 
ونيــة؛  لكرت [؛ خدمــات تخزيــن البيانــات االإ ي

إىل رقميــة ]مســح ضــو�أ
ــع  ــوب )مواق ــع الحاس ــتضافة مواق ــات اس ــة؛ خدم ــق الطاق تدقي
نــت)؛ االأبحــاث الميكانيكيــة؛ المعلومــات عــن االأحــوال الجويــة؛  انرت
مراقبــة أنظمــة الحاســوب عــن طريــق الدخــول عــن بعــد؛ خدمــات
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monitoring of computer systems by remote access; 
outsource service providers in the field of information 
technology; physics [research]; quality control; recovery 
of computer data; research and development of new 
products for others; provision of scientific information, 
advice and consultancy in relation to carbon offsetting; 
scientific laboratory services; providing search 
engines for the internet; surveying; technical project 
studies; technical writing; technological consultancy; 
telecommunications technology consultancy; 
material and textile testing; urban planning; vehicle 
roadworthiness testing; water analysis; rental of 
web servers; web site design consultancy; scientific 
and technological analysis, research, development, 
planning, optimization, support, technical 
troubleshooting and consultancy services in the field 
of telecommunications devices, equipment, networks, 
systems, solutions and software; design, engineering 
and development of telecommunications devices, 
equipment, networks, systems, solutions and software; 
scientific and technological analysis, research, 
development, support, technical troubleshooting 
and consultancy services in the field of artificial 
intelligence, nanomaterials, sensors, connectivity, 
information technology [IT], geolocation and mapping, 
navigation, computer hardware, computer software, 
computing technologies, data analytics; scientific 
and technological analysis, research, development, 
support, technical troubleshooting and consultancy 
services in the field of audio technologies, imaging 
and video technologies, digital media technologies, 
multimedia technologies, virtual reality technologies, 
radio technologies; scientific and technological 
analysis, research, development, support, technical 
troubleshooting and consultancy services in the 
field of medical and healthcare technology, public 
safety technology, energy technologies, transport 
technologies, wearable computing devices, printing, 
automation, connected vehicles, connected furniture, 
connected clothing, connected consumer products, 
connected home appliances, machine to machines 
(M2M) systems, presence capture solutions; scientific 
and technological analysis and research services in the 
field of vehicles, furniture, clothing, home appliances 
and consumer products that can communicate via 
computer or telecommunication network, as well 
as support, consultancy and development services 
relating to all the aforementioned services; cloud 
computing; server hosting; software as a service [SaaS]; 
infrastructure-as-a-service (IaaS); platform-as-a-service 
(PaaS); application service provider (ASP) services; 
providing on-line [non-downloadable] software and 
mobile applications; providing temporary use of on-line

ــة  ي مجــال تقني
ــة �ف موفــري خدمــات االســتعانة بالمصــادر الخارجي

ــات  جاع بيان ــرت ــودة؛ اس ــط الج ــاء؛ ضب ي ف ــاث الفري ــات؛ أبح المعلوم
ــر المنتجــات الجديــدة لالآخريــن ؛ توفــري  الحاســوب؛ بحــث وتطوي
ــارات  ــح واالستش ــم النصائ ــات تقدي ــة، خدم ــات العلمي المعلوم
العلميــة؛  ات  المختــرب الكربــون؛ خدمــات  بتعويــض  المتعلقــة 
ــت؛ والمســاحية ؛ خدمــات دراســات  ن نرت ــري محــركات بحــث لالإ توف
ــم  ــات تقدي ــة؛ خدم ــة التقني ــات الكتاب ــة؛ خدم ــاريع التقني المش
ــاالت  ــة لالتص ــارات التقني ــم االستش ــة؛ تقدي ــارات التقني االستش
ــدن؛  ــط الُم ــوجات؛ تخطي ــواد والمنس ــار الم ــدى؛ اختب ــدة الم بعي
ــل  ــات للســري عــى الطــرق؛ التحلي ــارات فحــص كفــاءة المركب إختب
؛ تأجــري خــوادم الشــبكة؛ استشــارات تصميــم المواقــع  ي

المــا�أ
ونيــة؛ التحليــل العلمــي والتكنولوجــي، البحــث، والتطويــر،  لكرت االإ
، الدعــم، خدمــات اكتشــاف االأخطــاء  ف خدمــات التخطيــط، تحســ�ي
ي مجــال أجهــزة االتصــاالت 

التقنيــة وإصالحهــا واالستشــارات �ف
والحلــول  االأنظمــة،  الشــبكات،  والمعــدات،  المــدى،  بعديــة 
مجيــات؛ والتصميــم، هندســة وتطويــر أجهــزة االتصــاالت  والرب
والحلــول  االأنظمــة،  الشــبكات،  والمعــدات،  المــدى،  بعيــدة 
مجيــات؛ التحليــل العلمــي والتكنولوجــي، البحــث، والتطويــر،  والرب
ي 

الدعــم، كتشــاف االأخطــاء التقنيــة وإصالحهــا واالستشــارات �ف
ة جــدا، الحساســات،  مجــال الــذكاء االصطناعــي، المــواد الصغــري
)، وتحديــد  ي

وقابليــة التوصيــل، وتكنولوجيــا المعلومــات )آي �ت
ي ورســم الخرائــط، المالحــة، أجهــزة الحاســوب 

المواقــع الجغــرا�ف
ــات؛  ــالت البيان ــبة، تحلي ــات الحوس ــوب ، تقني ــات الحاس ، برمجي
التحليــل العلمــي والتكنولوجــي، البحــث، والتطويــر، الدعــم، 
ي تقديــم االستشــارات واكتشــاف االأخطــاء 

الخدمــات الفنيــة �ف
التصويــر  تقنيــات  الصوتيــة،  التقنيــات  مجــال  ي 

�ف وإصالحهــا 
الوســائط  تقنيــات  الرقميــة،  الوســائط  تقنيــات  والفيديــو، 
، تقنيــات الراديــو؛ التحليــل  ي

اصف المتعــددة، تقنيــات الواقــع االفــرت
العلمــي والتكنولوجــي، البحــث، والتطويــر، الدعــم، لخدمــات 
ي 

ــا �ف ــاء وإصالحه ــاف االأخط ــارات واكتش ــم االستش ي تقدي
ــة �ف الفني

مجــال التقنيــات الطبيــة والعنايــة بالصحــة ، تقنيــات الســالمة 
ي 

العامــة، تقنيــات الطاقــة، تقنيــات النقــل، أجهــزة الحاســوب الــىت
يتــم ارتداؤهــا، الطباعــة، واتمتــة، وتوصيلهــا مــع المركبــات، 
ــاث، وتوصيلهــا مــع المالبــس، وتوصيلهــا مــع  وتوصيلهــا مــع االأث
ليــة، وأنظمــة  ف البضائــع االســتهالكية، وتوصيلهــا مــع االأدوات المرف
االآلــة إىل الآلــة )ام 2 ام)، حلــول التقــاط صــور الحضــور؛ خدمــات 
ــات،  ــال المركب ي مج

ــة �ف ــة والتكنولوجي ــاث العلمي ــل واالأبح التحالي
ي 

ليــة والبضائــع االســتهالكية الــىت ف واالأثــاث، المالبــس، االأدوات المرف
ــدة  ــاالت بعي ــبكات االتص ــوب أو ش ــرب الحاس ــل ع ــا التواص يمكنه
ــر  ــارات والتطوي ــات االستش ــم، وخدم ــة إىل الدع ضاف ــدى، باالإ الم
الســحابية؛  الحوســبة  آنفــا؛  المذكــورة  بالخدمــات  المتعلقــة 
مجيــات كخدمــات )اس ايــه ايــه اس)؛  اســتضافة الخــادم؛ الرب
ــية  ــج الرئيس ام ــه اس)؛ الرب ــه اي ــة )آي اي ــية كخدم ــات االأساس البني
كخدمــة )بيــه ايــه ايــه اس)؛ خدمــات مــزودي خدمــات التطبيقــات؛ 
نــت )غــري  نرت مجيــات وتطبيقــات االأجهــزة النقالــة عــى االإ توفــري الرب
ــات عــى  مجي ــري االســتخدام المؤقــت للرب ــل)؛ توف ــة للتحمي القابل
مجــة  نــت غــري القابلــة للتحميــل لالســتخدام كبنيــة أساســية لرب نرت االإ
التطبيقــات )ايــه بيــه آي)؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لعــدد تكوير
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non-downloadable software for use as an application 
programming interface (API); providing temporary use 
of on-line non-downloadable software development 
tools; rental of computer software and hardware; rental 
of audio, imaging, video, digital media, multimedia, 
virtual reality and presence capture software and 
hardware; data encoding and decoding services; 
leasing of data processing equipment; cartography 
services; mapping services; map creation services; 
on demand provision services of online and digital 
maps; computer services, namely, creating computer 
network-based indexes of information, websites and 
resources; technical digital imaging services; industrial 
design; off-site data backup; research in the field of 
environmental protection; collecting, and processing of 
data; installation, repair and maintenance of computer 
software; performance monitoring services of 
electronic devices connected to a network of computers 
or of telecommunication equipment (Smart Data as 
a Service); collection, storage and provision of access 
to information, network data and geolocalisation 
data (Optimization as a Service); medical and clinical 
research and trials for improvement of patient/physician 
interaction; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services. 

نــت غــري القابلــة للتحميــل؛ تأجــري برمجيــات  نرت مجيــات عــى االإ الرب
ــاط  ــوت، والتق ــزة الص ــات وأجه ــري برمجي ــوب؛ تأج ــع الحاس وقط
والوســائط  الرقميــة،  الوســائط  المرئيــة،  والمقاطــع  الصــور، 
ي والتقــاط صــور 

اصف المتعــددة، وبرمجيــات وأجهــزة الواقــع االفــرت
الحضــور؛ خدمــات تشــفري وفــك تشــفري البيانــات؛ تأجــري معــدات 
ــط؛  ــات الخرائ ــط؛ خدم ــم الخرائ ــات رس ــات؛ خدم ــة البيان معالج
الطلــب  حســب  التوفــري  خدمــات  الخرائــط؛  إنشــاء  خدمــات 
نــت والرقميــة؛ خدمــات الحاســوب، تحديــدا:  نرت للخرائــط عــى االإ
الحاســوب،  عــى شــبكات  قائمــة  فهــارس معلومــات  إنشــاء   ،
الرقمــي  التصويــر  خدمــات  والمصــادر؛  ونيــة  االلكرت المواقــع 
ــارج  ــات خ ــي للبيان ــخ االحتياط ــي؛ النس ــم الصناع ؛ التصمي ي

ــىف الف
ــة  ــع ، ومعالج ــة؛ وجم ــة البيئ ــال حماي ي مج

ــوث �ف ــع؛ البح الموق
البيانــات؛ تركيــب، صيانــة وتصليــح برمجيــات حاســوبية؛ خدمــات 
ونيــة المتصلــة بشــبكة الحواســيب أو  لكرت مراقبــة االأداء لالأجهــزة االإ
ــة)؛  ــة كخدم ــات الذكي ــدى )البيان ــدة الم ــاالت بعي ــدات االتص لمع
ــات،  ــول إىل المعلوم ــري للوص ــن والتوف ــع، التخزي ــات تجمي خدم
ف  بيانــات الشــبكات وبيانــات تحديــد المواقــع الجغرافيــة )التحســ�ي
ف التفاعل  كخدمــة)؛ االأبحــاث والتجــارب الطبيــة والريريــة لتحســ�ي
ف المريــض والطبيــب؛ المعلومــات، النصائــح واالستشــارات  بــ�ي

ــا.  ــورة آنف ــات المذك ــع الخدم ــة بجمي المتعلق

  

 

Date :07/12/2021  التاريخ :07/12/2021

Trademark No.:41905 العالمة التجارية رقم :  41905

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Nokia Corporation  بإسم :  نوكيا كوربوريشن

Applicant Address: Karakaari 7, 02610 Espoo, 
Finland 

العنوان :  كاراكاري 7، 02610 إيسبو، فنلندا  

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:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, storing, 
transforming, accumulating, regulating or controlling

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر  ــاحية ، وللتصوي ــة ، والمس ــة، المالحي ــزة واالأدوات العلمي االأجه
القيــاس،  والــوزن،  والبريــة،   ، والســينمائية   ، ي 

الفوتوغــرا�ف
نقــاذ  اف)، وأجهــزة وأدوات االإ �ش وإرســال االشــارات، والمراقبــة )االإ
والتعليــم ؛ أجهــزة ومعــّدات توصيــل ، التشــغيل، وتخزيــن، 
ــة؛  ــة الكهربائي ي الطاق

ــم أو التحكــم �ف ــع، التنظي ــل، التجمي التحوي
وتحريــر،  ومعالجــة،  وتخزيــن،  والتقــاط،  التســجيل،  أجهــزة 
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electricity; apparatus for recording, capturing, 
storing, processing, editing, displaying, transmission 
or reproduction and play back of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital and optical recording 
media; calculating machines, data processing 
equipment, computers and computer hardware, parts 
and fittings thereof; computer peripheral devices; 
computer docking stations; computer hardware for 
games and gaming; computer joysticks; joysticks 
for use with computers, other than for video games; 
joysticks adapted for smartphones; joystick chargers; 
computer software; telecommunications devices, 
apparatuses and equipment, parts and fittings thereof; 
base stations, transmitters, receivers, controllers, 
switches, antennas, cables; electric wires; amplifiers; 
commutators; modems; radio and microwave 
transmission devices and equipment; apparatus 
and instruments for data communication, satellite 
communication and telecommunication; apparatus 
and instruments for monitoring of telecommunication 
networks and data communication networks; 
radar equipment; ciphering equipment, phones, 
smartphones and other wearable and portable 
electronic devices for capturing, receiving, collecting, 
recording, reading, displaying, organizing, editing, 
transmitting, sharing, manipulating and reviewing 
data, text, maps, images and sounds; portable media 
players; tablets; electronic agendas; electronic book 
readers; notebook computers; digital photo frames; 
cameras; camcorders; sensors; wearable connected 
devices, namely devices in the form of watches, glasses, 
contact lenses, headbands, gloves, bracelets, earrings, 
jewelry and helmets that can be used for computing, 
sensing, scanning, recording, displaying, monitoring, 
data-processing, remote-controlling, predicting, 
programming, connecting to computer networks or 
for telecommunication purposes; computing devices 
to be carried by end-users or to be worn on or into the 
body of end-users or to be incorporated into clothing, 
footwear, headgear, contact lenses, bags, textiles, 
fabrics, tissue, furniture and any kinds of materials 
and portable goods and accessories and that can be 
used for computing, sensing, scanning, recording, 
displaying, monitoring, data-processing, remote 
controlling, predicting, programming, connecting to 
computer networks or for telecommunication purposes; 
wearable and portable computing devices; displays 
for vehicles; sensors for vehicles; smartwatches; head-
mounted displays; devices with electric, electronic 
and digital functions that can connect to computer 
networks and which have computing, sensory, 
scanning, communication, data-storage, biofeedback,

عــرض، إرســال أو نســخ وإعــادة تشــغيل الصــوت أو الصــور؛ 
ــراص  ــجيل؛ االأق ــراص التس ــية، أق ــات المغناطيس ــالت البيان وحام
التســجيل  ووســائط  الرقميــة  الفيديــو  أقــراص  المضغوطــة، 
ــة  ــدات معالج ــبة، مع ــرى؛ االآالت الحاس ــة االأخ ــة والبري الرقمي
واللــوازم  القطــع  الحاســوب،  وأجهــزة  الحواســيب  البيانــات، 
المتعلقــة بهــا؛ االأجهــزة الطرفيــة للحواســيب؛ قواعــد لتثبيــت 
ــا  ــاب؛ عص ــب االألع ــاب ولع ــر لالألع ــزة الكمبيوت ــيب؛ أجه الحواس
التحكــم الأجهــزة الحاســوب؛ أدوات التحكــم لالســتخدام مــع 
ي الألعــاب الفيديــو؛ عصــا تحكــم مالئمــة 

الحواســيب، عــدا عــن الــىت
للهواتــف الذكيــة؛ شــواحن أدوات التحكــم؛ برمجيــات الحاســوب؛ 
اجهــزة االتصــال، االأجهــزة والمعــدات، القطــع واللــوازم المتعلقــة 
رســال، المســتقبالت، أجهــزة  ــل، أجهــزة االإ ــا؛ محطــات التوصي به
التحكــم، المفاتيــح ، الهوائيــات، والكابــالت؛ االأســالك الكهربائيــة؛ 
؛ أجهــزة المــودم؛  ي

ــا�أ ــار الكهرب الت التي ــدِّ مضخمــات الصــوت؛ مب
الصغــرى؛  والموجــات  الالســلكي  رســال  االإ ومعــدات  أجهــزة 
ــار  ــرب االقم ــاالت ع ــات، االتص ــاالت البيان ــزة واالأدوات التص االأجه
الصناعيــة واالتصــاالت بعيــدة المــدى؛ أجهــزة وأدوات مراقبــة 
ــات ؛  ــل البيان ــبكات توصي ــدى وش ــدة الم ــاالت بعي ــبكات االتص ش
، والهواتــف، الهواتــف الذكيــة  ات الــرادار؛ معــدات التشــفري ف تجهــري
ارتداؤهــا وحملهــا  ي يمكــن 

الــىت االأخــرى  ونيــة  لكرت االإ واالأجهــزة 
عــرض،  وقــراءة،  وتســجيل،   ، وجمــع  واالســتالم،  اللتقــاط، 
رســال، المشــاركة، ومعالجــة واســتعراض  ــر، واالإ وتنظيــم، وتحري
ــات، والنصــوص، وخرائــط، والصــور واالأصــوات؛ مشــغالت  البيان
باللمــس؛  العاملــة  اللوحيــة  الوســائط المحمولــة؛ الحواســيب 
ــة؛ الحواســيب  وني لكرت ــب االإ ــات الكت ــة؛ قارئ وني ــدات االلكرت واالجن
الرقميــة؛  الصــور  إطــارات  المحمولــة؛  ة  الصغــري الشــخصية 
وآالت التصويــر؛ آالت تصويــر الفيديــو؛ الحساســات؛ االأجهــزة 
الموصولــة القابلــة لالرتــداء، تحديــدا االأجهــزة عــى شــكل ســاعات، 
الــراس، والقفــازات،  أربطــة  الالصقــة،  العدســات  النظــارات، 
االســاور، االأقــراط، المجوهــرات والخــوذ المســتخدمة للحوســبة، 
االستشــعار، والمســح، وتســجيل، عــرض، المراقبــة، ومعالجــة 
البيانــات، التحكــم عــن بعــد، والتوقــع، وبرمجــة، والتوصيــل مــع 
ــزة  ــدى؛ أجه ــدة الم ــاالت بعي ــات االتص ــوب لغاي ــبكات الحاس ش
ف أو  ف النهائيــ�ي ي يتــم حملهــا بواســطة المســتخدم�ي

ــىت الحاســوب ال
ف أو ليتــم  ف النهائيــ�ي ي جســم المســتخدم�ي

ليتــم ارتداؤهــا عــى أو �ف
دمجهــا مــع المالبــس، البســة القــدم، أغطيــة الــرأس ، العدســات 
ــاث  ــجه، االأث ــة، انس ــوجات، االأقمش ــب، المنس ــة، والحقائ الالصق
وأيــة أنــواع مــن المــواد والبضائــع وافكسســوارات المحمولــة 
والمســح،  االستشــعار،  للحوســبة،  اســتخدامها  يمكــن  ي 

والــىت
ــن  ــم ع ــات، والتحك ــة البيان ــة، ومعالج ــرض، المراقب ــجيل، ع وتس
بعــد، والتوقــع، وبرمجــة، والتوصيــل مــع شــبكات الحاســوب 
لغايــات االتصــاالت بعيــدة المــدى؛ أجهــزة الحوســبة القابلــة 
ــات؛  ــات المركب ــات؛ حساس ــات للمركب ــة؛ شاش ــداء والمحمول لالرت
ــرأس؛ االأجهــزة  ــة عــى ال ــة؛ أجهــزة العــرض المثبت الســاعات الذكي
والرقميــة  ونيــة  لكرت االإ والوظائــف  الكهربائيــة،  الوظائــف  ذات 
ــا  ي لديه

ــىت ــا مــع شــبكات الحاســوب وال ي مــن الممكــن توصيله
ــىت ال

االتصــاالت،  والمســح،  واالستشــعار،  الحوســبة،  إمكانيــات 
وتحزيــن البيانــات، وردود الفعــل الحيويــة، والتتبــع الفســيولوجي،
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physiological-tracking, health-monitoring, fitness 
monitoring, predictive or augmented-reality 
capabilities, in the form of glasses, gloves, watches, 
clothing, footwear, headgear, bands and helmets; 
batteries; chargers; power adaptors; power banks; 
printers; stands, covers and bags for phones, 
smartphones, computers, tablets and other wearable 
and portable handheld computing devices; audio, 
imaging, video and radio apparatus and instruments; 
speakers; headsets; earphones; microphones; television 
and multimedia apparatus; displays; hands free kits for 
phones, smartphones, computers, tablets and other 
wearable and portable handheld computing devices; 
electronic publications; Global Positioning System 
[GPS] apparatus, instruments and devices; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; 
navigational instruments; satellite navigational 
apparatus; apparatus and software for GPS navigation 
and mapping systems; chips; microprocessors; 
semi-conductors; smart cards [integrated circuit 
cards]; printed circuits; remote control apparatus; 
downloadable sound, video and image files; electronic 
pens; electronic tags for goods; computer software, 
computer hardware and wearable computing devices 
allowing the remote monitoring, control and command 
of vehicles and vehicle parameters, of household 
appliances and furniture, of energy management 
systems, of home automation systems, of security 
systems, of home entertainment and audio/video 
equipment, of telecommunication devices, social media 
devices and computing devices, and of fitness and 
health telecare equipment; machine to machine (M2M) 
communications equipment and devices; computer 
game software; software applications; glasses; 
binoculars; optical lenses; contact lenses; optical goods; 
goggles for sports; application programming interfaces 
(APIs); software development tools; computer software 
and hardware allowing to listen to music and read audio/
video files, to send and read out electronic messages, to 
take, edit, read, display and share digital photographs, 
sounds and videos, to browse on the Internet, to 
chat and to connect to social networks; digital maps; 
software applications for providing location-based 
and contextually-relevant advertisement; vision 
recognition software; audio recognition software; 
computer software and hardware for the provision 
and rendering of travel and tourism advice and for 
providing information about location of entertainment 
venues, local education institutions, hotels, landmarks, 
museums, public transportation, traffic, parking 
information, weather, price comparison, shopping, 
advertisement, health and fitness, employment 
information, social activities and cultural events, Points

ــة أو  ــة اللياقــة، قــدرات الواقــع التبؤي والمراقبــة الصحيــة، ومراقب
المعــززة، عــى شــكل نظــارات، والقفــازات، الســاعات، المالبــس، 
ــات؛  ــات وخــوذات؛ البطاري ــرأس ، عصب ــة ال البســة القــدم، أغطي
الشــواحن ؛ ووصــالت الكهربــاء؛ أجهــزة تخزيــن الكهربــاء مــن 
أجــل الشــحن؛ الطابعــات؛ المســاند، أغطيــة وحقائــب للهواتــف، 
اللوحيــة  والحواســيب  الحاســوب،  أجهــزة  الذكيــة،  الهواتــف 
ي يمكــن ارتداؤهــا 

العاملــة باللمــس وأجهــزة الحوســبة االأخــرى الــىت
والمحمولــة باليــد؛ والمقاطــع الصوتيــة ، والتقــاط الصــور، أجهــزة 
ــرأس؛  ــماعات ال ــوت؛ س ات الص ــرب ــو؛ مك ــو والرادي وأدوات الفيدي
وســماعات االذن؛ أجهــزة تكبــري الصــوت؛ أجهــزة التلفــاز والوســائط 
المتعــددة؛ والشاشــات ؛ لــوازم التحــدث عــن بعــد للهواتــف، 
اللوحيــة  والحواســيب  الحاســوب،  أجهــزة  الذكيــة،  الهواتــف 
ي يمكــن ارتداؤهــا 

العاملــة باللمــس وأجهــزة الحوســبة االأخــرى الــىت
أنظمــة  أجهــزة  ونيــة؛  لكرت االإ المنشــورات  باليــد؛  والمحمولــة 
تحديــد المواقــع العالمــي )جــي بيــه اس)، االأدوات واالأجهــزة؛ 
المركبــات)؛  ف  مــ�ت عــى  )حواســيب  للمركبــات  المالحــة  أجهــزة 
ــزة  ــة؛ االأجه ــار الصناعي ــة باالأقم ــزة المالح ــة؛ وأجه وأدوات المالح
ــة ورســم  ــد المواقــع العالمي ــات الأنظمــة المالحــة لتحدي مجي والرب
ــط؛ الرقاقــات؛ المعالجــات المصغــرة؛ أشــباه الموصــالت؛  الخرائ
بطاقــات ذكيــة ] بطاقــات الــدارات المتكاملــة[؛ الــدارات المطبوعة؛ 
ــل،  ــة للتحمي ــوات القابل ــات االأص ــد؛ ملف ــن بع ــم ع ــزة التحك أجه
ــة  ــات بياني ــة؛ بطاق وني لكرت ــالم االإ ــور؛ االأق ــو والص ــات الفيدي ملف
الحاســوب  قطــع   ، الحاســوب  برمجيــات  للبضائــع؛  ونيــة  إلكرت
ــن  ــة ع ــمح بالمراقب ي تس

ــىت ــداء ال ــة لالرت ــبة القابل ــزة الحوس وأجه
بعــد، والتحكــم وإصــدار االأوامــر للمركبــات وأجهــزة القيــاس 
ــة،  ــة إدارة الطاق ــاث، والأنظم ــة واالأث لي ف ــزة المرف ــات، ولالأجه للمركب
ــه  في ــدات الرت ــة، ولمع ــة االأمني ــازل، ولالأنظم ــة المن ــة أتمت والأنظم
االتصــاالت  والأجهــزة  الصوت/الفيديــو،  ومعــدات  ليــة  ف المرف
عــالم االجتماعيــة وأجهــزة  بعيــدة المــدى، وأجهــزة وســائل االإ
والصحــة؛  باللياقــة  بعــد  عــن  العنايــة  ومعــدات  الحوســبة، 
معــدات وأجهــزة االتصــاالت مــن آلــة إىل آلــة )ام 2 ام)؛ برمجيــات 
؛  ــات؛ النظــارات؛ والمناظــري مجي ألعــاب الحاســوب؛ تطبيقــات الرب
العدســات البريــة؛ العدســات الالصقــة؛ والســلع البريــة؛ 
البينيــة  االأســطح  الرياضيــة؛  الواقيــة الســتخدامات  النظــارات 
ــات؛  مجي ــر الرب ــه آي اس)؛ أدوات تطوي ــه بي مجــة التطبيقــات )أي لرب
ي تســمح باالســتماع إىل الموســيقى 

برمجيــات وأجهــزة الحاســوب الــىت
ــائل  ــراءة الرس ــال وق رس ــة، والإ ــة / المرئي ــات الصوتي ــراءة الملف وق
ومشــاركة  وعــرض  وقــراءة،  تعديــل،  دخــال،  والإ ونيــة،  لكرت االإ
والفيديوهــات،  واالأصــوات  الرقميــة،  الفوتوغرتفيــة  الصــور 
نــت، وللدردشــة والتواصــل مــع الشــبكات  نرت وللبحــث عــى االإ
لتوفــري  مجيــات  الرب تطبيقــات  الرقميــة؛  الخرائــط  االجتماعيــة؛ 
الدعايــات بنــاء عــى الموقــع وصفحــات المحتويــات ذات الصلــة؛ 
ــوت؛  ــى الص ــرف ع ــج التع ــة؛ برنام ــى الرؤي ــرف ع ــات التع برمجي
برمجيــات وأجهــزة الحاســوب لتوفــري وتقديــم نصائــح الســفر 
فيــه،  والســياحة ولتوفــري المعلومــات حــول مواقــع أماكــن الرت
ــف،  ــم، المتاح ــادق، المعال ــة ، الفن ــم المحلي ــات التعلي مؤسس
ــيارات،  ــاف الس ــات اصطف ــرور، معلوم ــة الم ــام، حرك ــل الع النق
الطقــس، مقارنــة االأســعار، التســوق، خدمــات الدعايــة واالعــالن،
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of Interest (POIs), sporting events, food and drink; 
location tracking devices; software applications and 
hardware enabling the user to obtain location-related 
and contextually-relevant information; computer 
software and hardware providing health, fitness and 
well-being information; equipment and apparatus for 
measuring and/or recording different physiological or 
other parameters, including heart rate, blood pressure, 
weight, sleep quality, ventilation, body temperature, 
skin conductivity, blood glucose (all being for scientific 
purposes), lactic acid, time, speed, acceleration, 
altitude, environmental temperature, humidity and 
purity; computer software and hardware allowing 
online payment and payment at distance; algorithms 
for the compression, decompression, encoding, 
decoding and processing of audio, video and imaging 
data; audio, video and images encoder/decoder (codec); 
computing and communication hardware and software 
for use by public safety agencies; air analysis apparatus; 
alarms; animated cartoons; automated teller machines 
[ATM]; compasses; computer memory devices; data 
processing apparatus; detectors; diagnostic apparatus, 
not for medical purposes; distance measuring 
apparatus; DNA chips; downloadable ring tones for 
mobile phones; electric installations for the remote 
control of industrial operations; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of railway points and 
of signals; encoded magnetic cards and identification 
bracelets; fiber optic cables; films, exposed; flashlights; 
food analysis apparatus; wires of metal alloys; galvanic 
cells; heat regulating apparatus; high-frequency 
apparatus; holograms; intercommunication apparatus; 
interfaces for computers; lasers, not for medical 
purposes; lenses for astrophotography; life-saving 
equipment; light emitting diodes [LED]; locks, electric; 
loudspeakers; masts for wireless aerials; material 
testing instruments and machines; measuring devices, 
electric; metronomes; microscopes; monitoring 
apparatus, electric; observation instruments; optical 
fibers; photocopiers; photovoltaic cells; apparatus 
and instruments for physics; precision balances; radar 
apparatus; radiotelephony sets; railway traffic safety 
appliances; satellites for scientific purposes; scales; 
scanners; signals, luminous or mechanical; signs, 
luminous; simulators for the steering and control of 
vehicles; sound locating instruments; telescopes; 
temperature indicators; testing apparatus not for 
medical purposes; theft prevention installations, 
electric; thermometers, not for medical purposes; 
thermostats; time recording apparatus; traffic-light 
apparatus; viewfinders, photographic; walkie-talkies; 
wavemeters; weighing machines; X-rays producing 
apparatus and installations, not for medical purposes;

الصّحــة واللياقــة، معلومــات التوظيــف، االأنشــطة االجتماعيــة 
الفعاليــات  لالهتمــام،  ة  المثــري النقــاط  الثقافيــة،  واالأحــداث 
ــات  ــع؛ تطبيق ــع الموق ــزة تتب اب؛ أجه ــرش ــام وال ــة، الطع الرياضي
ف مــن الحصــول عــى  ف المســتخدم�ي مجيــات لتمكــ�ي وأجهــزة الرب
ذات  المحتويــات  وصفحــات  الموقــع  عــى  بنــاء  المعلومــات 
معلومــات  توفــر  ي 

الــىت الحاســوب  وقطــع  برمجيــات  ؛  الصلــة 
الصحــة، ومعلومــات اللياقــة والرفاهيــة؛ المعــدات واالأجهــزة 
لقيــاس و/أو تســجيل العوامــل الفســيولوجية أو العوامــل االأخــرى 
بــات القلــب، ضغــط الــدم،  المختلفــة، وتتضمــن معــدل رصف
ــة  ــم، وقابلي ــرارة الجس ــة، وح ــوم، والتهوي ــة الن ــوزن، وكفاي وال
ــة)،  ــراض علمي ــا الأغ ــدم )جميعه ــوز ال ــل، جلوك ــم للتوصي الجس
ــاع ،  ــارع ، واالرتف ــة ، والتس ــت، والرع ــك، التوقي ــض اللبني حام
ودرجــة الحــرارة البيئيــة، والرطوبــة والنقــاء؛ برمجيــات وقطــع 
نــت والدفــع عــن بعــد؛  نرت ي تســمح بالدفــع عــى االإ

الحاســوب الــىت
ف  مــري ــة الرت ، وإزال ــة الضغــط، تشــفري الخوارزميــات للضغــط، وإزال
ــع  ــة؛ والمقاط ــة والتصويري ــة، والمرئي ــات الصوتي ــة البيان ومعالج
)؛ قطــع  /إزالة تشــفري الفيديــو والصــور )تشــفري الصوتيــة ، وتشــفري
ــل وكاالت  ــن قب ــتخدام م ــاالت لالس ــبة واالتص ــات الحوس وبرمجي
نــذار؛ الرســوم  الســالمة العامــة؛ أجهــزة تحليــل الهــواء؛ أجهــزة االإ
ــرة  ــزة الذاك ــالت؛ أجه ؛ البوص ــراف االآىلي ــات ال ــة؛ ماكين المتحرك
ــزة  ــف؛ أجه ــزة الكش ــات؛ أجه ــة البيان ــزة معالج ــوبية؛ أجه الحاس
ــد؛  ــن بع ــاس ع ــزة القي ــة؛ أجه ــات الطبي ــري الغاي ــخيص، لغ التش
ف القابلــة للتحميــل للهواتف  رقائــق للحمــض النــووي؛ نغمــات الرنــ�ي
ات الكهربائيــة للتحكــم عــن بعــد بالعمليــات  ف النقالــة؛ التجهــري
الصناعيــة؛ االأجهــزة الكهروديناميكيــة؛ البطاقــات المغناطيســية 
ــالم،  ــة؛ االأف ــاف البري ــل االألي ــف؛ كواب ــاور التعري ــزة وأس المرم
المعروضــة؛ المصابيــح الكاشــفة؛ أجهــزة تحليــل الغــذاء؛ االأســالك 
مــن الســبائك المعدنيــة؛ خاليــا غلفانيــة؛ اجهــزة تنظيــم الحــرارة؛ 
؛  دد؛ صــور مجســمة؛ أجهــزة االتصــال الداخــىي االأجهــزة عاليــة الــرت
ــري  ر ، لغ ف ــري ــّعة الل ــزة أش ــوب؛ أجه ــزة الحاس ــة الأجه ــزة بيني أجه
ــاذ؛  نق ــدات االإ ؛ مع ــكي ــر الفل ــات للتصوي ــة؛ عدس ــات الطبي الغاي
االقفــال،  دي)؛  إي  )ال  للضــوء  الباعثــة  الثنائيــة  الصمامــات 
ــلكية؛ أدوات  ــات الالس ــواري للهوائي ــماعات؛ ص ــة؛ والس الكهربائي
ــدوالت  ــة؛ بن ــاس، الكهربائي ات القي ف ــري ــواد؛ تجه ــص الم وآالت فح
ــة؛  ــة، الكهربائي ــزة المراقب ــر)؛ أجه ــكوبات )مجاه ــاع؛ ميكروس إيق
أدوات رصــد؛ )االأليــاف البريــة)؛ وآالت التصويــر الضوئيــة ؛ 
؛  ي

ــا�أ ي ف ــتخدام الفري ــزة واالأدوات لالس ــة؛ االأجه ــا الكهروضوئي الخالي
الموازيــن الدقيقــة؛ أجهــزة الــرادار؛ مجموعــات االتصــال الهاتفــي 
؛ أجهــزة االأمــان لحركــة مــرور الســكك الحديديــة؛ أقمــار  الالســلكي
؛  ي

صناعيــة لالأغــراض العلميــة؛ والموازيــن؛ اجهــزة المســح الضــو�أ
شــارات، المضيئــة أو الميكانيكيــة؛ والالفتــات ، المضيئــة؛ أجهــزة  االإ
ــد مصــدر  ــات؛ معــدات تحدي ــه والتحكــم بالمركب المحــاكاة لتوجي
ــزة  ــرارة؛ أجه ــة الح ات درج ــؤ�ش ــكوب؛ وم ــري التلس ــوت؛ مناظ الص
ات منــع الرقــة، الكهربائيــة؛  ف اختبــار ليســت لغايــات طبيــة؛ تجهــري
ــم  ــزة تنظي ــة؛ أجه ــات الطبي ــري الغاي ــرارة ، لغ ــاس الح ــزة قي أجه
شــارة الضوئيــة؛ محــدد  الحــرارة؛ أجهــزة تســجيل الزمــن؛ أجهــزة االإ
ي ؛ الهواتــف الالســلكية؛ أجهــزة 

الرؤيــة، وللتصويــر الفوتوغــرا�ف
ــاج نت ــات الإ كيب ــزة والرت ــي؛ آالت وزن؛ االأجه ــول الموج ــاس الط قي
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humanoid robots with artificial intelligence; wearable 
activity trackers; wearable computers; wearable video 
display monitors; parts, fittings and accessories of all 
the aforementioned goods. 

ــات االآليــة ذات  ــات الطبيــة؛ الروبوت االأشــعة الســينية، لغــري الغاي
ــزة  ــداء؛ أجه ــة لالرت ــة القابل ــات الحرك ــي؛ متتبع ــذكاء االصطناع ال
ي يمكــن ارتداؤهــا؛ شاشــات عــرض الفيديــو لالرتداء؛ 

الحاســوب الــىت
القطــع، لــوازم واكسســوارات لجميــع مــا ذكــر مــن بضائــع 
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ف فلسط�ي

Goods/Services:
Telecommunications; telephone, sound, images, text 
and data transmission services; cellular telephone 
communication; communications by computer 
terminals; communications by fibre optic and 
wireless networks; computer aided transmission 
of messages, sound, data and images; electronic 
bulletin board services [telecommunications services]; 
facsimile transmission; rental, hire and leasing of 
telecommunications devices, equipment and systems; 
message sending; rental of modems; news agency 
services; providing online forums; paging services [radio, 
telephone or other means of electronic communication]; 
radio broadcasting; radio communications; 
satellite transmission; streaming of data; providing 
telecommunications connections to a global computer 
network; providing user access to global computer 
networks; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; providing internet chatrooms; 
providing access to databases; rental of message 
sending apparatus; rental of access time to global 
computer networks; telecommunications routing and 
junction services; teleconferencing services; telegraph 
services; telephone services; rental of telephones; 
television broadcasting; telex services; transmission 
of telegrams; electronic mail; transmission of greeting 
cards online; transmission of digital files; video-on-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والصــوت،  والهواتــف،  المــدى؛  بعيــدة  االتصــاالت  خدمــات 
تصــال  والصــور، خدمــات إرســال النصــوص والبيانــات؛ خدمــات االإ
االأجهــزة  عــرب  تصــاالت  االإ خدمــات  الخلويــة؛  الهواتــف  عــرب 
االأليــاف  شــبكات  بواســطة  االتصــاالت  للحاســوب؛  الطرفيــة 
الحاســوب  بمســاعدة  الرســائل  إرســال  والالســلكية؛  البريــة 
عالنــات  االإ لوحــات  خدمــات  والصــور؛  البيانــات  والصــوت،   ،
خدمــات  المــدى[؛  بعيــدة  تصــاالت  االإ ]خدمــات  ونيــة  لكرت االإ
، واســتئجار وإيجــار أجهــزة االتصــاالت  إرســال الفاكســات؛ تأجــري
بعيــدة المــدى، والمعــدات واالأنظمــة؛ خدمــات إرســال الرســائل؛ 
ــات  ــة؛ خدم خباري ــوكاالت االإ ــات ال ــودم؛ خدم ــزة الم ــري أجه تأج
نــت؛ خدمــات أجهــزة النــداء االآىلي  توفــري المنتديــات عــى االنرت
ــث  ــة)؛ الب وني ــال االلكرت ــائط االتص ــف أو وس )، أو الهات ــلكي )الالس
ــة؛  ــار الصناعي ــرب االأقم ــال ع رس ــاع؛ االإ ــاالت المذي ــي؛ اتص ذاع االإ
البــث المبــا�ش للبيانــات؛ خدمــات توفــري تواصــل االتصــاالت 
ــول  ــة وص ــة؛ إتاح ــوب العالمي ــبكات الحاس ــع ش ــدى م ــدة الم بعي
المســتخدم لشــبكات الحاســوب العالميــة؛ توفــري قنــوات اتصــال 
نــت؛  نرت لخدمــات التســوق عــن بعــد؛ توفــري غــرف الدردشــة عــرب االإ
خدمــات إتاحــة الوصــول إىل قواعــد البيانــات؛ تأجــري أجهــزة إرســال 
ــة؛  ــوب العالمي ــبكات الحاس ــول إىل ش ــن الوص ــري زم ــائل؛ تأج الرس
ــات  ــدى؛ خدم ــدة الم ــاالت بعي تص ــل االإ ــه وتوصي ــات توجي خدم
بــراق؛ خدمــات الهواتــف؛  عقــد المؤتمــرات عــن بُعــد؛ خدمــات االإ
ــس؛  ــات التلك ؛ خدم ي

ــو�ف ــث التلفزي ــات الب ــف؛ خدم ــري الهوات تأج
؛ إرســال بطاقــات معايــدة عــرب  ي

و�ف لكــرت يــد االإ قيــات؛ الرب إرســال الرب
نــت؛ إرســال الملفــات الرقميــة؛ إرســال الفيديوهــات حســب نرت االإ

364
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demand transmission; videoconferencing services; 
voice mail services; wireless broadcasting; provision 
of access to a computerized database that allow the 
management and security of connected electronic 
devices and of software applications; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services. 

يــد  الطلــب؛ خدمــات عقــد المؤتمــرات المرئيــة؛ خدمــات الرب
؛ توفــري الوصــول إىل قواعــد البيانــات  ؛ البــث الالســلكي ي

الصــو�ت
ونيــة المتصلــة  لكرت المحوســبة للســماح بــإدارة وحمايــة االأجهــزة االإ
واالستشــارات  النصائــح  المعلومــات،  مجيــات؛  الرب وتطبيقــات 

ــا  ــورة آنف ــات المذك ــع الخدم ــة بجمي المتعلق
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4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design, development, installation, 
maintenance and upgrading of computer software; 
design and development of computer hardware; 
clinical trials; computer programming; computer 
system analysis and design; computer virus protection 
services; computer security consultancy; construction 
drafting; consultancy in the field of energy-saving; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; creating and maintaining web sites 
for others; data conversion of computer programs 
and data [not physical conversion]; digitization 
of documents [scanning]; electronic data storage; 
energy auditing; hosting computer sites [web sites]; 
mechanical research; meteorological information; 
monitoring of computer systems by remote access; 
outsource service providers in the field of information 
technology; physics [research]; quality control; recovery 
of computer data; research and development of new 
products for others; provision of scientific information, 
advice and consultancy in relation to carbon offsetting; 
scientific laboratory services; providing search 
engines for the internet; surveying; technical project

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصاميــم  االأبحــاث  والتقنيــة وخدمــات  العلميــة  الخدمــات 
؛  الصناعيــة  واالأبحــاث  التحاليــل  خدمــات  بهــا؛  المتعلقــة 
برمجيــات  وتحديــث  صيانــة  تركيــب،  والتطويــر،  والتصميــم، 
ــارب  ــوب؛ التج ــزة الحاس ــع أجه ــر قط ــم وتطوي ــيب؛ تصمي حواس
ــل وتصميــم أنظمــة  ــة؛ خدمــات برمجــة الحاســوب؛ تحلي الريري
وســات؛ خدمــات  الحاســوب؛ خدمــات حمايــة الحواســيب مــن الفري
مســودات  رســم  للحاســوب؛  االأمنيــة  االستشــارات  تقديــم 
ي مجــال توفــري الطاقــة؛ تحويــل البيانات 

نشــاءات؛ االستشــارات �ف االإ
ونيــة؛ إنشــاء وصيانــة  أو الوثائــق مــن وســائط ماديــة إىل إلكرت
ــج  ــات برام ــل بيان ــن؛ تحوي ــت لالآخري ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع المواق
الحاســوب والبيانــات ]تحويــل غــري مــادي[؛ تحويــل بيانــات الوثائــق 
ونيــة؛  لكرت [؛ خدمــات تخزيــن البيانــات االإ ي

إىل رقميــة ]مســح ضــو�أ
ــع  ــوب )مواق ــع الحاس ــتضافة مواق ــات اس ــة؛ خدم ــق الطاق تدقي
نــت)؛ االأبحــاث الميكانيكيــة؛ المعلومــات عــن االأحــوال الجويــة؛  انرت
مراقبــة أنظمــة الحاســوب عــن طريــق الدخــول عــن بعــد؛ خدمــات 
ــة  ي مجــال تقني

ــة �ف موفــري خدمــات االســتعانة بالمصــادر الخارجي
ــات  جاع بيان ــرت ــودة؛ اس ــط الج ــاء؛ ضب ي ف ــاث الفري ــات؛ أبح المعلوم
ــر المنتجــات الجديــدة لالآخريــن ؛ توفــري  الحاســوب؛ بحــث وتطوي
ــارات  ــح واالستش ــم النصائ ــات تقدي ــة، خدم ــات العلمي المعلوم
العلميــة؛  ات  المختــرب الكربــون؛ خدمــات  بتعويــض  المتعلقــة 
ــت؛ والمســاحية ؛ خدمــات دراســات ن نرت ــري محــركات بحــث لالإ توف
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studies; technical writing; technological consultancy; 
telecommunications technology consultancy; 
material and textile testing; urban planning; vehicle 
roadworthiness testing; water analysis; rental of 
web servers; web site design consultancy; scientific 
and technological analysis, research, development, 
planning, optimization, support, technical 
troubleshooting and consultancy services in the field 
of telecommunications devices, equipment, networks, 
systems, solutions and software; design, engineering 
and development of telecommunications devices, 
equipment, networks, systems, solutions and software; 
scientific and technological analysis, research, 
development, support, technical troubleshooting 
and consultancy services in the field of artificial 
intelligence, nanomaterials, sensors, connectivity, 
information technology [IT], geolocation and mapping, 
navigation, computer hardware, computer software, 
computing technologies, data analytics; scientific 
and technological analysis, research, development, 
support, technical troubleshooting and consultancy 
services in the field of audio technologies, imaging 
and video technologies, digital media technologies, 
multimedia technologies, virtual reality technologies, 
radio technologies; scientific and technological 
analysis, research, development, support, technical 
troubleshooting and consultancy services in the 
field of medical and healthcare technology, public 
safety technology, energy technologies, transport 
technologies, wearable computing devices, printing, 
automation, connected vehicles, connected furniture, 
connected clothing, connected consumer products, 
connected home appliances, machine to machines 
(M2M) systems, presence capture solutions; scientific 
and technological analysis and research services in the 
field of vehicles, furniture, clothing, home appliances 
and consumer products that can communicate via 
computer or telecommunication network, as well 
as support, consultancy and development services 
relating to all the aforementioned services; cloud 
computing; server hosting; software as a service [SaaS]; 
infrastructure-as-a-service (IaaS); platform-as-a-service 
(PaaS); application service provider (ASP) services; 
providing on-line [non-downloadable] software and 
mobile applications; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for use as an application 
programming interface (API); providing temporary use 
of on-line non-downloadable software development 
tools; rental of computer software and hardware; rental 
of audio, imaging, video, digital media, multimedia, 
virtual reality and presence capture software and 
hardware; data encoding and decoding services; 
leasing of data processing equipment; cartography

ــم  ــات تقدي ــة؛ خدم ــة التقني ــات الكتاب ــة؛ خدم ــاريع التقني المش
ــاالت  ــة لالتص ــارات التقني ــم االستش ــة؛ تقدي ــارات التقني االستش
ــدن؛  ــط الُم ــوجات؛ تخطي ــواد والمنس ــار الم ــدى؛ اختب ــدة الم بعي
ــل  ــات للســري عــى الطــرق؛ التحلي ــارات فحــص كفــاءة المركب إختب
؛ تأجــري خــوادم الشــبكة؛ استشــارات تصميــم المواقــع  ي

المــا�أ
ونيــة؛ التحليــل العلمــي والتكنولوجــي، البحــث، والتطويــر،  لكرت االإ
، الدعــم، خدمــات اكتشــاف االأخطــاء  ف خدمــات التخطيــط، تحســ�ي
ي مجــال أجهــزة االتصــاالت 

التقنيــة وإصالحهــا واالستشــارات �ف
والحلــول  االأنظمــة،  الشــبكات،  والمعــدات،  المــدى،  بعديــة 
مجيــات؛ والتصميــم، هندســة وتطويــر أجهــزة االتصــاالت  والرب
والحلــول  االأنظمــة،  الشــبكات،  والمعــدات،  المــدى،  بعيــدة 
مجيــات؛ التحليــل العلمــي والتكنولوجــي، البحــث، والتطويــر،  والرب
ي 

الدعــم، كتشــاف االأخطــاء التقنيــة وإصالحهــا واالستشــارات �ف
ة جــدا، الحساســات،  مجــال الــذكاء االصطناعــي، المــواد الصغــري
)، وتحديــد  ي

وقابليــة التوصيــل، وتكنولوجيــا المعلومــات )آي �ت
ي ورســم الخرائــط، المالحــة، أجهــزة الحاســوب 

المواقــع الجغــرا�ف
ــات؛  ــالت البيان ــبة، تحلي ــات الحوس ــوب ، تقني ــات الحاس ، برمجي
التحليــل العلمــي والتكنولوجــي، البحــث، والتطويــر، الدعــم، 
ي تقديــم االستشــارات واكتشــاف االأخطــاء 

الخدمــات الفنيــة �ف
التصويــر  تقنيــات  الصوتيــة،  التقنيــات  مجــال  ي 

�ف وإصالحهــا 
الوســائط  تقنيــات  الرقميــة،  الوســائط  تقنيــات  والفيديــو، 
، تقنيــات الراديــو؛ التحليــل  ي

اصف المتعــددة، تقنيــات الواقــع االفــرت
العلمــي والتكنولوجــي، البحــث، والتطويــر، الدعــم، لخدمــات 
ي 

ــا �ف ــاء وإصالحه ــاف االأخط ــارات واكتش ــم االستش ي تقدي
ــة �ف الفني

مجــال التقنيــات الطبيــة والعنايــة بالصحــة ، تقنيــات الســالمة 
ي 

العامــة، تقنيــات الطاقــة، تقنيــات النقــل، أجهــزة الحاســوب الــىت
يتــم ارتداؤهــا، الطباعــة، واتمتــة، وتوصيلهــا مــع المركبــات، 
ــاث، وتوصيلهــا مــع المالبــس، وتوصيلهــا مــع  وتوصيلهــا مــع االأث
ليــة، وأنظمــة  ف البضائــع االســتهالكية، وتوصيلهــا مــع االأدوات المرف
االآلــة إىل الآلــة )ام 2 ام)، حلــول التقــاط صــور الحضــور؛ خدمــات 
ــات،  ــال المركب ي مج

ــة �ف ــة والتكنولوجي ــاث العلمي ــل واالأبح التحالي
ي 

ليــة والبضائــع االســتهالكية الــىت ف واالأثــاث، المالبــس، االأدوات المرف
ــدة  ــاالت بعي ــبكات االتص ــوب أو ش ــرب الحاس ــل ع ــا التواص يمكنه
ــر  ــارات والتطوي ــات االستش ــم، وخدم ــة إىل الدع ضاف ــدى، باالإ الم
الســحابية؛  الحوســبة  آنفــا؛  المذكــورة  بالخدمــات  المتعلقــة 
مجيــات كخدمــات )اس ايــه ايــه اس)؛  اســتضافة الخــادم؛ الرب
ــية  ــج الرئيس ام ــه اس)؛ الرب ــه اي ــة )آي اي ــية كخدم ــات االأساس البني
كخدمــة )بيــه ايــه ايــه اس)؛ خدمــات مــزودي خدمــات التطبيقــات؛ 
نــت )غــري  نرت مجيــات وتطبيقــات االأجهــزة النقالــة عــى االإ توفــري الرب
ــات عــى  مجي ــري االســتخدام المؤقــت للرب ــل)؛ توف ــة للتحمي القابل
مجــة  نــت غــري القابلــة للتحميــل لالســتخدام كبنيــة أساســية لرب نرت االإ
التطبيقــات )ايــه بيــه آي)؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لعــدد تكوير 
نــت غــري القابلــة للتحميــل؛ تأجــري برمجيــات  نرت مجيــات عــى االإ الرب
ــاط  ــوت، والتق ــزة الص ــات وأجه ــري برمجي ــوب؛ تأج ــع الحاس وقط
والوســائط  الرقميــة،  الوســائط  المرئيــة،  والمقاطــع  الصــور، 
ي والتقــاط صــور 

اصف المتعــددة، وبرمجيــات وأجهــزة الواقــع االفــرت
الحضــور؛ خدمــات تشــفري وفــك تشــفري البيانــات؛ تأجــري معــدات 
ــط؛ ــات الخرائ ــط؛ خدم ــم الخرائ ــات رس ــات؛ خدم ــة البيان معالج
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services; mapping services; map creation services; 
on demand provision services of online and digital 
maps; computer services, namely, creating computer 
network-based indexes of information, websites and 
resources; technical digital imaging services; industrial 
design; off-site data backup; research in the field of 
environmental protection; collecting, and processing of 
data; installation, repair and maintenance of computer 
software; performance monitoring services of 
electronic devices connected to a network of computers 
or of telecommunication equipment (Smart Data as 
a Service); collection, storage and provision of access 
to information, network data and geolocalisation 
data (Optimization as a Service); medical and clinical 
research and trials for improvement of patient/physician 
interaction; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services. 

الطلــب  حســب  التوفــري  خدمــات  الخرائــط؛  إنشــاء  خدمــات 
نــت والرقميــة؛ خدمــات الحاســوب، تحديــدا:  نرت للخرائــط عــى االإ
الحاســوب،  عــى شــبكات  قائمــة  فهــارس معلومــات  إنشــاء   ،
الرقمــي  التصويــر  خدمــات  والمصــادر؛  ونيــة  االلكرت المواقــع 
ــارج  ــات خ ــي للبيان ــخ االحتياط ــي؛ النس ــم الصناع ؛ التصمي ي

ــىف الف
ــة  ــع ، ومعالج ــة؛ وجم ــة البيئ ــال حماي ي مج

ــوث �ف ــع؛ البح الموق
البيانــات؛ تركيــب، صيانــة وتصليــح برمجيــات حاســوبية؛ خدمــات 
ونيــة المتصلــة بشــبكة الحواســيب أو  لكرت مراقبــة االأداء لالأجهــزة االإ
ــة)؛  ــة كخدم ــات الذكي ــدى )البيان ــدة الم ــاالت بعي ــدات االتص لمع
ــات،  ــول إىل المعلوم ــري للوص ــن والتوف ــع، التخزي ــات تجمي خدم
ف  بيانــات الشــبكات وبيانــات تحديــد المواقــع الجغرافيــة )التحســ�ي
ف التفاعل  كخدمــة)؛ االأبحــاث والتجــارب الطبيــة والريريــة لتحســ�ي
ف المريــض والطبيــب؛ المعلومــات، النصائــح واالستشــارات  بــ�ي

ــا  ــورة آنف ــات المذك ــع الخدم ــة بجمي المتعلق

  

 

Date :08/12/2021  التاريخ :08/12/2021

Trademark No.:41908 العالمة التجارية رقم :  41908

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: hebron unvirsity بإسم :  جامعة الخليل

Applicant Address: hebron       العنوان :  الخليل -حي الجامعة

Applicant for Correspondence : hebron
عنوان التبليغ  : الخليل -حي الجامعة

ف فلسط�ي

Goods/Services:
radio and tv broadcasting services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ي
خدمات البث االذاعي والتلفزيو�ف
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Date :08/12/2021  التاريخ :08/12/2021

Trademark No.:41910 العالمة التجارية رقم :  41910

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Beijing Hutt Wisdom Technology 
Co.,LTD. 

ف هوت ويزدم تكنولوجي كو.، ليمتد  بإسم :  بيج�ي

Applicant Address: No. 432, 4th Floor, Building 
12, Xinjiekouwai Street 8, Xicheng District, 
Beijing, CHINA 100000 

ي اتش فلور، بيلدينغ 12، كسينجيكوواي 
. 432، 4 �ت العنوان :  نمرب

ف 100000   ، الص�ي ف يكت، بك�ي يت 8، كسيشينغ ديسرت 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:
road sweeping machines, self-propelled; garbage 
disposal units; vacuum cleaners; machines and 
apparatus for carpet shampooing, electric; washing 
apparatus; machines and apparatus for cleaning, 
electric; kitchen machines, electric; washing machines 
[laundry]; high pressure washers; sewing machines 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
آالت كنــس الطــرق ]ذاتيــة الدفــع[؛ آالت التخلــص مــن النفايــات؛ 
الســجاد  لغســل  كهربائيــة  وأجهــزة  آالت  كهربائيــة؛  مكانــس 
ــة؛ آالت  ــف كهربائي ــزة تنظي ــيل؛ آالت وأجه ــزة غس ــامبو؛ أجه بالش
المطبــخ الكهربائيــة؛ غســاالت ]لغســل المالبــس[؛ غســاالت عاليــة 

ــة  ــات خياط ــط؛ ماكين الضغ

  

 

Date :09/12/2021  التاريخ :09/12/2021

Trademark No.:41912 العالمة التجارية رقم :  41912

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: S.A.A alaodeh bank company for 
consumer goods 

كه اس اي اي العودة بانك للسلع االستهالكية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron - farsh elhawa   العنوان :  الخليل -فرش الهوا

Applicant for Correspondence : Hebron  عنوان التبليغ  : الخليل -دوار ابن رشد
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
dates, edible oils, food products prepared from fish, 
pickled cucumbers, jams, lentils, sardines, soups, tahini, 
cooked, dried, preserved and canned vegetables.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــدس،  مربيــات،  مخلــل،  خيــار  الســمك،  مــن  معــدة 
ــة  وات مطبوخ ــرف ــدورة، خ ــون بن ــوربات،طحينة، معج �دين،ش

ي 
نبــا�ت ســمن  ومعلبــة،  ومحفوظــة  ومجففــة 

  

 

Date :08/12/2021  التاريخ :08/12/2021

Trademark No.:41913 العالمة التجارية رقم :  41913

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Shenzhen Jumper Medical 
Equipment Co., Ltd 

ف دجامرب ميديكال إكويبمنت كو.، ليمتد  فه�ي بإسم :  شيرف

Applicant Address: Floor 7, 8, 9, 10, and Rm. 301, 
No.71-4, Xintian Avenue, Xintian Community, 
Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, China 

.4-71، كسينتيان  العنوان :  فلور 7، 8، 9، 10 اند ار ام. 301، نمرب
يكت،  يت، باوان ديسرت ، فوهاي سرت ي

أفينيو، كسينتيان كميونيىت
ف   ، 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:
Medical apparatus and instruments; Blood pressure 
monitors; Diagnostic apparatus for medical purposes; 
Ultrasonic fetal sound apparatus; Pulse oximeters 
for medical purposes; Apparatus for use in medical 
analysis; Sphygmotensiometers; Cases fitted for 
medical instruments; Body fat monitors; Oxygen 
concentrators for medical purposes; Breast pumps; Skin 
testers; Aerosol sprayers for medical purposes; Medical 
devices and equipment for the treatment of respiratory 
diseases and symptoms; Body rehabilitation apparatus 
for medical purposes; Fumigation apparatus for 
medical purposes; Apparatus for artificial respiration; 
Electric massage apparatus for household use; Physical 
exercise apparatus for medical purposes; Physiotherapy 
apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاز  ــدم؛ جه ــط ال ــاس ضغ ــزة قي ــة؛ أجه ــزة واالأدوات الطبي االأجه
ف بالموجــات فــوق  تشــخيص لالأغــراض الطبيــة؛ جهــاز الجنــ�ي
ي لالأغــراض الطبيــة؛ جهــاز 

الصوتيــة؛ مقيــاس التأكســج النبــىف
ــاالت  ــدم؛ ح ــط ال ــس ضغ ــة؛ مقايي ــل الطبي ي التحالي

ــتخدم �ف يس
الجســم؛  دهــون  مراقبــة  أجهــزة  الطبيــة؛  لــالأدوات  مجهــزة 
ف لالأغــراض الطبيــة؛ مضخــات الثــدي؛ أجهــزة  مكثفــات االأوكســج�ي
ــار الجلــد؛  رشاشــات االأيروســول لالأغــراض الطبيــة؛ االأجهــزة  اختب
ــه؛  ــىسي وأعراض ــاز التنف ــراض الجه ــالج أم ــة لع ــدات الطبي والمع
جهــاز إعــادة تأهيــل الجســم لالأغــراض الطبيــة؛ جهــاز تبخــري 
ي 

لالأغــراض الطبيــة؛ جهــاز للتنفــس الصناعــي؛ جهــاز تدليــك كهربــا�أ
ــة؛  ــراض الطبي ــة لالأغ ــن البدني ــاز التماري ؛ جه ىلي ف ــرف ــتخدام الم لالس

ــي.  ــالج الطبيع ــاز الع جه
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :09/12/2021  التاريخ :09/12/2021

Trademark No.:41914 العالمة التجارية رقم :  41914

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: fataftah pal company  كة فطافطه بال لتجارة الزيوت المعدنيه بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron - tarqumia 
0597299916 

العنوان :  الخليل - ترقوميا 0597299916  

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
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 االرقام بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date :09/12/2021  التاريخ :09/12/2021

Trademark No.:41916 العالمة التجارية رقم :  41916

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Space Design Company  ف للتصميم كة حري بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Umm Sharayet, 
behind the suburban police 

طة الضواحي   ايط خلف �ش العنوان :  رام الله أم الرش
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant for Correspondence : Adv Ali Abu 
Ghosh Ramallah- Zumroda Building- F2 

عنوان التبليغ  : المحامي عىي ابو غوش رام الله عمارة الزمردة ط2 جوال 
 0592911033

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Armchairs, Art (works of-) wood, wax , plaster, or 
plastic, Beds, Benches {furniture}, Boxes of Wood or 
plastic,Cabinet work, Cabinets (Index), Chairs{seats}, 
Closets (Towel), Counters {tabels}, Covers for  Desks 
(standing), Fittings, not of metal, Furniture of metal, 
Index cabinets {furniture}

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والجبــص  الخشــب  مــن  فنيــة  اشــغال   , ف ذراعــ�ي ذات  كــراسي 
ــغال  ــتيك, أش ــبية او بالس ــق خش ــد, صنادي ــتيك, ا�ة, نض والبالس
, خزانــة مناشــف, طــاوالت ، خزانــات  خشــبية, خزانــات, كــراسي
 , ي

مالبــس, مكاتــب, لــوازم غــري معدنيــة لالثــاث, اثــاث معــد�ف
خزانــات كتــب 

  

 

Date :09/12/2021  التاريخ :09/12/2021

Trademark No.:41917 العالمة التجارية رقم :  41917

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Osama Abdel Fattah Mohamed 
Al Madani 

ي 
بإسم :  اسامة عبد الفتاح محمد المد�ف

Applicant Address: Tulkarm - Western Quarter                                        العنوان :  طولكرم - الحارة الغربية

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

اطات خاصة:عدم الحماية عى tiara بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :09/12/2021  التاريخ :09/12/2021

Trademark No.:41922 العالمة التجارية رقم :  41922

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: CHOCOLATES VALOR S.A.  .بإسم :  تشوكليتس فيلور اس.ايه
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address: Pianista Gonzalo Soriano, 13 - 
03570 Villajoyosa (ALICANTE) - SPAIN 

العنوان :  بيانيستا غونزالو سوريانو، 13 - 03570 فيلالجويوسا 
) - اسبانيا   ي

)اليكانىت

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:
Cocoa; pastry and confectionery; chocolate, chocolate 
products, sweetmeats 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــكاكاو؛ الفطائــر والحلويــات؛ الشــوكوالتة؛ منتجــات الشــوكوالتة  ال

والحلويــات الســكرية 

  

 

Date :12/12/2021  التاريخ :12/12/2021

Trademark No.:41923 العالمة التجارية رقم :  41923

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: SUHA  SALEH   MOHAMMAD  ATOUT  بإسم :  سهى صالح محمد عطعوط

Applicant Address: Qalqilya – Sabe’ Street, 
Mobile: 0569999970, Email: suhaa.hamzaa@
gmail.com 

العنوان :  قلقيلية- شارع السبع  ، جوال: 0569999970، 
  suhaa.hamzaa@gmail.com :ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
kits cosmetic, lipsticks, lotions for cosmetic purposes, 
Make-up,Make-up removing preparations,  mascara, 
Masks (Beauty), nail varnish, cosmetic pencils, eyebrow 
pencils, perfumes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الأغــراض  )لوشــن)  غســوالت  الشــفاه،  طــالء  تجميــل،  اطقــم 
ات إزالــة المكيــاج، مســكرة، أقنعــة تجميليــة،  التجميــل، مســتحرف

ــور  ــب، عط ــالم حواج ــة، أق ــالم تجميلي ــر، أق ــالء أظاف ط

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Beauty بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :12/12/2021  التاريخ :12/12/2021

Trademark No.:41924 العالمة التجارية رقم :  41924
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Prestige Company for Import & 
Export LLC 

اد والتصدير  كة برستيج لالستري بإسم :  �ش

Applicant Address: The intersection of Amman 
Development Street with Azraq International 
Street,  opposite Sahab license - Jordan 

 , العنوان :  تقاطع شارع عمان التنموي مع شارع االأزرق الدوىلي
مقابل ترخيص  سحاب- االردن  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
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  ــب ومنتج ــض والحلي ــكر البي ــة بالس ــه مطبوخ ــات وفواك ومربي

ــالأكل.  ــة ل ــون الصالح ــوت والده ــب الزي الحلي

  

 

Date :12/12/2021  التاريخ :12/12/2021

Trademark No.:41925 العالمة التجارية رقم :  41925

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Prestige Company for Import & 
Export LLC 

اد والتصدير  كة برستيج لالستري بإسم :  �ش

Applicant Address: The intersection of Amman 
Development Street with Azraq International 
Street,  opposite Sahab license - Jordan 

 , العنوان :  تقاطع شارع عمان التنموي مع شارع االأزرق الدوىلي
مقابل ترخيص  سحاب- االردن  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
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 االأرز، التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
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.  ــارات الثل ــل) البه ــات )التواب والصلص
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :12/12/2021  التاريخ :12/12/2021

Trademark No.:41926 العالمة التجارية رقم :  41926

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: TRU Kids Inc  .بإسم :  ترو كيدز إنك

Applicant Address5:  Wood Hollow Road, First 
Floor Parsippany, New Jersey 07054, United 
States 

سي  ، نيوجري ي
ست فلور بارسيبا�ف العنوان :  5 وود هولو رود، فري

07054، الواليات 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

Goods/Services:
Retail store and on-line retail store services featuring 
a wide variety of consumer, toy, game, plaything, 
clothing, and baby goods; retail department store and 
on-line retail department store services; gift registry 
services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة وخدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة 
ي تضــم تشــكيلة واســعة مــن الزبائــن والُدمــى 

نــت والــىت نرت عــرب االإ
ة  واالألعــاب واللعــب وســلع االأطفــال؛ خدمــات المتاجــر الكبــري
ة الشــاملة للبيــع  الشــاملة للبيــع بالتجزئــة وخدمــات المتاجــر الكبــري

ــا.  نــت؛ خدمــات تســجيل الهداي نرت ــة عــرب االإ بالتجزئ

  

 

Date :12/12/2021  التاريخ :12/12/2021

Trademark No.:41927 العالمة التجارية رقم :  41927

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: Sharp and beyond for legal and 
investment consulting services Company

كة شارب آند بيوند لخدمات االستشارات القانونية  بإسم :  �ش
واالستثمارية. 

Applicant Address: Sharp and beyond for legal 
and investment consulting services company- 
Al-balou’, Al-Bireh, Istanbul Building, 6th floor, 
Palestine.   

كة شارب آند بيوند لخدمات االستشارات القانونية  العنوان :  �ش
      . ف ة، عمارة إسطنبول، ط6، فلسط�ي واالستثمارية- البالوع، البري
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant for Correspondence : Sharp and 
beyond for legal and investment consulting 
services Company,Al-balou, al bireh, Palestine.  
0569270070

كة شارب آند بيوند لخدمات االستشارات القانونية  عنوان التبليغ  : �ش
ة، عمارة إسطنبول، ط6، .  0569270070 واالستثمارية- البالوع، البري

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Alternative dispute resolution service,Arbitration 
services,Computer software (Licensing of)  
  legal services, Consultancy (Security), Legal research,  
Marriage agencies Mediation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اعــات، خدمــات التحكيــم، ترخيــص  ف خدمــات الحلــول البديلــة للرف
ــارات  ستش ــارات ، االإ ــة ) ،استش ــات قانوني ــر )خدم ــج الكمبيوت برام
ــاق  ــماء النط ــجيل أس ــف، تس ــرش والتألي ــوق الن ــة، إدارة حق االأمني
الــزواج،  وكاالت  القانونيــة،  االأبحــاث   ، قانونيــة)  )خدمــات 

الوســاطة.
 INVESRMENT & LEGAL اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

 SERVICE CONSULTING

  

 

Date :12/12/2021  التاريخ :12/12/2021

Trademark No.:41928 العالمة التجارية رقم :  41928

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: TRU Kids Inc  .بإسم :  ترو كيدز إنك

Applicant Address5:  Wood Hollow Road, First 
Floor Parsippany, New Jersey 07054, United 
States 

سي  ، نيوجري ي
ست فلور بارسيبا�ف العنوان :  5 وود هولو رود، فري

07054، الواليات 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

Goods/Services:
Games, toys and playthings 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللعب والُدمى وأدوات اللعب 

  

 

Date :12/12/2021  التاريخ :12/12/2021

Trademark No.:41929 العالمة التجارية رقم :  41929

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Gap (ITM) INC  ي أم ) إنك
بإسم :  جاب ) آي �ت
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address2:  Folsom Street San Francisco, 
California 94105 United States 

يت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا  العنوان :  2 فالستوم سرت
94105، 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:
Video game apparatus; Hand-held video game 
machines for playing electronic games; Hand-held 
video game machines for playing video games; Video 
game consoles; Video game controllers; Video game 
joysticks; Video game machines; toys and sporting 
articles; games and playthings; playing cards; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees; swings [indoor]; pet 
toys; fitness equipment, namely, straps and blocks used 
for yoga and other fitness activities and for carrying a 
yoga mat; yoga blocks; yoga bolsters; yoga straps; yoga 
swings; yoga wheels; gym balls for yoga; yoga gloves; 
work-out gloves; collapsible exercise foam rollers; 
straps used for fitness activities; stretch bands used for 
yoga and physical fitness purposes; athletic equipment, 
namely, balance balls, skipping ropes, rubber tubing, 
rubber cords and straps for fitness training, gym gloves, 
weightlifting belts, stationary bikes, stationary running 
tracks; weightlifting equipment, namely, bars, free 
weights, barbells; yoga blankets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــد  ــة بالي ــو محمول ــاب فيدي ــزة ألع ــو؛ أجه ــاب الفيدي ــزة ألع أجه
ونيــة؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو المحمولــة  لكرت لممارســة االألعــاب االإ
الألعــاب  المفاتيــح  لوحــات  الفيديــو؛  ألعــاب  لممارســة  باليــد 
الفيديــو ؛ وحــدات تحكــم بألعــاب الفيديــو؛ أيــدي التحكــم 
واالأدوات  االألعــاب  الفيديــو؛  ألعــاب  آالت  الفيديــو؛  بألعــاب 
الرياضيــة؛ االألعــاب وأدوات اللعــب؛ ورق اللعــب؛ أدوات التماريــن 
ــة  ــرى؛ زين ــات أخ ي فئ

ــواردة �ف ــري ال ــة غ ــة واالأدوات الرياضي البدني
شــجر عيــد الميــالد؛ االأراجيــح ]داخليــة[؛ ألعــاب الحيوانــات 
والمكعبــات  االأحزمــة  تحديــدا:  اللياقــة،  معــدات  االأليفــة؛ 
ــة االأخــرى ولحمــل  ــة البدني ــا وأنشــطة اللياق ي اليوغ

المســتخدمة �ف
ــات  ــا؛ دعام ــن اليوغ ــتخدمة لتماري ــع المس ــا؛ القط ــجادة اليوغ س
ــرات  ــا؛ ك ــالت اليوغ ــا؛ عج ــح اليوغ ــا؛ مراجي ــة اليوغ ــا؛ أربط اليوغ
ــن؛  ــازات التماري ــا؛ قف ــازات اليوغ ــا؛ قف ــة لليوغ ــاالت الرياضي الص
ي 

بكــرات رغــوة التمريــن القابلــة للطــي؛ القشــط المســتخدمة �ف
ي 

�ف المســتخدمة  المطاطيــة  االأربطــة  البدنيــة؛  اللياقــة  أنشــطة 
ــدا:  ــة، تحدي ــة؛ المعــدات الرياضي أغــراض اليوغــا واللياقــة البدني
طــة  كــرات التــوازن وحبــال القفــز وأنابيــب المطــاط والحبــال واالأ�ش
المطاطيــة لتدريــب اللياقــة البدنيــة وقفــازات الصــاالت الرياضيــة 
الجــري  ومســارات  الثابتــة  والدراجــات  االأثقــال  رفــع  وأحزمــة 
واالأثقــال  القضبــان  تحديــدا:  االأثقــال  رفــع  معــدات  الثابتــة؛ 

وقضبــان االأثقــال؛ بطانيــات اليوغــا 

  

 

Date :12/12/2021  التاريخ :12/12/2021

Trademark No.:41930 العالمة التجارية رقم :  41930

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers` articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smokers’ articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس

  

 

Date :12/12/2021  التاريخ :12/12/2021

Trademark No.:41931 العالمة التجارية رقم :  41931

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: XL Energy International Corp.  .ناشينال كورب جي انرت بإسم :  أكس أل انري

Applicant Address: P.O.B 3463, Road Town, 
Tortola, Virgin Islands. 

ف  ج�ي العنوان :  ص.ب: 3463، روود تاون، تورتوال، بريتش فري
ايلندز.  

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة - برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله - - شارع الرف
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
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Date :13/12/2021  التاريخ :13/12/2021

Trademark No.:41932 العالمة التجارية رقم :  41932

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Nasser Center Company for 
clothing and sundries 

يات  كة نارص سنرت لاللبسة والنرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus - Biet wazen - Mobile: 
0598344608 

العنوان :  نابلس - بيت وزن - جوال : 0598344608  

Applicant for Correspondence:                
Nablus - Biet wazen - Mobile:0595081589

عنوان التبليغ  : نابلس - بيت وزن - جوال : 0595081589
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Ascots Babies pants clothing، Bath robes Bath slippers 
Bathing caps Bathing drawers Bathing suits Beach 
clothes, ا Belts (clothing) Berets Bibs ,not of paper 
Boas(necklets ) Bodices (lingerie ) Boots, Braces for 
clothing( suspenders) Brassieres Breeches for wear 
Camisole Cap peaks قبعــات Caps ( headwear ) Chasu 
Clothing Clothing for gymnastics Clothing of imitations 
of leather Clothing of leather Coats Coats (top --) 
Collar protectors Collars (clothing ) Combinations 
(clothing ) Corselets Corsets (underclothing), Costumes 
(Masquerade -) Drawers(clothing ) ا Dresses Dressing 
gowns اEar muffs (clothing), Hosiery Jackets (clothing 
) Jackets (Suff) (clothing ) resses ) Jumpers Fur stoles 
furs (clothing ), Galoshes, ا Garters Gloves (clothing ) 
Layettes (clothing ) Leg warmers, leggings (leg warmers 
) Leggings (trousers ) Linen (body ) (garments ) Linings 
(ready- made -) ( parts of clothing ) Maniples Masks 
(sleep) Neckties Outerclothing, ا Overalls, Overcoats 
Pajamas (Am) Pants Parkas Pelerines Plisses Petticoats 
Pinafore dresses Pullovers Short- sleeve shitrs 
 Singlets Skirts Skorts Smocks Socks Stockings ل
) uff jackets( clothing ), eat - absorbent underclothing 
(underwear ) Sweaters Swimsuits, ةTee-shirts Tights 
Togas, opcoats Trouser straps Trousers Trunks (Bathing 
), Underwear Underwear ( Anti- sweat ) Vests

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــن اجــل: مراييــل ) مالبــس ) اســكتة ) لفاعــات عنــق طويلــة 
شباشــب   ، اســتحمام  ارواب   ( مالبــس   ( لالأطفــال  �اويــل   (
اســتحمام  �اويــل  لالســتحمام  رأس  اغطيــة  اســتحمام 
يــه  بري مالبــس   ( احزمــة  للشــاطئ  مالبــس  اســتحمام  اثــواب 
غــري  لالأطفــال  مراييــل   ( مســطحة  مســتديرة  قبعــات   (
( بياضــات   ( صــدارات  وشــاحات  الــورق,  مــن   مصنوعــة 
ة )مالبــس)  احذيــة شــياالت مشــدات للصــدر بنطلونــات قصــري
ــات  ــة للقبع ــراف امامي ة ) اط ــري ــوية قص ات نس ــرت ــوالت ) س قميص
قبعــات )اغطيــة للــرأس ) عبــاءات مالبــس مالبــس للرياضــة البدنيــة 
مالبــس مــن جلــد مالبــس جلديــة معاطــف معاطــف خفيفــة ياقــات 
واقيــة ياقــات )مالبــس ) قمصــان مرولــة ) مالبــس ) مشــدات 
للنســاء مشــدات للنســاء ) تلبــس تحــت الثيــاب ) مالبــس للحفــالت 
ف  التنكريــة �اويــل داخليــة ) مالبــس ) اثــواب عبــاءات اغطيــة لالذن�ي
) مالبــس ) مالبــس محبوكــة جاكيتــات )مالبــس ) جاكيتــات مــن 
الصــوف )مالبــس ) قمصــان صوفيــة )مالبــس) اثــواب مــن الصــوف 
ــة ) شــاالت مــن الفــرو مالبــس مــن الفــرو  ات صوفي ف ــة ) كــرف جرزاي
حــذاء مطاطــي خارجــي اربطــة للجــوارب قفــازات )مالبــس ) مالبــس 
للمواليــد اغطيــة للســاق طماقــات )اغطيــة للســاق ) طماقــات 
)بناطيــل ) مالبــس كتانيــة بطانــات جاهــزة )أجــزاء مــن المالبــس ) 
ف عنــد النــوم ربطــات عنــق  دراعــة ) جــزء مــن الثيــاب ) غطــاء للعــ�ي
ــل  ــات �اوي ــة بيجام ــف خارجي ــوالت معاط ــة افره ــس خارجي مالب
ــري  ــرو تنان ــن الف ــف م ــاحات معاط ــة وش ــات مقلنس ــة جاكيت داخلي
ات صوفيــة مالبــس جاهــزة - قمصــان  ف تحتيــة اثــواب بــال اكمــام كــرف
ــري شــورتات عــى  ــة للرجــال تنان ة االكمــام - قمصــان داخلي قصــري
ة جــوارب طويلــة جاكيتــات مــن شــكل تنــورة جالبيــب جــوارب قصــري
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ات  الصــوف ) مالبــس ) مالبــس داخليــة ماصــة للعــرق - ســرت
 اثــواب ســباحة مالبــس نســائية داخليــة قمصــان نصــف كــم -
اثــواب ضيقــة اثــواب فضفاضــة قبعــات رســمية معاطــف خفيفــة 
احزمــة للبناطيــل بناطيــل �اويــل اســتحمام مالبــس داخليــة 

ــدارات  ــرق ص ــادة للع ــة مض ــس داخلي مالب
اطات خاصة:عدم حماية كلمة سنرت بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :13/12/2021  التاريخ :13/12/2021

Trademark No.:41933 العالمة التجارية رقم :  41933

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceuticals and medical preparations; dietetic 
food and substances adapted for medical use; dietary 
supplements for human beings. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات صيدالنيــة وطبيــة، المــواد الغذائيــة المخصصــة  مســتحرف

 . ، المكمــالت الغذائيــة للبــرش ي لالســتعمال الطــىب

  

 

Date :13/12/2021  التاريخ :13/12/2021

Trademark No.:41934 العالمة التجارية رقم :  41934

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

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

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Surgical, medical, dental, veterinary and diagnostic 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles; suture materials. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االجهــزة واالدوات الجراحيــة والطبيــة وطــب االســنان والطــب 
البيطــري والتشــخيص، االطــراف والعيــون واالســنان االصطناعيــة، 

ــة.  ــواد الخياط ــام، م ــم العظ ادوات تقوي

  

 

Date :13/12/2021  التاريخ :13/12/2021

Trademark No.:41938 العالمة التجارية رقم :  41938

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceuticals and medical preparations; dietetic 
food and substances adapted for medical use; dietary 
supplements for human beings. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات صيدالنيــة وطبيــة، المــواد الغذائيــة المخصصــة  مســتحرف

 . ، المكمــالت الغذائيــة للبــرش ي لالســتعمال الطــىب

  

 

Date :13/12/2021  التاريخ :13/12/2021

Trademark No.:41939 العالمة التجارية رقم :  41939

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  
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Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

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

Goods/Services:
Surgical, medical, dental, veterinary and diagnostic 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles; suture materials. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االجهــزة واالدوات الجراحيــة والطبيــة وطــب االســنان والطــب 
البيطــري والتشــخيص، االطــراف والعيــون واالســنان االصطناعيــة، 

ــة.  ــواد الخياط ــام، م ــم العظ ادوات تقوي

  

 

Date :14/12/2021  التاريخ :14/12/2021

Trademark No.:41949 العالمة التجارية رقم :  41949

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: BAKOMA Sp. Z o.o.  .زد. او.او . ي بإسم :  باكوما اس �ب

Applicant Address: Polczynska 97A, 01-303 
Warszawa, POLAND 

العنوان :  بولكزينسكا 97ايه، 303-01 وارسو، بولندا  

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:
milk and milk products and their substitutes and 
alternatives, particularly those based on cereals, soya, 
rapeseed, almonds, nuts and pulses; almond milk; 
coconut milk; peanut milk; rice milk; oat milk; soya 
milk; canola milk; fermented natural or flavoured 
milk products and their substitutes and alternatives; 
fermented milk products consisting predominantly 
of milk; cottage cheese and curd; yoghurts; yoghurt 
desserts; drinkable and flavoured yoghurts; kefirs; 
milkshakes; non-alcoholic eggshakes; butter; butter 
concentrates; desserts and creams based on dairy 
products; vegetarian and vegan desserts based on fruit; 
vegan and vegetarian desserts based on dairy product 
substitutes; desserts and snacks consisting mainly of 
milk and/or yoghurt and/or cream and/or curd and/or 
dairy products and/or all of the above, also with the 
addition of fruits, vegetables, herbs, spices, cereals, 
juices or extracts of the above, flavourings; jellies; 
compotes; jams; fruit and vegetable spreads; cooked 
fruit; vegetable-based vegetarian and vegan bread 
spreads; edible fats; vegetable fats for food purposes; 
cream products; whey products for food purposes; 
vegetable and broth-based ready meals; vegetable

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تعتمــد 

الحليــب ومنتجــات الحليــب وبدائلهمــا؛ خاصــة تلــك الــىت
ــوز والجــوز والبقــول؛  ــا وبــذور اللفــت والل عــى الحبــوب والصوي
؛  ي

حليــب اللــوز؛ حليــب جــوز الهنــد؛ حليــب الفــول الســودا�ف
ــوال؛  ــب الكان ــا؛ حلي ــب الصوي ــب الشــوفان؛ حلي ــب االأرز؛ حلي حلي
وبدائلهــا؛  المنكهــة  أو  الطبيعيــة  المخمــرة  الحليــب  منتجــات 
ي الغالــب مــن الحليــب؛ 

ي تتكــون �ف
منتجــات الحليــب المخمــرة الــىت

ف الرائــب )الزبــادي)؛ حلويــات الزبــادي؛  ؛ اللــ�ب ف ف وخثــارة اللــ�ب الجــ�ب
مــن  وب  )مــرش الكفــري  والمنكهــة؛  ب  للــرش الصالحــة  الزبــادي 
؛ الزبــدة؛  )؛ مخفــوق الحليــب؛ مخفــوق البيــض غــري الكحــوىلي ف اللــ�ب
مركــزات الزبــدة؛ الحلويــات والكريمــات القائمــة عــى منتجــات 
ي أساســها الفاكهــة؛ الحلويــات 

االألبــان؛ الحلويــات النباتيــة الــىت
الحلويــات  االألبــان؛  منتجــات  بدائــل  عــى  القائمــة  النباتيــة 
ــادي و/ ــا مــن الحليــب و/أو الزب ــات الخفيفــة تتكــون أساًس والوجب
ــا  ــان و/أو كل م ــات االألب ف و/أو منتج ــ�ب ــارة الل ــة و/أو خث أو الكريم
ــارات  ــاب والبه وات واالأعش ــرف ــه والخ ــة إىل الفواك ضاف ــبق، باالإ س
والحبــوب والعصائــر أو المســتخلصات ممــا ســبق والمنكهــات؛ 
ــون  ــات؛ مده ــكر؛ مربي ــة بالس ــه مطبوخ )؛ فواك ــىي ــالم )الجي اله
ف  ــ�ي ف للنباتي الخضــار والفواكــه؛ الفواكــه المطهــوة؛ مدهــون للخــرب
اوات؛ الدهــون الصالحــة لــالأكل؛ الدهــون النباتيــة  اساســه الخــرف
ف المخيــض  ــ�ب ــة؛ منتجــات الكريمــا؛ منتجــات الل لالأغــراض الغذائي
اوات ي اساســها الخــرف

لالأغــراض الغذائيــة؛ الوجبــات الجاهــزة الــىت
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ready meals; ready meals consisting mainly of meat 
substitutes; tofu; dairy-based dips, especially cheese 
and yogurt dips; dairy substitute-based dips; vegetable 
extracts; soup concentrates; vegetable-based 
concentrates for cooking, fruit-based concentrates for 
cooking; preserved and dried vegetables; dried edible 
mushrooms; cooked and preserved spinach; frozen fruit 
and vegetables; leguminous vegetables; dried fruit, in 
particular berries; vegetarian and/or vegan substitutes 
for: poultry, meat, meat products, sausages, eggs, 
cream, margarine, butter, milk, cheese; vegetarian food 
consisting mainly of meat substitutes based on soy and/
or cereals and/or eggs and/or rapeseed 

جاهــزة  وجبــات  الجاهــزة؛  الخضــار  وجبــات  اللحــم؛  ومــرق 
ــا  ــول صوي ــو )ف ــوم؛ توف ــل اللح ــن بدائ ــىسي م ــكل رئي ــون بش تتك
مخّمــر)؛ الغمــوس المعتمــدة عــى منتجــات االألبــان، وخاصــة 
؛ الغمــوس المعتمــدة عــى بدائــل االألبــان؛  ف ف واللــ�ب غمــوس الجــ�ب
المســتخلصات النباتيــة؛ مركــزات الحســاء؛ مركــزات للطبــخ أساســها 
ــة  وات مجفف ــرف ــه؛ خ ــها الفواك ــخ أساس ــزات للطب ــار ومرك الخض
ــالأكل المجفــف؛ الســبانخ المطهــوة  ــح ل ومحفوظــة؛ الفطــر الصال
اوات المجمــدة؛ الخضــار البقوليــة؛  والمحفوظــة؛ الفواكــه والخــرف
ــة  ف و/أو نباتي ــ�ي ــل للنباتي ــوت؛ بدائ ــة الت ــة وخاص ــه المجفف الفواك
لـــ: الدواجــن واللحــوم ومنتجــات اللحــوم والســجق والبيــض 
؛ طعــام  ف ي والزبــدة والحليــب والجــ�ب

والكريمــا والســمن النبــا�ت
ي يتكــون أساســا مــن بدائــل اللحــوم عــى أســاس الصويــا و/أو 

نبــا�ت
ــت  ــذور اللف ــض و/أو ب ــوب و/أو البي الحب

  

 

Date :14/12/2021  التاريخ :14/12/2021

Trademark No.:41950 العالمة التجارية رقم :  41950

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: BAKOMA Sp. Z o.o.  .زد. او.او . ي بإسم :  باكوما اس �ب

Applicant Address: Polczynska 97A, 01-303 
Warszawa, POLAND 

العنوان :  بولكزينسكا 97ايه، 303-01 وارسو، بولندا  

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:
foodstuffs, snacks and preparations made from cereals; 
flour; dry and fresh pasta; noodles; dumplings; bread; 
rolls; corn crisps; processed cereals; rice crisps; cheese 
crisps; cereal and energy bars; groats; confectionery; 
flavourings for food and beverages; dessert puddings; 
salt, spices and flavourings; sauces; coffee, coffee 
extracts, coffee substitutes; tea; chocolate; chocolate, 
cocoa, tea and coffee substitutes; cocoa drinks; cocoa for 
making beverages; ice cream and ice-cream substitutes; 
puddings; bakery products; pastry products, cakes, 
tarts and cookies; rice; rice-based meals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات المصنوعــة  المــواد الغذائيــة؛ الوجبــات الخفيفــة والمســتحرف
ــز  ــة؛ النودل ــة والطازج ــة الجاف ؛ المعكرون ف ــ�ي ــوب؛ الطح ــن الحب م
االفرنجــي؛  ف  الخــرب ؛  ف الخــرب الزالبيــة؛  الرقيقــة)؛  )المعكرونــة 
؛  ف ــق الجــ�ب ــق االأرز؛ رقائ ــوب المعالجــة؛ رقائ ــذرة؛ الحب ــق ال رقائ
ــة  ــات لالأغذي ــات؛ منكه ــل؛ الحلوي غ ــة؛ الرب ــواح الطاق ــوب وأل الحب
والبهــارات  الملــح  للحلــوى؛  )بودينــغ)  مهلبيــة  وبــات؛  والمرش
ــل  ــوة وبدائ ــتخلصات القه ــوة ومس ــات؛ القه ــات والصلص والمنكه
القهــوة؛ الشــاي؛ الشــوكوالتة؛ بدائــل الشــوكوالتة والكاكاو والشــاي 
وبــات؛ البوظــة  وبــات الــكاكاو؛ الــكاكاو لصنــع المرش والقهــوة؛ مرش
ــز؛  ــات المخاب ــة؛ منتج ــكريم؛ المهلبي ــل االآيس ــكريم) وبدائ )االآيس
منتجــات المعجنــات والكعــك والتورتــات )كيــك بالفواكــه) والكعــك 

ــى االأرز  ــد ع ــات تعتم ــى؛ االأرز؛ وجب المح
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Date :14/12/2021  التاريخ :14/12/2021

Trademark No.:41951 العالمة التجارية رقم :  41951

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Jerusalem Cigarette Co. PLC  كة سجائر القدس المساهمة العامة بإسم :  �ش

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

رية, الضفة الغربية   ف العنوان :  ص ب: 19594 القدس 91194, العري

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:
Hand rolling tobacco 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تبغ اللف اليدوي 

 Rolling Hand و  GOLD اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
 Tobacco 

ي حماية بااللوان االبيض واالخرف والذهىب
  

 

Date :15/12/2021  التاريخ :15/12/2021

Trademark No.:41952 العالمة التجارية رقم :  41952

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Nakhla Tobacco Co S.A.E.  .كة أدخنة النخلة ش.م.م بإسم :  �ش

Applicant Address3:  Soliman Al Halabi Street, 
Azbakia, Cairo, Egypt 

، االأزبكية، القاهرة، مر   ي العنوان :  3 شارع سليمان الحلىب
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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:
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  ف وتبــغ الغاليــ�ي التبــغ، ســواء مصنــع او غــري مصنــع؛ تبــغ التدخــ�ي
وتبــغ اللــف اليــدوي وتبــغ المضــغ وتبــغ الســعوط )الشــّمة)؛ 
ونيــة  لكرت ونيــة وســائل للســجائر االإ الســجائر والســجائر االلكرت
ــع) والســعوط  ــغ والســيجار والســيجاريلو )ســيجار رفي ومبخــر التب
ــجائر وورق  ــف 34؛ ورق الس ي الصن

ف �ف ــ�ي ــّمة)؛ ادوات المدخن )الش
ــل  ــاب والمعس ــواد الثق ــبقا واع ــوف مس ــجائر الملف الس

  

 

Date :15/12/2021  التاريخ :15/12/2021

Trademark No.:41953 العالمة التجارية رقم :  41953

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Promec lelmokawalat  w Al 
Isthmar. 

كة بروميك للمقاوالت و االستثمار.  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah - Al Bireh.   .ة العنوان :  رام الله - البري

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 جوال 
0599335571

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Air conditioning apparatus installation and repair; Anti-
rust treatment for vehicles; Asphalting; Bricklaying; 
Building construction supervision; Construction; 
Construction consultation; Demolition of buildings; 
Freezing equipment installation and repar; Information 
(Construction); Information (Repair); Masonry; 
Pipeline construction and maintenance; Pump repair; 
Warehouse construction and repair.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تركيــب واصــالح أجهــزة التكييــف؛ معالجــة المركبــات بمــواد مضادة 
؛  ي

ــا�ف اف عــى انشــاء المب ــاء بالطــوب؛ اال�ش ــت؛ البن في ف للصــدأ؛ الرت
ــب  ؛ تركي ي

ــا�ف ــدم المب ــاء؛ ه ــة باالنش ــارات متعلق ــاء؛ استش االنش
ــات  ــاء؛ معلوم ــن االنش ــات ع ــد؛ معلوم ــدات التجمي ــالح مع واص
ــالح  ــب؛ اص ــة خطــوط االأنابي ــاء وصيان ــاء؛ انش ــالح؛ البن ــن االص ع

ــتودعات.  ــالح المس ــاء واص ــات؛ انش المضخ
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2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :15/12/2021  التاريخ :15/12/2021

Trademark No.:41954 العالمة التجارية رقم :  41954

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name:  Khalil Abdul Latif Saeed 
Jayyousi 

بإسم :  خليل عبد اللطيف سعيد جيوسي 

Applicant Address:  Ramallah, Al-Bireh, Umm 
Al-Sharayet, near the Nabali Gas Station JAWAL 
0599888023   

ايط قرب كازية الناباىلي جوال  ة أم الرش العنوان :  رام الله البري
    0599888023

Applicant for Correspondence :  Ramallah, Al-
Bireh, Umm Al-Sharayet, near the Nabali Gas 
Station JAWAL 0599888023

ايط قرب كازية الناباىلي جوال  ة أم الرش عنوان التبليغ  : رام الله البري
0599888023

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Cleaning preparations , Colour-removing preparations 
, Degreasers other than for use in manufacturing 
processes  , Furbishing preparations , Laundry 
preparations  , Soap (Disinfectant-)  Stain removers ,  
Washing preparations  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات إزالــة االألوان ، مزيــالت دهون  ات تنظيــف ، مســتحرف مســتحرف
ات تلميع  ي العمليــات التصنيعيــة ، مســتحرف

بخــالف المســتخدمة �ف
ات للغســيل والــكي ، صابــون مطهــر ، مزيــالت البقــع ،  ، مســتحرف

ات غسيل  ــتحرف مس

  

 

Date :15/12/2021  التاريخ :15/12/2021

Trademark No.:41955 العالمة التجارية رقم :  41955

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: ALWEFAQ FOR METAL 
INDUSTRIES 

كة الوفاق للصناعات المعدنية  بإسم :  �ش

Applicant Address: HEBRON - ABU KTAILA   العنوان :  الخليل - ابو كتيال

Applicant for Correspondence : HEBRON - ABU 
KTAILA

عنوان التبليغ  : الخليل - ابو كتيال 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
rods of metal for brazing and welding 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قضبان معدنية للتنحيس واللحام 
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Date :15/12/2021  التاريخ :15/12/2021

Trademark No.:41957 العالمة التجارية رقم :  41957

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Nativity Real Estate Company  كة المهد العقارية بإسم :  �ش

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

Applicant for Correspondence : Palestine - 
Bethlehem - Jerusalim - Hebron St. 

عنوان التبليغ  :  - بيت لحم - شارع القدس الخليل 
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 hotel City بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :15/12/2021  التاريخ :15/12/2021

Trademark No.:41958 العالمة التجارية رقم :  41958

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Nativity Real Estate Company  كة المهد العقارية بإسم :  �ش

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

Applicant for Correspondence : Palestine - 
Bethlehem - Jerusalim - Hebron St. 

عنوان التبليغ  :  - بيت لحم - شارع القدس الخليل 
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

 Bethlehem Hotel اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
بمعزل عن العالمة
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Date :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41959 العالمة التجارية رقم :  41959

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, 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; marketing 
services; Wholesale and retail services in relation to 
clothing, footwear, headgear and clocks and watches, 
jewelry, eyewear, fashion accessories, cosmetics and 
perfumery, goods of leather, namely trunks and bags, 
purses, card wallets [leather ware], garment bags for 
travel, vanity cases, not fitted, toiletry bags, straps 
(leather), backpacks, key bags, satchels, gym bags, 
bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging, 
umbrellas and parasols, bed linen, home textiles, 
household articles, namely household containers, 
household textiles, household linen, household 
utensils and household fragrances, shoe polishing sets, 
wine openers and wine decanters, 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; Commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; Business consultancy and administration; 
Business organization consulting; Professional 
business consulting; Fashion consultancy (business); 
organization of fashion shows for commercial, 
industrial and advertising purposes; Management of 
retail stores, online wholesale and retail services and 
online ordering services, mail ordering services and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إدارة االأعمــال، إستشــارات المبيعــات؛ خدمــات التســويق؛ خدمــات 
البيــع بالجملــة والتجزئــة فيمــا يتعلــق بالمالبــس، االأحذيــة، أغطيــة 
النظــارات،  المجوهــرات،  اليــد،  ســاعات  الســاعات،  الــرأس، 
ات التجميــل والعطــور، الســلع  اكسســوارات الموضــة، مســتحرف
المصنوعــة مــن الجلــد، وتشــمل صناديــق الثيــاب والحقائــب، 
حقائــب  جلديــة)،  )مصنوعــات  البطاقــات  محافــظ  جزاديــن، 
ــري  ــل )غ ات التجمي ــتحرف ة لمس ــري ــب صغ ــفرية، حقائ ــس س مالب
ــب الظهــر،  ــة، حقائ ــة، ســيور جلدي ــاس أدوات الزين مجهــزة)، أكي
ــاس  ــب )أكي ــة، حقائ ــب رياضي ــب، حقائ ــح، حقائ ــب المفاتي حقائ
ــة االأ�ة،  ، أغطي ــماسي ــالت والش ــة، المظ ــة للتعبئ ــة) جلدي وأجرب
حاويــات  وتشــمل  ليــة،  ف المرف االأدوات  ليــة،  ف المرف المنســوجات 
ي 

االأوا�ف ليــة،  ف المرف المفروشــات  ليــة،  ف المرف المنســوجات  ليــة،  ف مرف

االأحذيــة،  تلميــع  مجموعــات  ليــة،  ف المرف والعطــور  ليــة  ف المرف
االأمتعــة،  المكتبيــة،  االأدوات  النبيــذ،  ي 

وأوا�ف النبيــذ  فتاحــات 
ــاث  ــويق؛ أبح ــات التس ؛ خدم ف ــ�ي ــة وأدوات التدخ االأدوات الرياضي
ــات؛  ــج المبيع ــالن؛ تروي ع ــة واالإ ــوق؛ الدعاي ــل الس ــوق وتحلي الس
عالنيــة  عالنيــة؛ توزيــع الســلع والمــواد االإ تأجــري المســاحات االإ
ــرب  ــة وع وني لكرت ــائط االإ ــرب الوس ــك ع ي ذل

ــا �ف ــة ، بم ــراض الدعاي الأغ
ف واجهــات  نــت؛ عــرض البضائــع، خاصــة المتاجــر وتزيــ�ي نرت االإ
ــة؛  ــة وإعالني ــات تجاري ــارض لغاي ــم المع ــة؛ تنظي ــال التجاري المح
تعزيــز العالقــات التجاريــة مــن خــالل توفــري االتصــاالت التجاريــة 
ــر  ف )متج ــتهلك�ي ــة للمس ــورة التجاري ــات والمش ــة؛ المعلوم والتجاري
دارة؛ استشــارات  نصائــح المســتهلك)؛ استشــارات االأعمــال واالإ
استشــارات  المهنيــة؛  االأعمــال  استشــارات  االأعمــال؛  تنظيــم 
الموضــة؛ ؛ تنظيــم عــروض االأزيــاء لالأغــراض التجاريــة والصناعيــة 
عالنيــة؛ إدارة متاجــر البيــع بالتجزئــة، خدمــات البيــع بالجملــة  واالإ
نــت، خدمــات  نرت نــت وخدمــات الطلــب عــرب االإ نرت والتجزئــة عــرب االإ
ــت  ن نرت ــرب االإ ــبة ع ــب المحوس ــات الطل ــد وخدم ي ــرب الرب ــب ع الطل
فيمــا يتعلــق بالمالبــس، االأحذيــة، أغطيــة الــرأس، الســاعات،
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computerized online-ordering services in relation to 
clothing, footwear, headgear and clocks and watches, 
jewelry, eyewear, fashion accessories, cosmetics and 
perfumery, goods of leather,  namely trunks and bags, 
purses, card wallets [leather ware], garment bags for 
travel, vanity cases, not fitted, toiletry bags, straps 
(leather), backpacks, key bags, satchels, gym bags, 
bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging, 
umbrellas and parasols, bed linen, home textiles, 
household articles, namely household containers, 
household textiles, household linen, household 
utensils and household fragrances, shoe polishing sets, 
wine openers and wine decanters, stationery, luggage, 
sporting articles and smoking articles 

ــة،  ــوارات الموض ــارات، اكسس ــرات، النظ ــد، المجوه ــاعات الي س
ات التجميــل والعطــور، الســلع المصنوعــة مــن الجلــد،  مســتحرف
وتشــمل صناديــق الثيــاب و الحقائــب، جزاديــن، محافــظ البطاقــات 
ة  ــري ــب صغ ــفرية، حقائ ــس س ــب مالب ــة)، حقائ ــات جلدي )مصنوع
ات التجميــل )غــري مجهــزة)، أكيــاس أدوات الزينــة،  لمســتحرف
ســيور جلديــة، حقائــب الظهــر، حقائــب المفاتيــح، حقائــب، 
حقائــب رياضيــة، حقائــب )أكيــاس وأجربــة) جلديــة للتعبئــة، 
ليــة،  ف المرف المنســوجات  االأ�ة،  أغطيــة   ، والشــماسي المظــالت 
لية،  ف ليــة، المنســوجات المرف ف ليــة، وتشــمل حاويــات مرف ف االأدوات المرف

ليــة،  ف المرف والعطــور  ليــة  ف المرف ي 
االأوا�ف ليــة،  ف المرف المفروشــات 

ي النبيــذ، االأدوات 
مجموعــات تلميــع االأحذيــة، فتاحــات النبيــذ وأوا�ف

ف  المكتبيــة، االأمتعــة، االأدوات الرياضيــة وأدوات التدخــ�ي

  

 

Date :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41960 العالمة التجارية رقم :  41960

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, 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, namely 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 وتشــمل 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 :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41961 العالمة التجارية رقم :  41961

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف
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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, 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), namely brief bags, 
wallets, casings, of leather, for stationery, purses, card 
wallets [leather ware], garment bags for travel, vanity 
cases, not fitted, credit card cases [wallets], toiletry bags, 
cosmetic bags sold empty, straps (leather-), traveling 
sets, key bags, bum bags, bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; trunks and travelling bags; bags; 
backpacks; travel accessories; umbrellas and parasols; 
carry case handles and umbrella handles; gym bags; 
satchels; luggage, wallets and other carrying bags 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمنتجــات  المقلــدة  المدبوغــة  والجلــود  المدبوغــة  الجلــود 
ــمل  ــف 18)، وتش ي الصن

ــواردة �ف ــواد )ال ــذه الم ــن ه ــة م المصنوع
للقرطاســية،  جلديــة  أغطيــة  محافــظ،  الجلديــة،  المحافــظ 
حقائــب  جلديــة)،  )مصنوعــات  البطاقــات  محافــظ  جزاديــن، 
ــري  ــل )غ ات التجمي ــتحرف ة لمس ــري ــب صغ ــفرية، حقائ ــس س مالب
ــاس أدوات  ــظ[، أكي ــان ]محاف ــات االئتم ــات بطاق ــزة)، حافظ مجه
ــيور  ــة، س ــاع فارغ ي تب

ــىت ــل ال ات التجمي ــتحرف ــاس مس ــة، أكي الزين
جلديــة، أطقــم الســفر، حقائــب المفاتيــح، حقائــب الخــر، 
حقائــب )أكيــاس وأجربــة) جلديــة للتعبئــة؛ الصناديــق والحقائــب 
الســفرية؛ حقائــب؛ حقائــب ظهــر؛ اكسســوارات الســفر؛ المظــالت 
؛ مقابــض حمــل الحقائــب ومقابــض المظــالت؛ حقائــب  والشــماسي
ــرى  ــل االأخ ــاس الحم ــظ وأكي ــة والمحاف ــب؛ االأمتع ــة؛ حقائ رياضي

  

 

Date :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41964 العالمة التجارية رقم :  41964

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Issam Youssef Abdel-Jabbar 
Omar 

بإسم :  عصام يوسف عبد الجبار عمر 

Applicant Address: fireawn -tulkarm   العنوان :  فرعون -طولكرم

Applicant for Correspondence : none  :  عنوان التبليغ

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
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296

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41965 العالمة التجارية رقم :  41965

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH 

ي اتش  بإسم :  كرافت فودس شويز هولدينغ جي ام �ب

Applicant Address: Chollerstrasse 4, Zug, 6300, 
Switzerland 

اسه 4، 6300 زوغ، سويرا   العنوان :  كولر شرت

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; coffee extracts; coffee substitutes; cocoa; 
chocolate; cocoa, chocolate and coffee based beverages 
and preparations for such beverages; tea; bakery; sugar 
and sweeteners; pastries; biscuits; cookies; brownies; 
cheesecakes; cakes; waffles; wafers; confectionery 
products in particular sugar confectionery and 
chocolate confectionery; chocolate spreads; frozen and 
chilled confectionery; ice cream; desserts; frozen cereal 
and chocolate based desserts; frozen cakes; frozen 
yoghurt; chilled cereal and chocolate based desserts; 
dough products; preparations made from cereals; 
breakfast cereal; ice creams; sherbets; honey; puddings; 
popcorn and corn crisps; snack products based on corn, 
rice, barley, rye or pastry. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــكاكاو؛  القهــوة؛  بدائــل  القهــوة؛  مســتخلصات  القهــوة؛ 
ي أساســها الشــوكوال والقهــوة 

وبــات الــىت الشــوكوال؛ الــكاكاو، المرش
ســكر  مخبــوزات؛  الشــاي؛  وبــات؛  المرش هــذه  ات  ومســتحرف
كعكــة  المحــى؛  الكعــك  البســكويت؛  المعجنــات؛  ومحليــات؛ 
الشــوكوال والمحشــوة بالشــوكوال؛ كعكــة الجبنــة ؛ الكعــك؛ كعكــة 
الوفــل؛ البســكويت الهــش والرقيــق؛ منتجــات الحلويــات بالتحديــد 
القابلــة  الشــوكوال  الشــوكواله؛  وحلويــات  الســكاكر  حلويــات 
الحلويــات؛  البوظــة؛  والبــاردة؛  المثلجــة  الحلويــات  للدهــن؛ 
ــك  ــوكوال؛ الكع ــها الش ي أساس

ــىت ــوى ال ــدة والحل ــوب المجم الحب
ي أساســها 

دة والحلويــات الىت ف المجمــد؛ الحبــوب المــرب المثلــج؛ اللــ�ب
ات  المســتحرف ؛  ف العجــ�ي مــن  المعــّدة  المنتجــات  الشــوكوال؛ 
ــة؛  ــوب؛ البوظ ــن الحب ــور م ــام الفط ــوب؛ طع ــن الحب ــدة م المع
اب المثلــج؛ العســل؛ حلــوى البودينــغ؛ الفشــار ورقائــق  الــرش
ــذرة، االأرز،  ــها ال ي أساس

ــىت ــة ال ــات الخفيف ــات الوجب ــذرة؛ منتج ال
، الجــاودار أو المعجنــات.  الشــعري

ي اطات خاصة:الحماية باالألوان االأحمر، االأسود والذهىب اشرت

  
 

Date :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41968 العالمة التجارية رقم :  41968
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297

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH 

ي اتش  بإسم :  كرافت فودس شويز هولدينغ جي ام �ب

Applicant Address: Chollerstrasse 4, Zug, 6300, 
Switzerland 

اسه 4، 6300 زوغ، سويرا   العنوان :  كولر شرت

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; coffee extracts; coffee substitutes; cocoa; 
chocolate; cocoa, chocolate and coffee based beverages 
and preparations for such beverages; tea; bakery; sugar 
and sweeteners; pastries; biscuits; cookies; brownies; 
cheesecakes; cakes; waffles; wafers; confectionery 
products in particular sugar confectionery and 
chocolate confectionery; chocolate spreads; frozen and 
chilled confectionery; ice cream; desserts; frozen cereal 
and chocolate based desserts; frozen cakes; frozen 
yoghurt; chilled cereal and chocolate based desserts; 
dough products; preparations made from cereals; 
breakfast cereal; ice creams; sherbets; honey; puddings; 
popcorn and corn crisps; snack products based on corn, 
rice, barley, rye or pastry. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــكاكاو؛  القهــوة؛  بدائــل  القهــوة؛  مســتخلصات  القهــوة؛ 
ي أساســها الشــوكوال والقهــوة 

وبــات الــىت الشــوكوال؛ الــكاكاو، المرش
ســكر  مخبــوزات؛  الشــاي؛  وبــات؛  المرش هــذه  ات  ومســتحرف
كعكــة  المحــى؛  الكعــك  البســكويت؛  المعجنــات؛  ومحليــات؛ 
الشــوكوال والمحشــوة بالشــوكوال؛ كعكــة الجبنــة ؛ الكعــك؛ كعكــة 
الوفــل؛ البســكويت الهــش والرقيــق؛ منتجــات الحلويــات بالتحديــد 
القابلــة  الشــوكوال  الشــوكواله؛  وحلويــات  الســكاكر  حلويــات 
الحلويــات؛  البوظــة؛  والبــاردة؛  المثلجــة  الحلويــات  للدهــن؛ 
ــك  ــوكوال؛ الكع ــها الش ي أساس

ــىت ــوى ال ــدة والحل ــوب المجم الحب
ي أساســها 

دة والحلويــات الىت ف المجمــد؛ الحبــوب المــرب المثلــج؛ اللــ�ب
ات  المســتحرف ؛  ف العجــ�ي مــن  المعــّدة  المنتجــات  الشــوكوال؛ 
ــة؛  ــوب؛ البوظ ــن الحب ــور م ــام الفط ــوب؛ طع ــن الحب ــدة م المع
اب المثلــج؛ العســل؛ حلــوى البودينــغ؛ الفشــار ورقائــق  الــرش
ــذرة، االأرز،  ــها ال ي أساس

ــىت ــة ال ــات الخفيف ــات الوجب ــذرة؛ منتج ال
، الجــاودار أو المعجنــات  الشــعري

  

 

Date :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41969 العالمة التجارية رقم :  41969

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH 

ي اتش  بإسم :  كرافت فودس شويز هولدينغ جي ام �ب

Applicant Address: Chollerstrasse 4, Zug, 6300, 
Switzerland 

اسه 4، 6300 زوغ، سويرا   العنوان :  كولر شرت

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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298

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Coffee; coffee extracts; coffee substitutes; cocoa; 
chocolate; cocoa, chocolate and coffee based beverages 
and preparations for such beverages; tea; bakery; sugar 
and sweeteners; pastries; biscuits; cookies; brownies; 
cheesecakes; cakes; waffles; wafers; confectionery 
products in particular sugar confectionery and 
chocolate confectionery; chocolate spreads; frozen and 
chilled confectionery; ice cream; desserts; frozen cereal 
and chocolate based desserts; frozen cakes; frozen 
yoghurt; chilled cereal and chocolate based desserts; 
dough products; preparations made from cereals; 
breakfast cereal; ice creams; sherbets; honey; puddings; 
popcorn and corn crisps; snack products based on corn, 
rice, barley, rye or pastry. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــكاكاو؛  القهــوة؛  بدائــل  القهــوة؛  مســتخلصات  القهــوة؛ 
ي أساســها الشــوكوال والقهــوة 

وبــات الــىت الشــوكوال؛ الــكاكاو، المرش
ســكر  مخبــوزات؛  الشــاي؛  وبــات؛  المرش هــذه  ات  ومســتحرف
كعكــة  المحــى؛  الكعــك  البســكويت؛  المعجنــات؛  ومحليــات؛ 
الشــوكوال والمحشــوة بالشــوكوال؛ كعكــة الجبنــة ؛ الكعــك؛ كعكــة 
الوفــل؛ البســكويت الهــش والرقيــق؛ منتجــات الحلويــات بالتحديــد 
القابلــة  الشــوكوال  الشــوكواله؛  وحلويــات  الســكاكر  حلويــات 
الحلويــات؛  البوظــة؛  والبــاردة؛  المثلجــة  الحلويــات  للدهــن؛ 
ــك  ــوكوال؛ الكع ــها الش ي أساس

ــىت ــوى ال ــدة والحل ــوب المجم الحب
ي أساســها 

دة والحلويــات الىت ف المجمــد؛ الحبــوب المــرب المثلــج؛ اللــ�ب
ات  المســتحرف ؛  ف العجــ�ي مــن  المعــّدة  المنتجــات  الشــوكوال؛ 
ــة؛  ــوب؛ البوظ ــن الحب ــور م ــام الفط ــوب؛ طع ــن الحب ــدة م المع
اب المثلــج؛ العســل؛ حلــوى البودينــغ؛ الفشــار ورقائــق  الــرش
ــذرة، االأرز،  ــها ال ي أساس

ــىت ــة ال ــات الخفيف ــات الوجب ــذرة؛ منتج ال
، الجــاودار أو المعجنــات  الشــعري

  

 

Date :19/12/2021  التاريخ :19/12/2021

Trademark No.:41970 العالمة التجارية رقم :  41970

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: International Solution For Food 
Product Co. 

كة الحلول الدولية للمواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan ? Amman ? Al Qastal ? 
Air Cargo Street 

العنوان :  االردن - عمان - القسطل - شارع الشحن الجوي  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, rice, sugar, flour and preparations made 
from cereals, ketchup. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  والمســتحرف الدقيــق  الســكر،  االرز،  الشــاي،  القهــوة، 

الكاتشــاب.  الحبــوب،  مــن  المصنوعــة 
اطات خاصة:عدم حماية البيت بمعزل عن العالمة اشرت
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299

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :20/12/2021  التاريخ :20/12/2021

Trademark No.:41971 العالمة التجارية رقم :  41971

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: International Solution For Food 
Product Co. 

كة الحلول الدولية للمواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan ? Amman ? Al Qastal ? 
Air Cargo Street 

العنوان :  االردن - عمان - القسطل - شارع الشحن الجوي  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Edible oils and fats,  preserved, canned and dried fruits 
and vegetables. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اوات محفوظة ومعلبة ومجففة.  الزيوت والدهون، فواكة وخرف

اطات خاصة:عدم حماية البيت بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41972 العالمة التجارية رقم :  41972

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, 
INC. OF ZHUHAI 

، انك. اوف زوهاي  ف ك أبليانسري بإسم :  جري ايلكرت

Applicant Address: JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA 

العنوان :  جينجي ويست روود، كيوانشان زوهاي، جوانج دونج ، 
ف   الص�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:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطهــو  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  نــارة  لالإ أجهــزة 
الصحيــة.  واالأغــراض  الميــاه  وإمــداد  والتهويــة  والتجفيــف 

406
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300

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41973 العالمة التجارية رقم :  41973

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH 

ي اتش  بإسم :  كرافت فودس شويز هولدينغ جي ام �ب

Applicant Address: Chollerstrasse 4, Zug, 6300, 
Switzerland 

اسه 4، 6300 زوغ، سويرا   العنوان :  كولر شرت

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; coffee extracts; coffee substitutes; cocoa; 
chocolate; cocoa, chocolate and coffee based beverages 
and preparations for such beverages; tea; bakery; sugar 
and sweeteners; pastries; biscuits; cookies; brownies; 
cheesecakes; cakes; waffles; wafers; confectionery 
products in particular sugar confectionery and 
chocolate confectionery; chocolate spreads; frozen and 
chilled confectionery; ice cream; desserts; frozen cereal 
and chocolate based desserts; frozen cakes; frozen 
yoghurt; chilled cereal and chocolate based desserts; 
dough products; preparations made from cereals; 
breakfast cereal; ice creams; sherbets; honey; puddings; 
popcorn and corn crisps; snack products based on corn, 
rice, barley, rye or pastry. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــكاكاو؛  القهــوة؛  بدائــل  القهــوة؛  مســتخلصات  القهــوة؛ 
ي أساســها الشــوكوال والقهــوة 

وبــات الــىت الشــوكوال؛ الــكاكاو، المرش
ســكر  مخبــوزات؛  الشــاي؛  وبــات؛  المرش هــذه  ات  ومســتحرف
كعكــة  المحــى؛  الكعــك  البســكويت؛  المعجنــات؛  ومحليــات؛ 
الشــوكوال والمحشــوة بالشــوكوال؛ كعكــة الجبنــة ؛ الكعــك؛ كعكــة 
الوفــل؛ البســكويت الهــش والرقيــق؛ منتجــات الحلويــات بالتحديــد 
القابلــة  الشــوكوال  الشــوكواله؛  وحلويــات  الســكاكر  حلويــات 
الحلويــات؛  البوظــة؛  والبــاردة؛  المثلجــة  الحلويــات  للدهــن؛ 
ــك  ــوكوال؛ الكع ــها الش ي أساس

ــىت ــوى ال ــدة والحل ــوب المجم الحب
ي أساســها 

دة والحلويــات الىت ف المجمــد؛ الحبــوب المــرب المثلــج؛ اللــ�ب
ات  المســتحرف ؛  ف العجــ�ي مــن  المعــّدة  المنتجــات  الشــوكوال؛ 
ــة؛  ــوب؛ البوظ ــن الحب ــور م ــام الفط ــوب؛ طع ــن الحب ــدة م المع
اب المثلــج؛ العســل؛ حلــوى البودينــغ؛ الفشــار ورقائــق  الــرش
ــذرة، االأرز،  ــها ال ي أساس

ــىت ــة ال ــات الخفيف ــات الوجب ــذرة؛ منتج ال
، الجــاودار أو المعجنــات  الشــعري

ي اطات خاصة:الحماية باالألوان االأصفر، االأحمر والذهىب اشرت
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Applicant Name:  Holy Land Company for Medical 
and Laboratory Supplies 

ية  ات الطبية والمخرب ف كة االأرض المقدسة للتجهري بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah, Al-Bireh, Al-
Bukhari Street, Saadallah Saeed Building, Mobile 
0599206484    

ة شارع البخاري عمارة سعدالله سعيد  العنوان :  رام الله البري
جوال 0599206484    

Applicant for Correspondence :  Ramallah, 
Al-Bireh, Al-Bukhari Street, Saadallah Saeed 
Building, Mobile 0599206484 

ة شارع البخاري عمارة سعدالله سعيد  عنوان التبليغ  : رام الله البري
جوال 0599206484

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Eyeglass cords , Eyeglass frames , Eyeglasses , Eyepieces 
, Lens hoods , Lenses (Optical) , Optical glass , Optical 
goods , Spectacle glasses , Pince-nez cases ,  Contact 
lenses ,  Contact lenses (Containers for) ,  Correcting 
lenses [optics]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر  ــارات ، أط ــوط للنظ ــارات ، خي ــل للنظ ــارات ، سالس ــب للنظ عل
للنظــارات ، نظــارات ، عدســات عينيــة ، أغطيــة عدســات ، عدســات 
ــارات ،  ــات للنظ ــة ، عدس ــلع بري ــات ، س ــاج بري ــة ، زج بري
ــات  ــة للعدس ــة ، أوعي ــات الصق ــة ، عدس ــارات االأنفي ــب للنظ عل

ــة )  ــر )بري ــم الب ــات تقوي ــة ، عدس الالصق

  

 

Date :20/12/2021  التاريخ :20/12/2021

Trademark No.:41975 العالمة التجارية رقم :  41975

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; junctions 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; soldering wire of metal; rods of metal forwelding; 
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

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 
تقاطعــات  ؛  لالأنابيــب  المعــدن  تقويــة مــن  ؛ مــواد  معدنيــة[ 
ــة  ات معدني ف ــري ــب؛ تجه ــة لالأنابي ــواع معدني ــب؛ أك ــة لالأنابي معدني
ــة ؛ صمامــات  ــاء؛ ملصقــات معدني ــة للبن ــات معدني ــاث؛ تركيب لالأث
ــس أو  ــة للطق ــش معدني ــزاء االآالت؛ ري ــالف أج ــدن بخ ــن المع م
ــة  ــال معدني ــة ؛ أقف ــة الفارغ ــق االأدوات المعدني ــاح ؛ صنادي الري
ونيــة ؛ أنابيــب معدنيــة ســلك لحــام مــن المعــدن قضبان  غــري إلكرت
معدنيــة للحــام مفصــالت مــن المعــدن ؛ نائــب مخالــب مــن 
ــة  ــار المعدني المعــدن؛ بكــرات مــن المعــدن؛ بخــالف االآالت؛ االآث
؛ مــواد بنــاء معدنيــة؛ زاويــا الحديــد المعدنيــة ؛ ســقاالت معدنيــة 
ســاللم معدنيــة مســامري معدنيــة أجــراس االأبــواب غــري الكهربائيــة
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

door bells of metal; nozzles 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; alloys of common metal; 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 

ــة ؛  ــط المعدني ــس الحائ ــة ؛ مقاب ــات معدني ــدن ؛ فوه ــن المع م
حبــال معدنيــة ؛ أقفــال معدنيــة غــري كهربائيــة ؛ درجــات ]ســاللم[ 
كمــام ]المعــدات المعدنيــة [ ؛ مفاتيــح معدنيــة  معدنيــة ؛ االأ
أســوار معدنيــة ؛ الدعائــم المعدنيــة؛ أســاور التحديــد المعدنيــة 
ي قابلــة للنقــل مــن 

؛ أطــواق معدنيــة لتثبيــت االأنابيــب؛ مبــا�ف
ــة  ــع معدني ــت ؛ مقاط ــراض التثبي ــة الأغ ــط معدني ائ ــدن؛ �ش المع
ــادي  ــدن الع ــن المع ــبائك م ــراسي ؛ س ــب ؛ الم ــالت واالأنابي للكاب
أبازيــم مــن المعــدن العادي]المعــدات[ ؛ االأعمــال الفنيــة للمعــدن 
ــادة  ــد؛ م ــات الحدي ــة ؛ خام ــجار المعدني ــات االأش ــائع ؛ حماي الش
ــغولة أو  ــري مش ــة غ ــادن عادي ــة ؛ مع ــة المعدني ــكك الحديدي الس

ة  ــري ــة صغ ــزة معدني ــغولة؛ أجه ــبه مش ش

  

 

Date :20/12/2021  التاريخ :20/12/2021

Trademark No.:41976 العالمة التجارية رقم :  41976

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 
window closers; electric door closers; electric scissors; 
electric hair clipping machines; electric door rollers; 
electric window openers; electric door openers. ; electric 
machines and apparatus for cleaning; electric juice 
extractors; electromechanical beverage preparation 
machines; 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; coffee grinders, other than 
hand-operated; disintegrators; pneumatic hand tools, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاج  ــع الزج ــات ]آالت[؛ آالت تصني ــف؛ مضخ ــة والتغلي آالت التعبئ
؛حفــار المناجــم؛ قواطــع العلــف آالت المطبــخ الكهربائيــة ؛ 
أدوات ]أجــزاء مــن االآالت[؛ آالت صنــع البطاريــات الكهربائيــة؛ 
ملمعــات االأحذيــة الكهربائيــة ؛ أقفــال النوافــذ الكهربائيــة ؛ أقفــال 
ي ؛ آالت قــص الشــعر الكهربائيــة ؛ 

ي ؛ مقــص كهربــا�أ
البــاب الكهربــا�أ

بكــرات االأبــواب الكهربائيــة ؛ فتاحــات النوافــذ الكهربائيــة ؛فتاحــات 
ــف؛ آالت  ــة للتنظي ــزة الكهربائي ــة؛ االآالت واالأجه ــواب الكهربائي االأب
ــة؛  ــات الكهروميكانيكي وب ــري المرش ــة؛ آالت تحض ــري الكهربائي العص
ــة  ــة؛ آالت للصناع ــام الكهربائي ؛ آالت اللح ي

ــا�أ ــالء الكهرب آالت الط
ونيــة؛ آالت النقــش؛ دينامــو؛ صمامــات ]أجــزاء مــن االآالت[؛  لكرت االإ
يــة؛ آليــات الدفــع ؛ بخــالف  المحــركات؛ بخــالف المركبــات الرب
ــن القهــوة  ــة ؛ مطاح ــري يدوي ــة ؛ غ ــة ؛ أدوات يدوي ي ــات الرب المركب
؛ بخــالف المطاحــن اليدويــة ؛ معــدات التفكيــك ؛ االأدوات اليدويــة 
الهوائيــة ؛ وهــي آالت الطحــن الهوائيــة ؛ وآالت التلميــع الهوائيــة ؛ 
وأجهــزة الصنفــرة الهوائيــة بأحزمــة جلــخ ؛ ومفاتيــح الربــط الهوائية
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namely pneumatic grinding machines, pneumatic 
polishing machines, pneumatic sanders with abrasive 
belts, pneumatic spanners, pneumatic screwdriver, 
pneumatic riveters; wind-powered installations for 
generating electricity; stitching machines; dry-cleaning 
machines; high pressure washers; lawnmowers 
[machines]; industrial robots; optics cold-processing 
machines; kneading machines; fertilizers making 
machines; electromechanical machines for chemical 
industry; saws [machines]; belts for machines; stands 
for machines; milking machines; electric whisks for 
household purposes; mills for household purposes, 
other than hand-operated; angle grinders; meat 
choppers [machines]; mixing machines; metalworking 
machines; compressed air machines; machines for 
making zippers; centrifugal mills; machines for making 
coal briquettes; flour mill machines; woodworking 
machines; butter machines; igniting devices for 
internal combustion engines; crushing machines; 
brewing machines; Agricultural machines; machines 
and apparatus for polishing [electric]; paint spraying 
machines; cranes [lifting and hoisting apparatus]; 
pneumatic hammers; pneumatic nail guns; machines 
for separating gas; pneumatic cylinder (part of 
machines); jacks [machines]; cutters [machines]; 
cutting machines; bread cutting machines; electric 
machines and apparatus for carpet shampooing; sizing 
machines; oil-well pumps specially for petroleum; 
packaging machines for food; hand-held electrical 
drill; aerating pumps for aquaria; brushes for vacuum 
cleaners; washing machines [laundry]; road rollers; 
filter presses; tobacco processing machines; printing 
machines; spray guns for paint; glue applying machines; 
vacuum cleaners; vacuum cleaner attachments for 
disseminating perfumes and disinfectants; steam 
engines; cleaning appliances utilizing steam; steam 
mops; trimming machines; weaving looms; paperboard 
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; 
brick making machines; bearings [parts of machines]; 
foundry machines; bicycle assembling machines; 
drilling heads [parts of machines] 

ــة ؛ معــدات تعمــل  ــات الهوائي ي ؛ والمثبت
ــوا�أ اغــي اله ؛ ومفــك الرب

ــف  ــة ؛ آالت التنظي ــاء ؛ آالت الخياط ــد الكهرب ــاح لتولي ــة الري بطاق
ــب ]االآالت[؛  ــزازات العش ــاىلي ؛ ج ــط الع ــاالت الضغ ــاف ؛ غس الج
ــات ؛ آالت  ــاردة للبري ــة الب ــة؛ آالت المعالج ــات الصناعي الروبوت
العجــن ؛ آالت صنــع االأســمدة ؛ االآالت الكهروميكانيكيــة للصناعــات 
الكيماويــة ؛ مناشــري ]آالت[ ؛ أحزمــة لــالآالت ؛ رفــوف لــالآالت ؛ آالت 
ليــة ؛ المطاحــن لالأغراض  ف الحلــب ؛ مخافــق كهربائيــة لالأغــراض المرف
ليــة ؛ بخــالف اليــد العاملــة ؛ زاويــة المطاحــن؛ قواطــع  ف المرف
لحــوم ]آالت[ ؛ آالت الخلــط ؛آالت تشــغيل المعــادن ؛آالت الهــواء 
ــع الســحابات ؛ مطاحــن طــرد مركــزي ؛آالت  المضغــوط ؛آالت صن
لصنــع قوالــب الفحــم ؛ آالت المطاحــن الدقيــق ؛ آالت النجــارة ؛ 
اق الداخــىي ؛ آالت  آالت الزبــدة ؛ أجهــزة إشــعال لمحــركات االحــرت
التكســري ؛ آالت التخمــري ؛ االآالت الزراعيــة ؛ آالت وأجهــزة التلميــع 
]كهربائيــة[؛ آالت رش الطــالء ؛الرافعــات ]أجهــزة الرفــع والرافعات[ 
ــة ؛آالت لفصــل  ــة ؛ مسدســات االأظافــر الهوائي ؛ المطــارق الهوائي
الغــاز؛ اســطوانة هوائيــة )جــزء مــن االآالت) ؛ الرافعــات ]آالت[ 
ف ؛االآالت  الخــرب القطــع ؛آالت تقطيــع  القواطــع ]آالت[ ؛ آالت  ؛ 
ــم  ــامبو ؛ آالت التحجي ــجاد بالش ــل الس ــة لغس ــزة الكهربائي واالأجه
ــة  ول ؛ آالت تغليــف لالأغذي ــرت ــار النفــط الخاصــة للب ؛ مضخــات آب
ي يــدوي ؛مضخــات تهويــة لالأحــواض ؛ فــرش 

؛مثقــاب كهربــا�أ
ــرق ؛  ــل الط ــيل[ ؛ مداح ــاالت ]الغس ــة ؛الغس ــس الكهربائي للمكان
ــادق  ــة ؛بن ــغ ؛ آالت الطباع ــة التب ــة ؛آالت معالج ــس التصفي مكاب
الــرش للطــالء ؛ آالت تطبيــق الغــراء ؛ مكنســة كهربائيــة؛ ملحقــات 
المكنســة الكهربائيــة لنــرش العطــور والمطهــرات ؛ المحــركات 
ــح  ــار ؛ المماس ــتخدم البخ ي تس

ــىت ــف ال ــزة التنظي ــة ؛ أجه البخاري
ــورق  ــع ال ــيج ؛ آالت صن ــوال النس ــذيب ؛ أن ــة ؛ آالت التش البخاري
المقــوى ؛آالت صنــع حفاضــات مــن الــورق ؛ آالت تصنيــع الشــاي 
صنــع  آالت  الجلــود؛  صناعــة  آالت  ؛  المصابيــح  لصنــع  ؛آالت 
االأســالك ؛ آالت تحضــري الطعــام الكهروميكانيكيــة ؛ آالت صنــع 
بــر؛ آالت  المينــا ؛ آالت لتصنيــع االأســالك والكابــالت ؛آالت صنــع االإ
ــبك ؛ آالت  ــن االآالت[؛ آالت الس ــزاء م ــوب ]أج ــل الط ــع معام صن

ــن االآالت[  ــزاء م ــر ]أج ــات؛ رؤوس حف ــع الدراج تجمي
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Date :20/12/2021  التاريخ :20/12/2021

Trademark No.:41977 العالمة التجارية رقم :  41977

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; hand 
implements for hair curling; 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; beard clippers; 
secateurs; manicure sets; harpoons; hand-operated 
garden tools; flat irons; trowels for mason; bits [parts of 
hand tools] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــق[ ؛ أدوات  ــوك والمالع ف ، الش ــكاك�ي ــام ]الس ــدة الطع أدوات مائ
ــة[ ؛ أدوات  ــر ]أدوات يدوي ــة[ ؛ أدوات الحف ــب ]أدوات يدوي التثقي
لســلخ الحيوانــات ؛ أدوات يدويــة لتجعيــد الشــعر؛ المســامري 
]أدوات يدويــة[ ؛ أدوات الكشــط ]أدوات يدويــة[ ؛ االأدوات الزراعيــة 
ي يتــم تشــغيلها يدويـًـا ؛ الســيوف؛ أدوات يدويــة تعمــل يدويـًـا 

الــىت
؛ بنــادق يدويــة لبثــق الصمــغ ؛ رافعــات الرفــع اليدويــة ؛ مقابــض 
ز للحيــة ؛  ي تعمــل باليــد ؛ مقــص كليــرب

لــالأدوات اليدويــة الــىت
ــا  ــل يدويً ي تعم

ــىت ــق ال ــراب ؛ أدوات الحدائ ؛ الح ــري ــم المانيك أطق
؛ مــكاوي مســطحة ؛ المجرفــات للبنــاء ؛ قطاعــات ]أجــزاء مــن 

االأدوات اليدويــة[ 

  

 

Date :20/12/2021  التاريخ :20/12/2021

Trademark No.:41978 العالمة التجارية رقم :  41978

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Suzhou Dake Investment 
Consultation Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  سوزهاو دايك انفيستمنت كونسلتيشن كو.، ال �ت
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412
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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:
semi-conductors; alarms; lightning rods; surveying 
apparatus and instruments; square rulers for 
measuring; measuring apparatus; pressure measuring 
apparatus; 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]; television apparatus; 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; circuit breakers; interphones; protective 
masks; clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire; gloves for protection 
against accidents; lasers, not for medical purposes; 
thermometers, 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; 
weighing apparatus and instruments; chemistry 
apparatus and instruments; counters; computer 
programs [downloadable software]; computer network 
switches; computer network bridges; tape measures; 
video phones; downloadable software applications 
for mobile phones; air analysis apparatus; control 
panels [electricity]; electronic access control systems 
for interlocking doors; measures; fire extinguishing 
apparatus; gas testing instruments; 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]; bathroom 
scales; voting machines; internet router; radio receivers 
and transmitters; radios; radio signal tuners; wireless 
routers; smoke detectors; eyeglasses; counterfeit 
coin detectors; cabinets for loudspeakers; remote

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نــارة ؛ أجهــزة  نــذار؛ قضبــان االإ أشــباه الموصــالت؛ أجهــزة االإ
ــاز  ــاس؛ جه ــاز قي ــاس؛ جه ــة للقي ــاطر مربع ــح ؛ مس وأدوات المس
قيــاس الضغــط ؛ المســاطر ]أدوات القيــاس[ ؛ المستشــعرات ؛ 
ــة  ــس الكهربائي ــة ؛ المقاب ــاس كهربائي ــزة قي ــة ؛ أجه أدوات المالح
البطاريــات  شــواحن  ؛  كهربائيــة  بطاريــات  ؛  كهربائيــة  مآخــذ  ؛ 
ي ؛ االتصــاالت 

و�ف ــرت لك ــو االإ الكهربائيــة ؛ أجهــزة المراقبــة بالفيدي
ــراس  ــة ؛ أج ــح كهربائي ؛ مفاتي ي

ــا�أ ــل كهرب ــزة تحلي ــة ؛ أجه الكهربائي
ــات[  ــات ]الضاغط ــة ؛ مكثف ــالت كهربائي ــة ؛ وص ــواب الكهربائي االأب
؛ جهــاز تلفزيــون ؛ أقفــال كهربائيــة ؛ مــواد الأنابيــب الكهربــاء 
]االأســالك والكابــالت[ ؛ أغطيــة المنافــذ الكهربائيــة ؛ معــدات منــع 
ونيــة ؛بطاقــات  لكرت عالنــات االإ الرقــة الكهربائيــة ؛ لوحــات االإ
ونيــة ؛ الرســوم المتحركة  لكرت ائــح االإ ونيــة؛ مالقــط الرش رقاقــة إلكرت
ــس  ــة ؛ مالب ــة واقي ــة ؛ أقنع ــف الداخلي ــر؛ الهوات ــع الدوائ ؛ قواط
شــعاع والحريــق ؛ أحذيــة للحمايــة مــن  للحمايــة مــن الحــوادث ، االإ
شــعاع والحريــق ؛ قفــازات للحمايــة مــن الحــوادث  الحــوادث ، االإ
ر ؛ وليــس لالأغــراض الطبيــة ؛ موازيــن الحــرارة ؛ ليــس  ف ؛ اللــري
لالأغــراض الطبيــة ؛ آالت التصويــر ]الفوتوغرافيــة ؛ الكهروســتاتيكية 
؛ الحراريــة[ ؛ أجهــزة الحماية لالســتخدام الشــخىي ضــد الحوادث 
؛ وســادات الركبــة للعمــال؛ أحذيــة الســالمة لالســتخدام الصناعــي 
ات المنظــار الصناعــي  ؛ جهــاز إشــعاعي لالأغــراض الصناعيــة ؛ كامــري
؛االأجهــزة واالأدوات البريــة ؛ االأليــاف البريــة ]خطــوط موصلــة 
ــزة وأدوات  ــوزن ؛ أجه ــزة وأدوات ال ــات ؛ أجه ــوء[ ؛ تاكوغراف للض
يــل[  ف امــج القابلــة للترف الكيميــاء ؛ العــدادات ؛ برامــج الحاســوب ]الرب
ــط  ي ــوب ؛ �ش ــبكة الحاس ــور ش ــوب ؛ جس ــبكة الحاس ــح ش ؛ مفاتي
يــل  ف امــج القابلــة للترف القيــاس؛ هواتــف فيديــو؛ تطبيقــات الرب
للهواتــف المحمولــة ؛ جهــاز تحليــل الهــواء ؛ لوحــات التحكــم 
ونيــة  لكرت ي الوصــول لالأبــواب االإ

]الكهربــاء[ ؛ أنظمــة التحكــم �ف
أدوات  ؛  الحريــق  إطفــاء  أجهــزة  القيــاس؛  أجهــزة  ؛  المغلقــة 
ف  ؛ ســدادات االأذن للغواصــ�ي اختبــار الغــاز؛ مقاييــس ميكرومــرت
ــواب  ــال أب ــه ؛ أقف ــد الوج ــاز تحدي ــرارة ؛جه ــم الح ــاز تنظي ؛ جه
بصمــات االأصابــع ؛ مراقبــات الفيديــو ؛ شاشــات الفيديــو؛ أجهــزة 
المســتويات ]أدوات لتحديــد االأفقــي[ ؛ مقاييــس الحمامــات؛ آالت 
ــلكية  ــتقبال الالس ــزة االس ــت أجه ن نرت ــه االإ ــاز توجي ــت ؛ جه التصوي
رســال ؛ أجهــزة الراديــو؛ موالفات إشــارة الراديــو ؛ أجهزة  وأجهــزة االإ
توجيــه الســلكية ؛ كاشــفات الدخــان ؛ النظــارات الطبيــة ؛ كاشــفات 
ــم  ــاز التحك ــوت؛ جه ات الص ــرب ــات لمك ــة ؛ كابين ــالت المزيف العم
عــن بعــد؛ إمــدادات الطاقــة المتنقلــة ؛ أي البطاريــات القابلــة 
لــق  ف ائــح الفرجارالمرف عــادة الشــحن ؛ جهــاز لفحــص الراحــة؛ �ش الإ
؛ طابعــات لالســتخدام مــع أجهــزة الحاســوب ؛ جهــاز فحــص
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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]; smart watches (data 
processing); smart eyeglasses (data processing); ticket 
dispensers 

؛  للمركبــات  الخلفيــة  الرؤيــة  ات  كامــري ؛  للمركبــات  الرعــات 
ات ]التصويــر[؛ الســاعات الذكيــة )معالجــة البيانــات) ؛  الكامــري

التذاكــر  ؛ موزعــات  البيانــات)  )معالجــة  الذكيــة  النظــارات 

  

 

Date :20/12/2021  التاريخ :20/12/2021

Trademark No.:41979 العالمة التجارية رقم :  41979

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 

 ، 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:
lamps; pocket warmers; kitchen ranges [ovens]; 
extractor hoods for kitchens; lighters; light bulbs; 
electric cooking utensils; electric lamps; electric 
appliances for making yogurt; electric soya milk 
making machines; electric heating apparatus; electric 
autoclaves for cooking; empty coffee capsules for 
electric coffee machines; electric coffee percolators; 
electric coffee machines; electric radiators; electrically 
heated clothing; electric kettles; electric deep fryers; 
electric food steamers; fans [air-conditioning]; pipes 
[parts of sanitary installations]; humidifiers; electric rice 
cookers for household purposes; electric water purifier 
for household purposes; humidifiers for household 
purposes; domestic cooking ovens ; water intake 
apparatus; polymerisation installations; bread toasters; 
griddles [cooking appliances]; air driers; air purifier for 
household purposes; germicidal lamps for purifying air; 
air purifying apparatus and machines; air-conditioning 
installations; air sterilisers; air reheaters; air fryers; 
refrigerating cabinets; refrigerating appliances and 
installations; cooling appliances and installations; 
heating and cooling apparatus for dispensing hot and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المصابيــح ؛مســخنات الجيــوب ؛ نطاقــات المطبــخ ]االأفــران[ 
ي 

أغطيــة شــفاطات المطبــخ ؛ الوالعــات؛ المصابيــح الكهربائيــة؛ أوا�ف
الطبــخ الكهربائيــة ؛ مصابيــح كهربائيــة ؛ االأجهــزة الكهربائيــة لصنــع 
ف  ؛ آالت صنــع حليــب الصويــا الكهربائيــة ؛ جهــاز تســخ�ي ف اللــ�ب
القهــوة  كبســوالت  للطهــي؛  الكهربائيــة  االأوتــوكالف  ؛  ي 

كهربــا�أ
الفارغــة لماكينــات القهــوة الكهربائيــة ؛ غاليــات راووق القهــوة 
الكهربائيــة ؛ آالت القهــوة الكهربائيــة ؛ مشــعات كهربائيــة ؛مالبــس 
ســاخنة كهربائيــا؛ غاليــات كهربائيــة ؛ مقــاىلي كهربائيــة عميقــة ؛ 
ي ؛ المــراوح ]مكيفــات الهــواء[ ؛ االأنابيــب 

بواخــر الطعــام الكهربــا�أ
ــي االأرز  ــزة طه ــات ؛أجه ــة[ ؛ المرطب ــات الصحي كيب ــن الرت ــزاء م ]أج
ــة  ــاه الكهربائي ــة المي ــزة تنقي ــة ؛ أجه لي ف ــراض المرف ــة لالأغ الكهربائي
ــي  ــران الطه ــة ؛ أف لي ف ــراض المرف ــات لالأغ ــة ؛ مرطب لي ف ــراض المرف لالأغ
؛  ف ليــة ؛ ســحب الميــاه تركيبــات البلمــرة محمصــات الخــرب ف المرف
الشــوايات ]أجهــزة الطهــي[ ؛ مجففــات الهــواء ؛ أجهــزة تنقيــة 
ليــة ؛ مصابيــح مبيــدة للجراثيــم لتنقيــة  ف الهــواء لالأغــراض المرف
الهــواء ؛ أجهــزة وآالت تنقيــة الهــواء ؛ معــدات تكييــف الهــواء 
ف الهــواء ؛ مقــاىلي هوائيــة ؛  ؛ معقمــات الهــواء ؛ أجهــزة تســخ�ي
يــد؛ أجهــزة ومعــدات  يــد؛ أجهــزة ومعــدات الترب خزانــات الترب
وبــات الســاخنة  يــد لتوزيــع المرش ف وترب يــد؛ جهــاز تســخ�ي الترب
والبــاردة ؛ الصنابــري ؛ فوهــات الصنابــري المضــادة للــرش؛ مواقــد

413



307

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

cold beverages; taps; anti-splash tap nozzles; gas 
stoves; electric heaters for feeding bottles; fountains; 
cooking apparatus and installations; gas condensers, 
other than parts of machines; gas burners; heat guns; 
fluorescent lighting tube; electric torches; water 
filtering apparatus; water purifying apparatus and 
machines; water purification installations; searchlights; 
curling lamps; hair driers; microwave ovens [cooking 
apparatus]; 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; fabric steamers; ice machines and 
apparatus; automatic watering installations 

ــة الزجاجــات ؛النوافــري ؛ أجهــزة  ــة لتغذي الغــاز؛ ســخانات كهربائي
الطبــخ والمعــدات؛ مكثفــات الغــاز ؛ بخــالف أجــزاء االآالت ؛ مواقد 
ضــاءة الفلوريــة ؛ المشــاعل  الغــاز ؛ مسدســات حراريــة ؛ أنابيــب االإ
ــاه ؛  ــة المي ــاه ؛ أجهــزة وآالت تنقي ــة المي ــة ؛ جهــاز تصفي الكهربائي
معــدات تنقيــة الميــاه؛ الكشــافات ؛ مصابيــح الشــباك؛ مجففــات 
الشــعر؛ أفــران الميكروويــف ]معــدات الطبــخ[ ؛ االأجهــزة و معدات 
ــات لالأنابيــب؛  ؛ حنفي ــاب ؛ االأجهــزة التطهــري ــة ؛ آالت الضب الصحي
ي 

كانيــة لالســتخدام �ف وخطــوط االأنابيــب ؛ صخــور الحمــم الرب
ــواء  ــات ؛ أض ــدات الحمام ــة؛ مع ــح زيتي ــواء ؛ مصاب ــوايات الش ش
ضــاءة ؛ بواخــر النســيج ؛ آالت  للســيارات ؛ أجهــزة وتركيبــات االإ

ــة  ــري االأوتوماتيكي وأجهــزة الثلــج ؛معــدات ال

  

 

Date :20/12/2021  التاريخ :20/12/2021

Trademark No.:41980 العالمة التجارية رقم :  41980

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; commercial information agency services; 
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 :
عالنــات ؛ ضبــط الحســابات؛  تأجــري االآالت والمعــدات المكتبيــة ؛ االإ
ــرب  ــالن ع ع ــوب ؛ االإ ــات الحاس ــد بيان ي قواع

ــات �ف ــم المعلوم تنظي
اد  االســتري وكالــة  خدمــات  ؛  الحاســوب  شــبكة  عــى  نــت  نرت االإ
المســاعدة  ؛  ف  الموظفــ�ي إدارة شــؤون  استشــارات  ؛  والتصديــر 
ــات  ــال ؛ خدم ــل االأعم ــة لنق داري ــات االإ ــال ؛ الخدم ي إدارة االأعم

�ف
خيــص  دارة التجاريــة لرت وكالــة المعلومــات التجاريــة ؛ التســويق؛ االإ
ــلع  اء س ــن ]�ش اء لالآخري ــرش ــات ال ــن ؛ خدم ــات االآخري ــلع وخدم س
ــري  ــن ؛ توف ــات لالآخري ــج المبيع ــرى[ ؛ تروي ــال أخ ــات الأعم وخدم
ي وبائعــي الســلع والخدمــات ؛ تأجــري  نــت لمشــرت نرت ســوق عــرب االإ
أكشــاك البيــع ؛ البحــث عــن الرعايــة ؛ وكالــة توظيــف؛ تأجــري آالت 

ــة ــة أو دعائي ــراض تجاري ــارض الأغ ــم المع ــع ؛ تنظي البي
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Date :20/12/2021  التاريخ :20/12/2021

Trademark No.:41981 العالمة التجارية رقم :  41981

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: PT. TARAKUSUMA INDAH  بإسم :  ب ت تراكوسوما إنداه

Applicant Address: Jalan Waru Blok F2 No.2B-2C, 
Delta Silicon II, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi 
17853, Indonesia 

 ، II 2 دلتا سيليكونC-2B  العنوان :  جاالن وارو بلوك ف 2 رقم
سيباتو ،سيكارانغ سيالتان ، بيكاسي 17853 ، إندونيسيا  

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:
Protective helmets for motorcyclists; protective 
helmets for motorists; protective helmets for cyclists; 
protective helmets; jackets for protection against 
accidents, irradiation and fire; eyeglasses; motorcycle 
helmets; helmets for motorcyclists; safety helmets; 
protective helmets for sports; protective face shields for 
protective helmets; life jackets; reflective apparel and 
clothing for the prevention of accidents; safety clothing 
for protection against accident or injury; protective 
clothing [body armor]; balaclavas for protection 
against accidents, irradiation and fire; protective shoes; 
shoes for protection against fire; shoes for protection 
against accidents; safety footwear for protection 
against accident or injury; protective boots; protective 
boots for protection against accidents or injury; boots 
for protection against irradiation; masks for protection 
against dust; protective masks; protective face masks 
for the prevention of accident or injury; protective 
eyeglasses; sports eyewear; safety goggles; goggles 
for motorcyclists; goggles for protection against 
dust; goggles for sports; anti-glare glasses; protective 
eyewear; sunglasses; knee-pads for workers; elbow 
protectors for use against accidents [other than sports 
articles]; knees protectors for use against accidents 
[other than sports articles] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الدراجــات الناريــة؛ خــوذ واقيــة لســائقي  خــوذ واقيــة لراكــىب
ات  ــة؛ ســرت ي الدراجــات؛ خــوذ واقي ــىب ــة لراك الســيارات؛ خــوذ واقي
شــعاع والحريــق؛ نظــارات؛ خــوذ  للحمايــة مــن الحــوادث واالإ
ي الدراجــات الناريــة؛ خوذ الســالمة؛  الدراجــات الناريــة؛ خــوذ لراكــىب
ــوذات  ــه للخ ــة للوج ــة؛ دروع واقي ــاب الرياضي ــة لالألع ــوذ واقي خ
نقــاذ؛ المالبــس والثيــاب العاكســة للوقايــة مــن  الواقيــة؛ ثيــاب االإ
ــات؛  صاب ــة مــن الحــوادث أو االإ الحــوادث؛ مالبــس االأمــان للحماي
المالبــس الواقيــة ]الــدروع الواقيــة للبــدن[؛ أقنعــة للحمايــة مــن 
ــة  ــة للحماي ــة؛ أحذي ــة واقي ــق؛ أحذي ــعاع والحري ش ــوادث واالإ الح
صابــة؛  مــن الحريــق؛ أحذيــة االأمــان للحمايــة مــن الحــوادث أو االإ
صابــة؛  أحذيــة واقيــة؛ أحذيــة واقيــة للحمايــة مــن الحــوادث أو االإ
شــعاع؛ أقنعــة للحمايــة مــن الغبــار؛ أقنعــة  أحذيــة للحمايــة مــن االإ
ــة؛  صاب ــة مــن الحــوادث أو االإ ــة للوجــه للوقاي ــة؛ أقنعــة واقي واقي
النظــارات الواقيــة؛ نظــارات رياضيــة؛ نظــارات أمــان؛ نظــارات 
ــار؛  ــن الغب ــة م ــارات للحماي ــة؛ نظ ــات الناري ي الدراج ــىب ــة لراك واقي
نظــارات واقيــة لالألعــاب الرياضيــة؛ زجــاج مانــع للوهــج؛ نظــارات 
واقيــة؛ نظــارات شمســية؛ واقيــات ركــب للعمــال؛ واقيــات الكــوع 
لالســتخدام ضــد الحــوادث ]بخــالف االأدوات الرياضيــة[؛ واقيــات 
ــة[  ــالف االأدوات الرياضي ــوادث ]بخ ــد الح ــتخدام ض ــة لالس الركب

  

415



309

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :20/12/2021  التاريخ :20/12/2021

Trademark No.:41983 العالمة التجارية رقم :  41983

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Jerusalem Cigarette Co. PLC  كة سجائر القدس المساهمة العامة بإسم :  �ش

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

رية, الضفة الغربية   ف العنوان :  ص ب: 19594 القدس 91194, العري

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:
Hand rolling tobacco 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تبغ اللف اليدوي 

Tobacco Rolling Hand اطات خاصة:عدم الحماية عى  اشرت

ي حماية بااللوان االبيض واالخرف والذهىب

  

 

Date :21/12/2021  التاريخ :21/12/2021

Trademark No.:41986 العالمة التجارية رقم :  41986

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name:  Cystack Technology and 
Information Security Company 

كة ساي ستاك للتكنولوجيا وأمن المعلومات  بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah, Al-Masyoun, 
Sinokrot Building, 2nd floor jawal 056882882    

العنوان :  رام الله الماصيون عمارة سنقرط ط 2جوال 
    0568828282

Applicant for Correspondence :  Ramallah, Al-
Masyoun, Sinokrot Building, 2nd floor jawal 
056882882 

عنوان التبليغ  : رام الله الماصيون عمارة سنقرط ط 2جوال 
0568828282

ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Computer programmes [programs], recorded , 
Computer programs [downloadable software] , 
Computer software, recorded

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قابلــة  )برامجيــات  كمبيوتــر  برامــج   ، مســجلة  كمبيوتــر  برامــج 

مســجلة  كمبيوتــر  برمجيــات   ، يــل)  ف للترف

  

 

Date :21/12/2021  التاريخ :21/12/2021

Trademark No.:41987 العالمة التجارية رقم :  41987

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Rosta Company for the trade of 
coffee, nuts and spices 

ف والمكرات والبهارات  كة روستا لتجارة ال�ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al Mazraa Al 
Sharqiah, Old Nablus Street                   

قية شارع نابلس القديم                      العنوان :  رام الله المزرعة الرش

Applicant for Correspondence : Adv Ahmed 
Shoman Ramallah, Al-Irsal Street, Al-Nabali and 
Al-Fares Building, 4th floor, Mobile 0569449944 

عنوان التبليغ  : المحامي أحمد شومان رام الله شارع االرسال عمارة 
النباىلي والفارس ط 4 جوال 0569449944 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Crystallized fruit, Dates, Fruit, preserved , Fruits, 
tinned [canned (Am.)] MarmaladePeel (Fruit)Raisins, 
Pulp (Fruit),Seeds (Processed sunflower),Seeds 
(Processed),Snack food (Fruit-based ),Snack food (Fruit-
based ) Vegetables, dried

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
،جــوز هنــد مجفف‘تمــور‘ فواكــه محفوظه‘فواكــه معلبه‘مــر�ب 
فواكــه، قشــور فواكــه، زبيب‘لــب فواكه‘بــذور عبــاد الشــمس‘بذور 
بــذور  )عجينــة  الفواكــه،  اساســاها  خفيفــه  معالجه‘اطعمــه 

اوات مجففــه السمســم)، ‘خــرف

  

 

Date :21/12/2021  التاريخ :21/12/2021

Trademark No.:41988 العالمة التجارية رقم :  41988

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: Rosta Company for the trade of 
coffee, nuts and spices 

ف والمكرات والبهارات  كة روستا لتجارة ال�ب بإسم :  �ش
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Applicant Address: Ramallah, Al Mazraa Al 
Sharqiah, Old Nablus Street                   

قية شارع نابلس القديم                      العنوان :  رام الله المزرعة الرش

Applicant for Correspondence : Adv Ahmed 
Shoman Ramallah, Al-Irsal Street, Al-Nabali and 
Al-Fares Building, 4th floor, Mobile 0569449944 

عنوان التبليغ  : المحامي أحمد شومان رام الله شارع االرسال عمارة 
النباىلي والفارس ط 4 جوال 0569449944 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Coconuts , Bran,   Chestnuts, fresh, Cocoa beans, raw, 
Grains [seeds], Hazelnuts, Lentils, fresh, Nuts [fruits] 
, Oats, Plant seeds , Plants, dried, for decoration, 
Almonds [fruits], Sesame, Wheat, Coconut shell, Plants, 
Peanuts [fresh], Squashes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جــوز الهنــد ، نخالــه ، كســتنه طازجــه ، حبــوب كاكاو خــام، غــالل 
)بــذور) ، بنــدق ، عــدس طــازج ، ثمــار الجــوز ) فواكــه) ، شــوفان، 
ف ، لــوز ، سمســم ، قمــح ،  يــ�ي ف بــذور نباتــات ، نباتــات مجففهــة للرت

، قــرع ي
قشــور جــوز الهنــد، نباتــات، فــول ســودا�ف

  

 

Date :22/12/2021  التاريخ :22/12/2021

Trademark No.:41991 العالمة التجارية رقم :  41991

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: al arab rosters and cofee 
company 

كة محامص وبن العراب  بإسم :  �ش

Applicant Address: HEBRON WAD AL HARIEEH   0592297534       العنوان :  الخليل واد الهرية ت

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, spices and coated pistachio 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف المحى  القهوة والبهارات والفستق المطىي بالطح�ي

  

 

Date :22/12/2021  التاريخ :22/12/2021

Trademark No.:41992 العالمة التجارية رقم :  41992

420
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Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: al arab rosters and cofee 
company 

كة محامص وبن العراب  بإسم :  �ش

Applicant Address: HEBRON WAD AL HARIEEH   0592297534       العنوان :  الخليل واد الهرية ت

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Grains

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحبوب والبقوليات

  

 

Date :22/12/2021  التاريخ :22/12/2021

Trademark No.:41999 العالمة التجارية رقم :  41999

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name:  Bahaa El Din Wael El Sayed Falah  بإسم :  بهاء الدين وائل السيد فالح

Applicant Address:  Hebron Alharas Street 
Namera Mobile 0595555013    

العنوان :   الخليل الحرس شارع نمرة جوال 0595555013    

Applicant for Correspondence :  Hebron Alharas 
Street Namera Mobile 0595555013 

عنوان التبليغ  :  الخليل الحرس شارع نمرة جوال 0595555013
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Briquettes (Combustible) , Coal , Coal briquettes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اق ، فحم ، قوالب فحم  قوالب فحم قابلة لالإحرت

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Yafa بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42001 العالمة التجارية رقم :  42001

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

422
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: Biocon Biologics Limited  بإسم :  بيوكون بيولوجيكس ليمتد

Applicant Address: Biocon House, Ground Floor, 
Tower - 3, Semicon Park, Electronic City, Phase - 
II, Hosur Road, Bengaluru, Karnataka - 560100, 
India 

العنوان :  بيوكون هاوس، جراوند فلور، تاور - 3، سيميكون بارك، 
، هوسور رود، بنجالورو، كارناتاكا -  ي

ف - الّثا�ف ، فري ي
ونيك سيىت إلكرت

560100، الهند  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
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 :
ــة  ات صحي ــتحرف ــة؛ مس ــة وبيطري ــة وطيب ات صيدالني ــتحرف مس
ي أو  ســتعمال الطــىب لغايــات طبيــة؛ مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لالإ
ــة  ــة الغذائي ــالت للحمي ــال، مكم ــع واالأطف ــة للرض ــري، أغذي البيط
نســان والحيــوان؛ لصقــات ومــواد ضمــاد، مــواد حشــو االأســنان  لالإ
ات  ــادة الحــرش ب ات الإ وشــمع طــب االأســنان، مطهــرات، مســتحرف

ــدات أعشــاب.  ــات ومبي ــدات فطري ــات الضــارة، مبي والحيوان

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42002 العالمة التجارية رقم :  42002

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Biocon Biologics Limited  بإسم :  بيوكون بيولوجيكس ليمتد

Applicant Address: Biocon House, Ground Floor, 
Tower - 3, Semicon Park, Electronic City, Phase - 
II, Hosur Road, Bengaluru, Karnataka - 560100, 
India 

العنوان :  بيوكون هاوس، جراوند فلور، تاور - 3، سيميكون بارك، 
، هوسور رود، بنجالورو، كارناتاكا -  ي

ف - الّثا�ف ، فري ي
ونيك سيىت إلكرت

560100، الهند  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and 
assistive devices adapted for persons with disabilities; 
massage apparatus; apparatus, devices and articles for 
nursing infants; sexual activity apparatus, devices and 
articles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراف  ــة؛ أط ــنان وبيطري ــب أس ــة وط ــة وطبي ــزة وأدوات جراحي اجه
او  مــواد خياطــة   ، تجبــري ادوات  اصطناعيــة،  واســنان  وعيــون 
ــا  ــم تكييفه ي يت

ــىت ــاعدة ال ــة والمس ــروح؛ االدوات العالجي درز الج
ــك؛ أجهــزة وأدوات  ف او العجــزه؛ اجهــزة تدلي لالشــخاص المعاقــ�ي
 . ومــواد تمريــض لالأطفــال؛ اجهــزة وادوات ومــواد النشــاط الجنــىسي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42003 العالمة التجارية رقم :  42003

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Biocon Biologics Limited  بإسم :  بيوكون بيولوجيكس ليمتد

Applicant Address: Biocon House, Ground Floor, 
Tower - 3, Semicon Park, Electronic City, Phase - 
II, Hosur Road, Bengaluru, Karnataka - 560100, 
India 

العنوان :  بيوكون هاوس، جراوند فلور، تاور - 3، سيميكون بارك، 
، هوسور رود، بنجالورو، كارناتاكا -  ي

ف - الّثا�ف ، فري ي
ونيك سيىت إلكرت

560100، الهند  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
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 :
ــة  ات صحي ــتحرف ــة؛ مس ــة وبيطري ــة وطيب ات صيدالني ــتحرف مس
ي أو  ســتعمال الطــىب لغايــات طبيــة؛ مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لالإ
ــة  ــة الغذائي ــالت للحمي ــال، مكم ــع واالأطف ــة للرض ــري، أغذي البيط
نســان والحيــوان؛ لصقــات ومــواد ضمــاد، مــواد حشــو االأســنان  لالإ
ات  ــادة الحــرش ب ات الإ وشــمع طــب االأســنان، مطهــرات، مســتحرف

ــدات أعشــاب.  ــات ومبي ــدات فطري ــات الضــارة، مبي والحيوان

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42004 العالمة التجارية رقم :  42004

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Biocon Biologics Limited  بإسم :  بيوكون بيولوجيكس ليمتد

Applicant Address: Biocon House, Ground Floor, 
Tower - 3, Semicon Park, Electronic City, Phase - 
II, Hosur Road, Bengaluru, Karnataka - 560100, 
India 

العنوان :  بيوكون هاوس، جراوند فلور، تاور - 3، سيميكون بارك، 
، هوسور رود، بنجالورو، كارناتاكا -  ي

ف - الّثا�ف ، فري ي
ونيك سيىت إلكرت

560100، الهند  
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and 
assistive devices adapted for persons with disabilities; 
massage apparatus; apparatus, devices and articles for 
nursing infants; sexual activity apparatus, devices and 
articles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراف  ــة؛ أط ــنان وبيطري ــب أس ــة وط ــة وطبي ــزة وأدوات جراحي اجه
او  مــواد خياطــة   ، تجبــري ادوات  اصطناعيــة،  واســنان  وعيــون 
ــا  ــم تكييفه ي يت

ــىت ــاعدة ال ــة والمس ــروح؛ االدوات العالجي درز الج
ــك؛ أجهــزة وأدوات  ف او العجــزه؛ اجهــزة تدلي لالشــخاص المعاقــ�ي
 . ومــواد تمريــض لالأطفــال؛ اجهــزة وادوات ومــواد النشــاط الجنــىسي

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42005 العالمة التجارية رقم :  42005

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited 

ي  بإسم :  جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري ) يو كاي ) آي �ب
ليمتد 

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

ي دبليو 
العنوان :  980 غرايت وست رود، برينتفورد، ميدلسيكس �ت

ا   8 9 جي أس، إنكلرت

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 preparations and substances including 
analgesics, antipyretics and anti-inflammatory 
preparations; chemical products for therapeutic 
use; therapeutic agents (medical); adhesive patches 
for medical purposes; adhesive patches for surgical 
purposes; adhesive patches incorporating a 
pharmaceutical preparation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي ذلــك المســكنات، 

ات والمــواد الصيدالنيــة بمــا �ف المســتحرف
ات خافضــة للحــرارة ومضــادة لاللتهابــات؛ منتجــات  مســتحرف
ــع  ــة)؛ رق ــة )طبي ــل عالجي ــي؛ عوام ــتخدام العالج ــة لالس كيميائي
ــة؛  ــراض الجراحي ــة لالأغ ــع الالصق ــة؛ الرق ــراض الطبي ــة لالأغ الصق

ي 
ــدال�ف ــتحرف صي ــى مس ــوي ع ــة تحت ــع الصق رق
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42006 العالمة التجارية رقم :  42006

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited 

ي  بإسم :  جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري ) يو كاي ) آي �ب
ليمتد 

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

ي دبليو 
العنوان :  980 غرايت وست رود، برينتفورد، ميدلسيكس �ت

ا   8 9 جي أس، إنكلرت

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:
Surgical, medical, dental apparatus and instruments; 
orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and 
assistive devices adapted for the disabled; massage 
apparatus; apparatus, devices and articles for nursing 
infants, diagnostic apparatus for medical purposes; 
patches for medical use, electromagnetic therapy 
devices; Infrared therapy devices; ultra-sound therapy 
devices; laser therapy devices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات الجراحيــة، والطبيــة، االجهــزة واالدوات الخاصــة 
تقطيــب  أو  خياطــة  مــواد  يــة؛  تجبري أدوات  االســنان؛  بطــب 
ف ؛  الجــروح؛ االأجهــزة العالجيــة والمســاعدة المعــدة للمعوقــ�ي
لتمريــض  والمعــدات  ات  ف والتجهــري االأجهــزة،  المســاج؛  أجهــزة 
الرضــع، أجهــزة تشــخيص لغايــات طبيــة؛ اللصقــات لالســتدخدام 
؛ أجهــزة العــالج باالأشــعة  ، أجهــزة العــالج الكهرومغناطيــىسي ي الطــىب
تحــت الحمــراء؛ أجهــزة العــالج بالموجــات فــوق الصوتيــة؛ أجهــزة 

ر  ف ــري ــالج بالل الع
  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42007 العالمة التجارية رقم :  42007

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited 

ي  بإسم :  جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري ) يو كاي ) آي �ب
ليمتد 

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

ي دبليو 
العنوان :  980 غرايت وست رود، برينتفورد، ميدلسيكس �ت

ا   8 9 جي أس، إنكلرت

428
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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 preparations and substances including 
analgesics, antipyretics and anti-inflammatory 
preparations; chemical products for therapeutic 
use; therapeutic agents (medical); adhesive patches 
for medical purposes; adhesive patches for surgical 
purposes; adhesive patches incorporating a 
pharmaceutical preparation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي ذلــك المســكنات، 

ات والمــواد الصيدالنيــة بمــا �ف المســتحرف
ات خافضــة للحــرارة ومضــادة لاللتهابــات؛ منتجــات  مســتحرف
ــع  ــة)؛ رق ــة )طبي ــل عالجي ــي؛ عوام ــتخدام العالج ــة لالس كيميائي
ــة؛  ــراض الجراحي ــة لالأغ ــع الالصق ــة؛ الرق ــراض الطبي ــة لالأغ الصق

ي 
ــدال�ف ــتحرف صي ــى مس ــوي ع ــة تحت ــع الصق رق

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42008 العالمة التجارية رقم :  42008

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

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

Goods/Services:
Common metals and their alloys, ores; Metal materials 
for building and construction; Transportable 
buildings of metal; Non-electric cables and wires of 
common metal; Small items of metal hardware; Metal 
containers for storage or transport; Safes; Engines for 
boats; electric boat engines; boat motors; electricity 
generators that may also be used as electric motors for 
vehicles; Anchors; floating docks of metal, for mooring 
boats; marine anchors; alloys of common metal; anchor 
plates; badges of metal for vehicles; bells; cables of 
metal, non-electric; cable joints of metal, non-electric; 
chains of metal; clips of metal for cables and pipes; 
containers of metal; diving boards of metal; flagpoles 
of metal; ladders of metal; locks of metal for vehicles; 
metal hardware, namely carabiners of metal; mobile 
boarding stairs of metal for passengers; poles of metal; 
pulleys of metal, other than for machines; ropes of 
metal; mounting brackets of metal. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاء  معــادن غــري نفيســة وكل خليــط منهــا، معــادن خــام؛ مــواد بن
ــري  ــالك غ ــال وأس ــة؛ حب ــة معدني ي متنقل

ــا�ف ــة؛ مب ــييد معدني وتش
ة؛  ــري ــة صغ ــردوات معدني ــة؛ خ ــري نفيس ــادن غ ــن مع ــة م كهربائي
حاويــات معدنيــة للتخزيــن أو النقــل؛ الخزنــات؛ محــركات للقوارب؛ 
المولــدات  القــوارب؛  محــركات  الكهربائيــة؛  القــوارب  محــركات 
ي يمكــن اســتخدامها أيًضــا كمحــركات كهربائيــة 

الكهربائيــة الــىت
؛ أرصفــة معدنيــة عائمــة لرســو القــوارب؛  للمركبــات؛ المــراسي
؛  المــراسي البحريــة؛ خليــط المعــادن غــري النفيســة؛ لوحــات مراسي
شــارات معدنيــة للمركبــات؛ أجــراس؛ الكابــالت المعدنيــة غــري 
الكهربائيــة؛ وصــالت الكابــالت المعدنيــة وغــري الكهربائيــة؛ سالســل 
؛ حاويــات معدنيــة؛  معدنيــة؛ مشــابك معدنيــة للكبــالت والمواســري
ألــواح الغــوص مــن المعــدن؛ ســارية العلــم مــن المعــدن؛ ســاللم 
ــًدا  ي وتحدي

ــد�ف ــاد المع ــات؛ العت ــة للمركب ــال معدني ــة؛ أقف معدني
حلقــات التســلق المعدنيــة؛ ســاللم متنقلــة مــن المعــدن للــركاب؛ 
أعمــدة معدنيــة؛ بكــرات مــن المعــدن بخــالف االآالت؛ حبــال مــن 

ــياء.  ــق االأش ــة لتعلي ــية معدني ــات قوس ــدن؛ دعام المع
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Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42009 العالمة التجارية رقم :  42009

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

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

Goods/Services:
Machines, machine tools, power-operated tools; 
Motors and engines, except for land vehicles; Machine 
coupling and transmission components, except for land 
vehicles; Agricultural implements, other than hand-
operated hand tools; Incubators for eggs; Automatic 
vending machines; Engines for boats; electric boat 
engines; boat motors; electricity generators that may 
also be used as electric motors for vehicles; Engines 
for vehicles and marine vehicles; motors for vehicles 
and marine vehicles; automatic grapnels for marine 
purposes; vehicle body and frame alignment machines 
and structural replacement parts therefor; air filters 
for vehicle motors and engines; engine cylinders for 
vehicles; generators for marine and land vehicles; 
ignition devices for motors of land and marine vehicles; 
vehicle pneumatic and hydraulic compressors; oil 
pumps for land and marine vehicles; headers as part 
of a vehicle exhaust system; water pumps for land 
and marine vehicles; vehicle parts, namely, engine 
cases; vehicle parts, namely, oil coolers; vehicle parts, 
namely, oil tank plugs and caps; vehicle parts, namely, 
oil tanks; mechanical engine parts for land and marine 
vehicles; vehicle dip sticks; timing belts for engines for 
land and marine vehicles; air compressors for vehicles; 
windshield wiper motors for marine or land vehicles; 
ignition wires for vehicle engines; electronic ignitions 
for vehicles; metal engine gaskets for vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االآالت والعــدد االآليــة والعــدد المشــغلة كهربائيــاً؛ محــركات ومكائن 
يــة)؛ قارنــات آليــة وعنــارص نقــل  )عــدا مــا كان منهــا للمركبــات الرب
يــة)؛ معــدات زراعيــة )عــدا  الحركــة )عــدا مــا كان منهــا للمركبــات الرب
ــة؛  ــع أوتوماتي ــض؛ آالت بي ــس البي ــزة تفقي ــد)؛ أجه ــدار بالي ــا ي م
ــوارب؛  ــركات للق ــوارب؛ مح ــة للق ــن كهربائي ــوارب؛ مكائ ــن للق مكائ
ي يمكــن اســتخدامها أيًضــا كمحــركات كهربائية 

مولــدات الكهربــاء الــىت
البحريــة؛ محــركات  المركبــات والمركبــات  للســيارات؛ مولــدات 
للمركبــات والمركبــات البحريــة؛ الِمْخطَــاف الَقاِبــض االآىلي لالأغــراض 
ف هيــكل المركبــة وإطارهــا وقطــع  البحريــة؛ آالت المواءمــة بــ�ي
غيارهــا؛ فالتــر الهــواء لمحــركات المركبــات ومولداتهــا؛ اســطوانات 
ــة؛ أجهــزة  ي ــة والرب ــات البحري ــدات للمركب ــات؛ مول المحــرك للمركب
ــة؛ أجهــزة الضغــط  ــة والبحري ي ــات الرب التشــغيل لمحــركات المركب
للمركبــات  الزيــت  للمركبــة؛ مضخــات  والهيدروليكيــة  الهوائيــة 
ــيارة؛  ــادم الس ــام ع ــن نظ ــزء م ــات كج ــة؛ الموجه ــة والبحري ي الرب
يــة والبحريــة؛ أجــزاء المركبــات  مضخــات الميــاه للمركبــات الرب
دات  وتحديــًدا غــالف المحــرك؛ أجــزاء المركبــات وتحديــًدا مــرب
الزيــت؛ أجــزاء المركبــات وتحديــًدا ســدادات وأغطيــة خزانــات 
ــزاء  ــت؛ أج ــات الزي ــًدا خزان ــات وتحدي ــار المركب ــع غي ــت؛ قط الزي
يــة والبحريــة؛ عيــدان القيــاس  المحــرك الميكانيكيــة للمركبــات الرب
يــة  عــرب الغمــس للمركبــات؛ أحزمــة توقيــت لمحــركات المركبــات الرب
ــاج  ــحة الزج ــركات ممس ــات؛ مح ــواء للمركب ــط ه ــة؛ ضواغ والبحري
يــة؛ أســالك التشــغيل لمحــركات  االأمامــي للمركبــات البحريــة أو الرب
ــطوانة  ــية رأس االس ــات؛ حش ي للمركب

و�ف ــرت ــغيل إلك ــات؛ تش المركب
ــات.  ــة بالمركب ــرك الخاص ــة للمح ــوان) المعدني )ج
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Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42010 العالمة التجارية رقم :  42010

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

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

Goods/Services:
Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signaling, 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; Navigation apparatus for 
boats; Interfaces for computers; computer programs 
for user interface design; wirelessly connected electric 
battery apparatus with embedded remotely updateable 
software and firmware for storage and discharge of 
stored electricity; wirelessly connected electric battery 
apparatus with embedded remotely updateable 
software and firmware for storing and discharging 
stored electricity supplied by or to an electric power 
grid or other source of electric power generation for 
stabilizing and meeting electricity demands and usage 
goals; computer software for monitoring, optimizing, 
and regulating the storage and discharge of stored 
energy to and from such wirelessly connected electric 
battery apparatus; batteries to supply electric power to

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والخاصــة باالأبحــاث والمالحــة والمســح 
ي 

ــر�أ ــري والم ــمعي الب ي والس
ــينما�أ ي والس

ــرا�ف ــر الفوتوغ والتصوي
ــق  ــار والتحقي شــارة والكشــف واالختب ــاس واالإ ــوزن والقي وأدوات ال
نقــاذ والتعليــم؛ أجهــزة وأدوات لوصــل أو فتــح أو تحويــل  واالإ
ي توزيــع الطاقــة الكهربائيــة 

أو تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم �ف
أو اســتخدامها؛ االأجهــزة واالأدوات لتســجيل الصــوت أو الصــور 
ــجلة  ــائط المس ــا؛ الوس ــخها أو معالجته ــا ونس ــات ونقله أو البيان
تســجيل  ووســائط  الحاســوبية  مجيــات  والرب يــل  ف للترف والقابلــة 
ي تعمــل 

وتخزيــن رقميــة أو تناظريــة فارغــة؛ االآليــات لالأجهــزة الــىت
بقطــع النقــد؛ آالت تســجيل النقــد واالآالت الحاســبة؛ أجهــزة 
ــة  ــوص وأقنع ــدالت الغ ــة؛ ب ــر الطرفي ــزة الكمبيوت ــر وأجه الكمبيوت
ف  ف ومشــابك االأنــف للغواص�ي ف وســدادات االأذن للغواصــ�ي الغواصــ�ي
ف وجهــاز التنفــس للســباحة تحــت  ف وقفــازات للغواصــ�ي والســباح�ي
المــاء؛ أجهــزة إطفــاء الحرائــق؛ أجهــزة المالحــة للقــوارب؛ واجهــات 
واجهــات  لتصميــم  الحاســوبية  امــج  الرب البينيــة؛  الحاســوب 
المتصلــة  كهربائيــة  ببطاريــات  المــزودة  االأجهــزة  المســتخدم؛ 
ــث  ــة للتحدي ــة قابل ــج ثابت ــات وبرام ــن برمجي ي تتضم

ــىت ــلكًيا وال الس
ــزودة  ــزة الم ــة؛ االأجه ــاء المخزن ــغ الكهرب ــن وتفري ــد لتخزي ــن بُع ع
ــات  ــن برمجي ي تتضم

ــىت ــلكًيا وال ــة الس ــة المتصل ــات كهربائي ببطاري
وبرامــج ثابتــة قابلــة للتحديــث عــن بُعــد لتخزيــن وتفريــغ الكهربــاء 
هــا مــن او اىل شــبكة طاقــة كهربائيــة أو اي  ي يتــم توفري

المخزنــة الــىت
مصــدر آخــر لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة لتحقيــق اســتقرار الكهربــاء 
مجيــات الحاســوبية  وتلبيــة حاجاتهــا وأهــداف اســتخدامه؛ الرب
ــك  ــن وإىل تل ــة م ــة المخزن ــغ الطاق ــن وتفري ــة تخزي ــة عملي لمراقب
االأجهــزة المــزودة ببطاريــات كهربائيــة المتصلــة الســلكًيا وتحســينها 
الكهربائيــة  المركبــات  محــركات  ويــد  ف لرت البطاريــات  وتنظيمهــا؛ 
ــى  ــة ع ــة المثبت ــة الكهربائي ــالت الطاق ــة؛ موص ــة الكهربائي بالطاق
الحائــط لشــحن المركبــات الكهربائيــة؛ موصــالت الطاقــة الكهربائيــة
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motors for electric vehicles; wall-mounted electric 
power connectors to charge electric vehicles; mobile 
plug-in electric power connectors to charge electric 
vehicles; downloadable software in the nature of a 
mobile application for monitoring electric charge 
and status of vehicles and remote control of vehicles; 
downloadable software in the nature of vehicle 
operating system software; navigation apparatus for 
vehicles [on board computers]; vehicle locator and 
recovery device programmed to use global positioning 
system (GPS) and cellular telecommunications; radios 
for vehicles; burglar alarms; battery chargers for 
use with vehicle batteries; wireless transceivers with 
collection and display technology for the status and 
tracking of all vehicle types in local environments; 
batteries, electric, for vehicles; vehicle safety 
equipment, namely, electronic tire pressure monitors; 
cell phone battery chargers for use in vehicles; vehicle 
engine parts, namely, thermostats; audio equipment 
for vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, 
equalizers, crossovers and speaker housings; wireless 
speakers; audio speakers; stereos; downloadable 
computer software for controlling audio devices; USB 
charging ports for use in vehicles; wireless controllers 
to remotely monitor and control the function and status 
of other electrical, electric, and mechanical devices or 
systems, namely, battery, security, lighting, tracking and 
security systems; vehicle locating, tracking and security 
system comprised of antenna and radio transmitter to 
be placed in a vehicle; audio equipment for vehicles, 
namely, loud speakers for automotive audio systems; 
navigational instruments for vehicles [on-board 
computers]; batteries for vehicles; electrical apparatus, 
namely, charging stations for charging electric vehicles; 
computerized vehicle engine analyzers; extension 
cords for use with vehicles; power adapters for use with 
vehicles; electric cords for use with vehicles; electrical 
adapters; weatherproof electrical adapter covers; 
Lifeboats; marine compasses; marine depth finders; 
life, marking and signalling buoys; life jackets. 

الكهربائيــة؛  المركبــات  لشــحن  للتوصيــل  القابلــة  المحمولــة 
يــل بشــكل تطبيــق متنقــل لمراقبــة الشــحنة  ف مجيــات القابلــة للترف الرب
ــات  مجي ــة المركبــات والتحكــم بهــا عــن بعــد؛ الرب الكهربائيــة وحال
يــل بشــكل برمجيــات انظمــة تشــغيل المركبــات؛  ف القابلــة للترف
)؛ اجهــزة تحديــد  ي

أجهــزة المالحــة للمركبــات )كمبيوتــر طبلــو�ف
مجــة الســتخدام نظــام تحديــد  دادها المرب موقــع المركبــات واســرت
المواقــع العالمــي واالتصــاالت الخلويــة؛ اجهــزة الراديــو المعــدة 
للمركبــات؛ اجهــزة االنــذار ضــد الرقــة؛ اجهــزة شــحن البطاريــات 
رســال واالســتقبال  الســتخدامها مــع بطاريــات المركبــات؛ أجهــزة االإ
الالســلكية المــزودة بتقنيــة التجميــع والعــرض لتتبــع حالــة جميــع 
ي البيئــات المحليــة وتعقبهــا؛ بطاريــات كهربائيــة 

أنــواع المركبــات �ف
ــة  ــزة المراقب ــًدا أجه ــيارة وتحدي ــالمة الس ــدات س ــيارات؛ مع للس
الهواتــف  بطاريــات  شــواحن  طــارات؛  االإ لضغــط  ونيــة  لكرت االإ
الخليويــة الســتخدامها داخــل المركبــات؛ أجــزاء محــركات المركبــات 
ارســال  معــدات  موســتات)؛  )ثري الحــرارة  منظمــات  وتحديــدا 
ات  يو ومكــرب واســتقبال الصــوت للمركبــات وتحديــدا أجهــزة الســرت
الصــوت ومضخمــات الصــوت والمعــادالت واجهــزة التقاطــع وعلب 
ــوت؛  ات الص ــرب ــلكية؛ مك ــوت الس ات ص ــرب ــوت؛ مك ات الص ــرب مك
يــل للتحكــم  ف يو؛ برمجيــات الحاســوب القابلــة للترف أجهــزة االســتري
ي الســتخدامها داخــل  ي االأجهــزة الصوتيــة ؛ منافــذ شــحن يــو اس �ب

�ف
ــن  ــم ع ــة والتحك ــلكية للمراقب ــم الالس ــح التحك ــات؛ مفاتي المركب
ي عمــل وحالــة االأجهــزة أو االأنظمــة الكهربائيــة والميكانيكيــة 

بعــد �ف
ضــاءة والمتابعــة  االأخــرى وتحديــدا أنظمــة البطاريــات واالأمــن واالإ
ــتمل  ــا تش ــا وامنه ــة وتتبعه ــع المركب ــد موق ــة تحدي ــن؛ انظم واالأم
ي المركبــة؛ 

ي وجهــاز ارســال الســلكي يتــم وضعهــا �ف
عــى هــوا�أ

ات  ــرب ــدا مك ــات وتحدي ــوت للمركب ــتقبال الص ــال واس ــدات ارس مع
ــات  ــة للمركب ــة؛ ادوات المالح ــيارات الصوتي ــة الس ــوت الأنظم الص
االأجهــزة  للمركبــات؛  المعــدة  البطاريــات  )؛  ي

طبلــو�ف )كمبيوتــر 
المركبــات  لشــحن  الشــحن  محطــات  وتحديــدا  الكهربائيــة 
الكهربائيــة؛ اجهــزة تحليــل محــركات المركبــات المحوســبة؛ وصــالت 
ي الســتخدامها 

الســتخدامها مــع المركبــات؛ محــوالت التيــار الكهربــا�أ
مــع المركبــات؛ الوصــالت الكهربائيــة الســتخدامها مــع المركبــات؛ 
ي مانعــة لتــرب المــاء؛ 

محــوالت كهربائيــة؛ أغطيــة محــول كهربــا�أ
قــوارب نجــاة؛ بوصــالت بحريــة؛ محــددات عمــق البحــر؛ عوامــات 

ــاذ.  ات انق ــرت ــارة؛ ثياب/س ــات إش ــة وعوام ــات دليلي ــاذ وعوام انق

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42011 العالمة التجارية رقم :  42011

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف
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321

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

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

Goods/Services:
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; 
Boats; structural boat parts; boat trailers; boat hulls; 
propeller shafts for boats; boat rudders; boat cleats; 
fitted covers for boats and marine vehicles; storage 
boxes specially adapted for boats; booms for boats; 
cam cleats for boats; boat fenders; fender hooks for 
boats; davits for boats; boat chocks; boat-hooks; kayak-
like boats; screw-propellers for boats; boat tillers; 
boat chafe guards; boat bumpers; Land and marine 
vehicles and parts and fittings therefor; structural parts 
and powertrain components in the nature of electric 
motors for land and marine vehicles; marine vehicle 
bodies; fitted covers for marine vehicles; custom leather 
interiors for vehicles; upholstery for vehicles; electric 
land and marine vehicles; electric vehicle parts, namely, 
motors; windshield wipers; fully battery electric, high 
performance marine vehicles; vehicle seats; motors for 
land and marine vehicles; engine mounts for vehicles; 
insignia for vehicles; vehicle seat cushions; mirrors for 
vehicles; hooks especially designed for use in vehicles 
to hold vehicle accessories; vehicle windscreens; anti-
theft devices for vehicles; vehicle seat protectors; 
structural repair parts for land and marine vehicles; land 
and marine vehicle bodies; windshield wiper blades for 
vehicles; glass windows for vehicles; burglar alarms 
for vehicles; seat belts for use in vehicles; aftermarket 
vehicle accessories, namely vehicle organizer bags, 
nets and trays specially adapted for fitting in vehicles; 
safety belts for vehicle seats; electric vehicles, namely 
cars, trucks, boats; bicycles; motor vehicle power 
locks; motor vehicle alarm systems; trailers for marine 
vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوارب؛  ؛ الق ي

ــا�أ ــوي أو الم ي أو الج ــرب ــل ال ــزة النق ــات؛ أجه المركب
ــوارب؛  ــاكل الق ــوارب؛ هي ــورات الق ــة؛ مقط ــارب الهيكلي ــزاء الق أج
ــط  ــوارب؛ مراب ــات الق ــوارب؛ دف ــواء للق ــرد اله ــراوح ط ــدة م أعم
القــوارب؛ أغطيــة مجهــزة للقــوارب والمركبــات البحريــة؛ صناديــق 
تخزيــن مهيــأة خصيًصــا للقــوارب؛ صــواري القــوارب؛ مرابــط 
المصــدات  خطافــات  القــوارب؛  مصــدات  للقــوارب؛  بحدبــة 
خطافــات  القــوارب؛  حواجــز  للقــوارب؛  رافعــات  للقــوارب؛ 
القــوارب؛ قــوارب تشــبه قــوارب الكايــاك؛ مــراوح لولبيــة للقــوارب؛ 
مصــدات  القــوارب؛  احتــكاك  مصــدات  القــارب؛  دفــة  ذراع 
ولوازمهــا؛  وأجزاؤهــا  والبحريــة  يــة  الرب المركبــات  القــوارب؛ 
االأجــزاء الهيكليــة ومكونــات مجموعــة نقــل الحركــة عــل شــكل 
ــات  ــاكل المركب ــة؛ هي ــة والبحري ي ــات الرب ــة للمركب ــركات كهربائي مح
ــة  ــة؛ تصميمــات داخلي ــات البحري ــة مجهــزة للمركب ــة؛ أغطي البحري
جلديــة مخصصــة للمركبــات؛ فــرش المركبــات؛ المركبــات االأرضيــة 
ــًدا  ــة وتحدي ــات الكهربائي ــار المركب ــع غي ــة؛ قط ــة الكهربائي والبحري
ــة  ــة كهربائي ــات بحري المحــركات؛ ماســحات الزجــاج االأمامــي؛ مركب
عاليــة االأداء عاملــة كلًيــا عــى البطاريــة؛ مقاعــد المركبــات؛ محــركات 
ــارات  ــات؛ ش ــرك للمركب ــاند مح ــة؛ مس ــة والبحري ي ــات الرب للمركب
ــات  ــات؛ خطاف ــا المركب ــات؛ مراي ــد المركب ــائد مقع ــات؛ وس للمركب
ملحقــات  لحمــل  المركبــات  ي 

�ف لالســتخدام  مصممــة خصيًصــا 
الســيارة؛ الزجــاج االأمامــي للســيارة؛ أجهــزة مكافحــة الرقــة 
للمركبــات؛ مغلفــات حمايــة مقعــد المركبــات؛ قطــع تصليــح 
يــة  يــة والبحريــة؛ هيــاكل المركبــات الرب هيكليــة للمركبــات الرب
ــذ  ــات؛ نواف ــي للمركب ــاج االأمام ــحة الزج ــفرات ممس ــة؛ ش والبحري
نــذار ضــد الرقــة للمركبــات؛ أحزمــة  زجاجيــة للمركبــات؛ أجهــزة االإ
ــد  ــا بع ــات م ــات المركب ــات؛ ملحق ي المركب

ــتخدام �ف ــد لالس المقاع
ي ترتيــب المركبــات مهيــأة 

البيــع وتحديــًدا حقائــب وشــبكات وصــوا�ف
ــات؛  ــد المركب ــان لمقاع ــة أم ــات؛ أحزم ي المركب

ــا �ف كيبه ــا لرت خصيًص
ــًدا الســيارات والشــاحنات والقــوارب؛  ــة وتحدي ــات الكهربائي المركب
دراجــات؛ أقفــال كهربائيــة للمركبــات ذات المحــركات؛ أنظمــة إنــذار 

المركبــات ذات المحــركات؛ مقطــورات للمركبــات البحريــة. 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42012 العالمة التجارية رقم :  42012

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited 

ي  بإسم :  جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري ) يو كاي ) آي �ب
ليمتد 

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

ي دبليو 
العنوان :  980 غرايت وست رود، برينتفورد، ميدلسيكس �ت

ا   8 9 جي أس، إنكلرت

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:
Surgical, medical, dental apparatus and instruments; 
orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and 
assistive devices adapted for the disabled; massage 
apparatus; apparatus, devices and articles for nursing 
infants, diagnostic apparatus for medical purposes; 
patches for medical use, electromagnetic therapy 
devices; Infrared therapy devices; ultra-sound therapy 
devices; laser therapy devices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات الجراحيــة، والطبيــة، االجهــزة واالدوات الخاصــة 
تقطيــب  أو  خياطــة  مــواد  يــة؛  تجبري أدوات  االســنان؛  بطــب 
ف ؛  الجــروح؛ االأجهــزة العالجيــة والمســاعدة المعــدة للمعوقــ�ي
لتمريــض  والمعــدات  ات  ف والتجهــري االأجهــزة،  المســاج؛  أجهــزة 
الرضــع، أجهــزة تشــخيص لغايــات طبيــة؛ اللصقــات لالســتدخدام 
؛ أجهــزة العــالج باالأشــعة  ، أجهــزة العــالج الكهرومغناطيــىسي ي الطــىب
تحــت الحمــراء؛ أجهــزة العــالج بالموجــات فــوق الصوتيــة؛ أجهــزة 

ر  ف ــري ــالج بالل الع

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42013 العالمة التجارية رقم :  42013

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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

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

Goods/Services:
Paper and cardboard; Printed matter; Bookbinding 
material; Photographs; Stationery and office requisites, 
except furniture; Adhesives for stationery or household 
purposes; Drawing materials and materials for artists; 
Paintbrushes; Instructional and teaching materials; 
Plastic sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; Printers’ type, printing blocks; Printed 
manuals in the field of vehicle maintenance and repair; 
pens; paper; stationary; stickers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى؛ المطبوعــات؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ 
الصــور الفوتوغرافيــة؛ القرطاســية واللــوازم المكتبية، عــدا االأثاث؛ 
ليــة؛ مــواد  ف ي القرطاســية أو لغايــات مرف

مــواد اللصــق المســتعملة �ف
ي الدهــان أو التلويــن؛ مــواد التوجيــه 

؛ فــراسش ف رســم ومــواد الفنانــ�ي
كيــاس البالســتيكية لّلــف أو  والتدريــس؛ االأغطيــة واالأغشــية واالأ
ــات  ــمات)؛ الكتيب ــيهات )الراس ــة؛ الكليش ــروف الطباع ــف؛ ح التغلي
ــالم؛ ورق؛  ــا؛ أق ــات وتصليحه ــة المركب ــال صيان ي مج

ــة �ف المطبوع
ــية).  ــات )قرطاس ــية؛ لصاق قرطاس

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42014 العالمة التجارية رقم :  42014

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

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

Goods/Services:
Leather and imitations of leather; Animal skins and 
hides; Luggage and carrying bags; Umbrellas and 
parasols; Walking sticks; Whips, harness and saddlery; 
Collars, leashes and clothing for animals; Book bags; 
school bags; trunks and traveling bags; umbrellas; 
duffle bags for travel; toiletry cases sold empty; makeup 
bags sold empty; leather bags. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الجلــود المدبوغــة والجلــود المدبوغــة المقلــدة؛ جلــود الحيوانــات 
الخــام أو المدبوغــة؛ حقائــب ســفرية وحقائــب حمــل؛ المظــالت 
؛ الســياط وأطقــم الحيوانــات والــروج؛  ؛ العــىي والشــماسي
ــب  ــب؛ الحقائ ــب الكت ــات؛ حقائ ــس للحيوان ــن ومالب ــواق ورس أط
مظــالت؛  الســفرية؛  والحقائــب  الثيــاب  صناديــق  المدرســية؛ 
حقائــب مــن القمــاش الخشــن للســفر؛ علــب أدوات الزينــة مباعــة 

ــة.  ــب الجلدي ــة؛ الحقائ ــة فارغ ــاج مباع ــب الماكي ــة؛ حقائ فارغ
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42015 العالمة التجارية رقم :  42015

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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; Cookware 
and tableware, except forks, knives and spoons; Combs 
and sponges; Brushes, except paintbrushes; Brush-
making materials; Articles for cleaning purposes; 
Unworked or semi-worked glass, except building glass; 
Glassware, porcelain and earthenware; Cups and mugs; 
bottles, sold empty; lunch boxes; unfinished glass for 
vehicle windows; glass for signal lights or headlights 
for vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ادوات  أوللمطبــخ؛  ىلي  ف المــرف لالســتعمال  وأوعيــة  ي 

وأوا�ف أدوات 
ــق[؛  ــوك والمالع ف والش ــكاك�ي ــالف الس ــدة ]بخ ــخ وأدوات مائ الطب
ي التلويــن أو الدهــان)؛ 

ي )عــدا فــراسش
أمشــاط وأســفنج؛ فــراسش

؛ أدوات تنظيــف؛ زجــاج غــري مشــغول أو  ي
مــواد صنــع الفــراسش

ي 
)؛ أوا�ف ي

ــا�ف ي المب
ــتعمل �ف ــاج المس ــدا الزج ــغول )ع ــبه مش ــاج ش زج

ــواب؛  ك ف واالأ ــ�ي ــة؛ الفناج ي خزفي
ي وأوا�ف

ــىف ــزف صي ي خ
ــة وأوا�ف زجاجي

الزجاجــات المباعــة فارغــة؛ صناديــق الغــداء؛ زجــاج غــري مصقــول 
شــارات أو المصابيــح االأماميــة  لنوافــذ المركبــات؛ زجــاج الأضــواء االإ

ــات.  للمركب
  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42016 العالمة التجارية رقم :  42016

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Textiles and substitutes for textiles; household linen; 
curtains of textile or plastic; Towels; beach towels; 
blankets; window curtains. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛  ىلي ف المنســوجات وبدائــل المنســوجات؛ بياضــات لالســتعمال المــرف
ســتائر مــن النســيج او البالســتيك؛ مناشــف؛ مناشــف للبحــر؛ 

ــذ.  ــتائر للنواف ــات؛ س ــة / بطاني أغطي
  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42017 العالمة التجارية رقم :  42017

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited 

ي  بإسم :  جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري ) يو كاي ) آي �ب
ليمتد 

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

ي دبليو 
العنوان :  980 غرايت وست رود، برينتفورد، ميدلسيكس �ت

ا   8 9 جي أس، إنكلرت

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 preparations and substances including 
analgesics, antipyretics and anti-inflammatory 
preparations; chemical products for therapeutic 
use; therapeutic agents (medical); adhesive patches 
for medical purposes; adhesive patches for surgical 
purposes; adhesive patches incorporating a 
pharmaceutical preparation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي ذلــك المســكنات، 

ات والمــواد الصيدالنيــة بمــا �ف المســتحرف
ات خافضــة للحــرارة ومضــادة لاللتهابــات؛ منتجــات  مســتحرف
ــع  ــة)؛ رق ــة )طبي ــل عالجي ــي؛ عوام ــتخدام العالج ــة لالس كيميائي
ــة؛  ــراض الجراحي ــة لالأغ ــع الالصق ــة؛ الرق ــراض الطبي ــة لالأغ الصق

ي 
ــدال�ف ــتحرف صي ــى مس ــوي ع ــة تحت ــع الصق رق

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42018 العالمة التجارية رقم :  42018

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

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

Goods/Services:
Clothing, footwear, headwear; Articles of clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, shorts, pants, 
shirts, jackets, coats, hats, footwear; headwear, namely, 
sports hats, caps, sun visors; hats for infants, babies, 
toddlers, and children; infant and toddler one piece 
clothing; infant wear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاف مــن المالبــس  ــرأس؛ أصن ــة ال ــاس القــدم وأغطي المالبــس ولب
ات  ف والكــرف الصوفيــة  ات  ف والكــرف كــم  النصــف  قمصــان  مثــل 
ات والمعاطــف  ة والراويــل والقمصــان والســرت والراويــل القصــري
والقبعــات ولبــاس القــدم؛ أغطيــة الــرأس وتحديــداً القبعــات 
للرضــع  قبعــات  الشــمس؛  وحواجــب  والقبعــات  الرياضيــة 
واالأطفــال واالأطفــال الصغــار واالأوالد؛ مالبــس الرضــع واالأطفــال 

ــع.  ــس الرض ــدة؛ مالب ــة واح ــن قطع ــار م الصغ

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42019 العالمة التجارية رقم :  42019

Class: 26 ي الصنف :   26
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

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

Goods/Services:
Lace, braid and embroidery, and haberdashery ribbons 
and bows; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers; hair decorations; false hair; cloth 
patches for clothing; ornamental cloth patches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

ــة �ف ــات المباع ــط والربط ائ ــز والرش ــل والتطري ــات والجدائ المخرم
دكان لــوازم الخياطــة؛ االأزرار والخطافــات والمشــابك والدبابيــس 
بــر؛ زهــور اصطناعيــة؛ زينــة الشــعر؛ شــعر مزيــف؛ رقــع مــن  واالإ

ــة.  القمــاش للمالبــس؛ رقــع قمــاش الزين
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42020 العالمة التجارية رقم :  42020

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited 

ي  بإسم :  جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري ) يو كاي ) آي �ب
ليمتد 

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

ي دبليو 
العنوان :  980 غرايت وست رود، برينتفورد، ميدلسيكس �ت

ا   8 9 جي أس، إنكلرت

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:
Surgical, medical, dental apparatus and instruments; 
orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and 
assistive devices adapted for the disabled; massage 
apparatus; apparatus, devices and articles for nursing 
infants, diagnostic apparatus for medical purposes; 
patches for medical use, electromagnetic therapy 
devices; Infrared therapy devices; ultra-sound therapy 
devices; laser therapy devices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات الجراحيــة، والطبيــة، االجهــزة واالدوات الخاصــة 
تقطيــب  أو  خياطــة  مــواد  يــة؛  تجبري أدوات  االســنان؛  بطــب 
ف ؛  الجــروح؛ االأجهــزة العالجيــة والمســاعدة المعــدة للمعوقــ�ي
لتمريــض  والمعــدات  ات  ف والتجهــري االأجهــزة،  المســاج؛  أجهــزة 
الرضــع، أجهــزة تشــخيص لغايــات طبيــة؛ اللصقــات لالســتدخدام 
؛ أجهــزة العــالج باالأشــعة  ، أجهــزة العــالج الكهرومغناطيــىسي ي الطــىب
تحــت الحمــراء؛ أجهــزة العــالج بالموجــات فــوق الصوتيــة؛ أجهــزة 

ر  ف ــري ــالج بالل الع

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42021 العالمة التجارية رقم :  42021

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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

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

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions; operation of electric 
battery systems comprised of wirelessly connected 
electric battery apparatus with embedded remotely 
updateable software and firmware and supporting 
software for the storage and discharge of stored 
electricity for others, for business purposes, and 
business consulting services related thereto; 
dealerships in the field of marine vehicles and vehicles; 
retail stores, outlets, and pop-up stores in the field 
of marine vehicles and vehicles; business consulting 
services, namely, providing assistance in development 
of business strategies; consultation in the field of energy 
efficiency pertaining to solar and renewable energy; 
providing purchase advisory and consultancy services 
to consumers for the purchase of marine vehicles and 
vehicles; providing an online directory information 
service featuring information regarding vehicles and 
charging stations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأعمــال وتفعيــل  وإدارة وتوجيــه  عــالن  واالإ الدعايــة  خدمــات 
ي 

؛ تشــغيل أنظمــة البطاريــات الكهربائيــة الــىت ي النشــاط المكتــىب
مــع  متصلــة الســلكًيا  كهربائيــة  بطاريــات  أجهــزة  مــن  تتكــون 
ــة للتحديــث  ــة وقابل ــة وبرامــج دعــم مضمن ــات وبرامــج ثابت برمجي
ــراض  ــن الأغ ــة لالآخري ــاء المخزن ــغ الكهرب ــن وتفري ــد لتخزي ــن بع ع
ــوكاالت  ــا؛ ال ــة به االأعمــال وخدمــات استشــارات االأعمــال المتعلق
ــاط  ــة ونق ــر التجزئ ــات؛ متاج ــة والمركب ــات البحري ــال المركب ي مج

�ف
ي مجــال المركبــات البحريــة والمركبــات؛ 

البيــع والمتاجــر المنبثقــة �ف
ي تطوير 

خدمــات استشــارات االأعمــال وتحديــداً تقديــم المســاعدة �ف
ي مجــال كفــاءة اســتخدام الطاقة 

اتيجيات االأعمــال؛ التشــاور �ف اســرت
المتعلقــة بالطاقــة الشمســية والطاقــة المتجــددة؛ تقديــم خدمات 
ف  ــتهلك�ي ــارية للمس ــات االستش اء والخدم ــرش ــة بال ــح المتعلق النص
ــات  ــة معلوم ــري خدم ــات؛ توف ــة والمركب ــات البحري اء المركب ــرش ل
ــأن  ــات بش ــى معلوم ــوي ع ي تحت

ــىت ــن) ال ة )ان-الي ــا�ش ــل المب الدلي
ــحن.  ــات الش ــات ومحط المركب

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42022 العالمة التجارية رقم :  42022

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

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

Goods/Services:
Construction services; installation and repair services; 
mining extraction, oil and gas drilling; installation, 
maintenance and repair, and upgrading of wirelessly 
connected electric battery apparatus, and consulting 
related thereto, for the storage and discharge of 
stored electricity for stabilizing and meeting electricity 
demands and usage goals; providing maintenance and 
repair services for vehicles; vehicle repair consultation;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وخدمــات  التجميــع  او  كيــب  الرت خدمــات  االنشــاء؛  خدمــات 
ــار النفــط والغــاز؛ تركيــب  صــالح؛ اســتخراج المعــادن وحفــر أب االإ
وصيانــة وتصليــح وتحديــث أجهــزة البطاريــات الكهربائيــة المتصلــة 
ــاء  ــغ الكهرب ــن وتفري ــا لتخزي ــة به ــارات المتعلق ــلكياً واالستش الس
االســتخدام  وأهــداف  الكهربــاء  متطلبــات  لتثبيــت  المخزنــة 
وتلبيتهــا؛ توفــري خدمــات الصيانــة والتصليــح للمركبــات؛ خدمــات 
االستشــارات المتعلقــة بتصليــح المركبــات؛ خدمــات االستشــارات
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329

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

vehicle maintenance consultation; vehicle battery 
charging; vehicle customization services, namely, 
building custom vehicles; vehicle charging station 
services; vehicle repair and maintenance; vehicle 
detailing; vehicle service stations; vehicle painting; 
charging station services for electric vehicles; fleet 
management services in the nature of maintenance 
of fleet vehicles; installation services; design, 
development, and manufacture of specialized electric 
vehicles; maintenance, service, and repair of specialized 
electric vehicles; plastic wrapping services for securing 
and protecting boats; consultation services in the field 
of yacht and boat conversion, renovation, refit and 
repair; yacht and boat conversion, renovation refit and 
repair. 

المتعلقــة بصيانــة المركبــات؛ شــحن بطاريــات المركبــات؛ خدمــات 
التفصيــل حســب الطلــب للمركبــات وتحديــداً بنــاء مركبــات مفصلــة 
تصليــح  المركبــات؛  شــحن  محطــة  خدمــات  الطلــب؛  حســب 
وصيانــة المركبــات؛ تفصيــل المركبــات؛ محطــات خدمــة المركبــات؛ 
ــة؛  ــات؛ خدمــات محطــة الشــحن للســيارات الكهربائي طــالء المركب
ي طبيعــة صيانــة أســطول المركبــات؛ 

خدمــات إدارة االأســطول �ف
كيــب؛ تصميــم وتطويــر وتصنيــع الســيارات الكهربائيــة  خدمــات الرت
الكهربائيــة  المركبــات  وتصليــح  وخدمــة  صيانــة  المتخصصــة؛ 
ف وحمايــة  لتأمــ�ي البالســتيكية  التغليــف  المتخصصــة؛ خدمــات 
اليخــوت  تحويــل  مجــال  ي 

�ف االستشــارية  الخدمــات  القــوارب؛ 
تحويــل  وتصليحهــا؛  فهــا  تجهري وإعــادة  وتجديدهــا  والقــوارب 

اليخــوت والقــوارب وتجديدهــا وتصليحهــا. 

  

 

Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42023 العالمة التجارية رقم :  42023

Class: 40 ي الصنف :   40
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

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

Goods/Services:
Treatment of materials; Recycling of waste and trash; Air 
purification and treatment of water; Printing services; 
Food and drink preservation; Custom manufacture 
of vehicles; leasing of wirelessly connected electric 
battery apparatus with embedded remotely updateable 
software and firmware for the storage and discharge of 
stored   electricity for stabilizing and meeting electricity 
demands and usage goals; acrylic finishing of vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنقيــة  النفايــات والفضــالت؛  إعــادة تدويــر  المــواد؛  معالجــة 
الهــواء ومعالجــة الميــاه؛ خدمــات الطباعــة؛ حفــظ االأطعمــة 
وبــات؛ خدمــات التفصيــل حســب الطلــب للمركبــات؛ تأجــري  والمرش
أجهــزة بطاريــات كهربائيــة متصلــة الســلكًيا مــع برمجيــات وبرامــج 
ثابتــة قابلــة للتحديــث عــن بعــد لتخزيــن وتفريــغ الكهربــاء المخزنــة 
لتحقيــق اســتقرار الكهربــاء وتلبيــة حاجاتهــا وأهــداف اســتخدامها؛ 
كريليــك).  ي باالأ

تشــطيب أكريليــك للســيارات )طــالء الســيارات النهــا�أ
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Date :23/12/2021  التاريخ :23/12/2021

Trademark No.:42024 العالمة التجارية رقم :  42024

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  ي هولدينغز، ال ال سي بإسم :  ريفيان اي �ب

Applicant Address13250:  N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of 
America 

ي رود، باليماوث، ميتشيغان 48170، 
العنوان :  13250 ان. هاغر�ت
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

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

Goods/Services:
Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; Industrial analysis, 
industrial research and industrial design services; 
Quality control and authentication services; Design 
and development of computer hardware and software; 
Monitoring vehicles to ensure proper functioning; 
remote monitoring of the functioning, performance, 
and efficiency of electric vehicles; providing non-
downloadable software used for predictive analysis 
of electric vehicle charging and maintenance, and 
predictive analysis of consumer needs;   engineering 
design services; product development consultation; 
consulting services in the field of the design of vehicles 
for others; consulting in the field of engineering; 
monitoring of wirelessly connected electric battery 
apparatus with embedded firmware and software for 
storing and supplying electricity to ensure proper 
functioning and programming for meeting electricity 
demands and usage goals; design of electric battery 
systems comprised of wirelessly connected electric 
battery apparatus and supporting software, all for 
storage and discharge of stored electricity, in order 
to optimize the design efficiency, programming and 
configuration of said systems, and consulting services 
related thereto; software as a service (SAAS) services 
featuring software for monitoring, optimizing, and 
regulating the storage and discharge of stored energy 
to and from wirelessly connected electric battery 
apparatus; providing online non-downloadable 
software for monitoring, optimizing, and regulating 
the storage and discharge of stored energy to and 
from wirelessly connected electric battery apparatus; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات العلميــة والتقنيــة وخدمــات البحث والتصميــم المتعلقة 
بهــا، خدمــات التحاليــل واالأبحــاث والتصاميــم الصنـــاعية؛ خدمات 
ــر  ــم وتطوي ــات تصمي ــا؛ خدمـ ــة عليه ــودة والمصادق ــة الج مراقب
عتــاد وبرامــج الكمبيوتـــر؛ مراقبــة المركبــات لضمان االأداء الســليم؛ 
المراقبــة عــن بعــد لعمــل وأداء وكفــاءة المركبــات الكهربائيــة؛ 
ي التحليــل التوقعــي 

يــل تُســتخدم �ف ف توفــري برمجيــات غــري قابلــة للترف
التوقعــي  والتحليــل  وصيانتهــا  الكهربائيــة  المركبــات  لشــحن 
؛ االستشــارات  الحتياجــات المســتهلك؛ خدمات التصميــم الهندسي
ي مجــال تصميــم 

المتعلقــة بتطويــر المنتــج؛ خدمــات استشــارية �ف
ي مجــال الهندســة؛ مراقبــة 

المركبــات لالآخريــن؛ االستشــارات �ف
أجهــزة البطاريــات الكهربائيــة المتصلــة الســلكًيا مــع برمجيــات 
وبرامــج ثابتــة وبرمجيــات مضمنــة وقابلــة للتحديــث عــن بعــد 
ف  ــب�ي ــة المناس مج ــل والرب ــان العم ــاء لضم ــد الكهرب ــن وتوري لتخزي
لتلبيــة متطلبــات الكهربــاء وأهــداف االســتخدام؛ تصميــم أنظمــة 
البطاريــات الكهربائيــة المكونــة مــن أجهــزة بطاريــات كهربائيــة 
وتفريــغ  لتخزيــن  وكلهــا  داعمــة  وبرمجيــات  الســلكًيا  متصلــة 
ــة  مج ــم والرب ــاءة التصمي ف كف ــ�ي ــل تحس ــن أج ــة م ــاء المخزن الكهرب
وتكويــن االأنظمــة المذكــورة والخدمــات االستشــارية المتعلقــة بهــا؛ 
ف  مجيــات رصــد وتحســ�ي ف برب ي تتمــري

مجيــات كخدمــة الــىت خدمــات الرب
مــن وإىل جهــاز  المخزنــة  الطاقــة  تخزيــن وتريــف  وتنظيــم 
ة  البطاريــات الكهربائيــة المتصلــة الســلكًيا؛ توفــري برمجيــات مبــا�ش
ــن  ــم تخزي ف وتنظي ــ�ي ــد وتحس ــل لرص ي ف ــة للترف ــري قابل ــن) غ )ان-الي
وتفريــغ الطاقــة المخزنــة مــن وإىل جهــاز البطاريــة الكهربائيــة 
ــة  ــة المضمن ــج الثابت ام ــات والرب مجي ــلكًيا؛ إدارة الرب ــة الس المتصل
لتخزيــن  الســلكًيا  المتصلــة  الكهربائيــة  البطاريــات  جهــاز  ي 

�ف
ــات  ــن برمجي ــة وتكوي ــق برمج ــن طري ــة ع ــاء المخزن ــغ الكهرب وتفري
ــة  ــح وترقي ــة وتصلي ــب وصيان ــة؛ تركي ــات الكهربائي ــزة البطاري الأجه
امــج  مجيــات الحاســوبية القابلــة للتحديــث عــن بعــد والرب الرب
ي أجهــزة البطاريــات الكهربائيــة المتصلة الســلكًيا

الثابتــة المضمنــة �ف
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management of software and firmware embedded 
in wirelessly connected electric battery apparatus 
for the storage and discharge of stored electricity by 
programming and configuring software for electric 
battery apparatus; installation, maintenance, and 
repair and upgrading of remotely updateable computer 
software and firmware embedded in wirelessly 
connected electric battery   apparatus, and consulting 
related thereto, for the storage and discharge of stored 
electricity for stabilizing and meeting electricity 
demands and usage goals; vehicle inspection services 
for new and used vehicle for persons buying or selling 
their vehicles; vehicle damage inspection services; 
vehicle inspections; vehicle parts design services; 
vehicle fleet monitoring services for safety purposes; 
stolen vehicle recovery services; non-downloadable 
software in the nature of vehicle fleet management; 
non-downloadable software for management of the 
purchase, finance, lease, insurance, safety, security and 
diagnostics for vehicles. 

ــة  ــاء المخزن ــغ الكهرب ــن وتفري ــا لتخزي ــة به ــارات المتعلق واالستش
لتثبيــت وتلبيــة متطلبــات الكهربــاء وأهــداف االســتخدام؛ خدمــات 
فحــص المركبــات للمركبــات الجديــدة والمســتعملة لالأشــخاص 
ار  ون أو يبيعــون مركباتهــم؛ خدمــات فحــص أرصف الذيــن يشــرت
المركبــات االآليــة؛ فحــص المركبــات؛ خدمــات تصميــم قطــع غيــار 
المركبــات؛ خدمــات مراقبــة أســطول المركبــات الأغــراض الســالمة؛ 
خدمــات اســتعادة المركبــات المروقــة؛ توفــري برمجيــات غــري 
يــل عــى شــكل إدارة أســطول المركبــات؛ توفــري برمجيــات  ف قابلــة للترف
ــالمة  ف وس ــ�ي ــري وتأم ــل وتأج اء وتموي دارة �ش ــل الإ ي ف ــة للترف ــري قابل غ

ــات.  ي المركب
ــال �ف ــخيص االأعط ــن وتش وأم

  

 

Date :27/12/2021  التاريخ :27/12/2021

Trademark No.:42029 العالمة التجارية رقم :  42029

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Jaffal group for trade and 
investment

كة مجموعة الجفال للتجارة واالستثمار  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Al-Balou’, 
Jafal Building, 1st Floor, Mobile 0568858800   

ة البالوع عمارة جفال ط 1 جوال  العنوان :  رام الله البري
    0568858800

Applicant for Correspondence : Ramallah, Al-
Bireh, Al-Balou’, Jafal Building, 1st Floor, Mobile 
0568858800

ة البالوع عمارة جفال ط 1 جوال  عنوان التبليغ  : رام الله البري
0568858800

ف فلسط�ي
Goods/Services:
Computer programming, computer software 
consultancy, computer software design, computer 
software installation, computer software (Maintenance 
of __), computer software (Updating of __), Computer 
system analysis, computer system design, computer 
virus protection services, Consultancy (computer 
software__) , Conversion of data or documents from 
physical to electronic media, creating and maintaining 
web sites  for others, Data conversion of computer 
programs and data , Digitization of documents 
[scanning], Duplication of computer programs, 
Engineering, Hosting computer sites [wen sites

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برامــج  ,صيانــة  كمبيوتــر  برامــج  تصميــم   , الكمبيوتــر  برمجــة 
ــق  ــات الوثائ ــل بيان ــر , تحوي ــة الكمبيوت ــل انظم ــر , تحلي الكمبيوت
ــج  ــث برام ــبكة , تحدي ــوادم الش ــري خ ــة , تأج ــة , الهندس اىل رقمي
كمبيوتــر , مراقبــة انظمــة الكمبيوتــر عــن طريــق الوصــول مــن 
ــم  ــه , تصمي ــر ومعلومات ــج الكمبيوت ــد , تحويــل بيانــات برام بعي
ــت  ن ــبكة االنرت ــى ش ــع ع ــة المواق ــاء وصيان ــر , انش ــة كمبيوت انظم
ــات  ــر , خدم ــدات الكمبيوت ــر مع ــم وتطوي ي تصمي

ــارات �ف , االستش
حمايــة الكمبيوتــر مــن الفايروســات , نســخ برامــج كمبيوتــر , تفعيــل 

ــت  ن ــع االنرت مواق
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Date :28/12/2021  التاريخ :28/12/2021

Trademark No.:42030 العالمة التجارية رقم :  42030

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Joud clean  كة قمة الجود للمواد االستهالكية بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:   :  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. 
ف اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة كل�ي اشرت

  
 

Date :28/12/2021  التاريخ :28/12/2021

Trademark No.:42031 العالمة التجارية رقم :  42031

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Ali Mohammed yasen melhem  ف ملحم بإسم :  عى محمد ياس�ي

Applicant Address: Hebron halhol near alcocacola                                        كه الكوكاكوال العنوان :  الخليل حلحول بالقرب من �ش

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee Chocolate proplis honey londiments fruitellies 
mayonnaise royal jelly coca custerf saouce tomato 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه  ــىي الفواك ــل ج ــل تواب ــل نح ــل عس ــمع العس ــوة ش ــوكالتة قه ش

ــدورة ــه البن د صلص ــرت ــكي كاكاو كس ــىي مل ف ج ــري مايون
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Date :28/12/2021  التاريخ :28/12/2021

Trademark No.:42032 العالمة التجارية رقم :  42032

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: mexico food and resturant 
company 

كة مطاعم ماكسيكا فود المساهمة الخصوصية  بإسم :  �ش
المحدودة 

Applicant Address: Ramallah, Batn Al-Hawa 
Street, Golden Gate Building, 1st floor 

العنوان :  رام الله شارع بطن الهوى عمارة جولدن جيت ط 1  

Applicant for Correspondence : Adv Alaa Frejat 
Ramallah, Al-Irsal Street, Said Haifa Building, 1st 
floor, Mobile 0598370172 

عنوان التبليغ  : المحامي عالء فريجات رام الله شارع االرسال عمارة 
سعيد هيفاء ط 1 جوال 0598370172 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
cafes, cafeterias , canteens   Catering (food and drink) 
, restaurants , rastaurants (self – service ) snack – bars

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمتنقلــة  المؤقتــة  المطاعــم   ، يــات  الكافتري  ، المقاهــي   
اب ، المطاعــم ، مطاعــم  ويــد بالطعــام والــرش ف )الكانتينــات) ، الرت

الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 

  

 

Date :28/12/2021  التاريخ :28/12/2021

Trademark No.:42033 العالمة التجارية رقم :  42033

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: mexico food and resturant 
company 

كة مطاعم ماكسيكا فود المساهمة الخصوصية  بإسم :  �ش
المحدودة 

Applicant Address: Ramallah, Batn Al-Hawa 
Street, Golden Gate Building, 1st floor 

العنوان :  رام الله شارع بطن الهوى عمارة جولدن جيت ط 1  
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Applicant for Correspondence : Adv Alaa Frejat 
Ramallah, Al-Irsal Street, Said Haifa Building, 1st 
floor, Mobile 0598370172 

عنوان التبليغ  : المحامي عالء فريجات رام الله شارع االرسال عمارة 
سعيد هيفاء ط 1 جوال 0598370172 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
cafes, cafeterias , canteens   Catering (food and drink) 
, restaurants , rastaurants (self – service ) snack – bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمتنقلــة  المؤقتــة  المطاعــم   ، يــات  الكافتري  ، المقاهــي 
اب ، المطاعــم ، مطاعــم  ويــد بالطعــام والــرش ف )الكانتينــات) ، الرت

الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة  الخدمــة 

tortilla اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :28/12/2021  التاريخ :28/12/2021

Trademark No.:42034 العالمة التجارية رقم :  42034

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: mexico food and resturant 
company 

كة مطاعم ماكسيكا فود المساهمة الخصوصية  بإسم :  �ش
المحدودة 

Applicant Address: Ramallah, Batn Al-Hawa 
Street, Golden Gate Building, 1st floor 

العنوان :  رام الله شارع بطن الهوى عمارة جولدن جيت ط 1  

Applicant for Correspondence : Adv Alaa Frejat 
Ramallah, Al-Irsal Street, Said Haifa Building, 1st 
floor, Mobile 0598370172 

عنوان التبليغ  : المحامي عالء فريجات رام الله شارع االرسال عمارة 
سعيد هيفاء ط 1 جوال 0598370172 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
cafes, cafeterias , canteens   Catering (food and drink) 
, restaurants , rastaurants (self – service ) snack – bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمتنقلــة  المؤقتــة  المطاعــم   ، يــات  الكافتري  ، المقاهــي 
اب ، المطاعــم ، مطاعــم  ويــد بالطعــام والــرش ف )الكانتينــات) ، الرت

الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة  الخدمــة 

tortilla اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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Date :28/12/2021  التاريخ :28/12/2021

Trademark No.:42035 العالمة التجارية رقم :  42035

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: BERVA MOBILYA IMALATI 
ORMAN AHSAP TEKSTIL URUNLERI INSAAT 
TAAHHUT HIRDAVAT BOYA IZOLASYON CAM 
ELEKTRIK ELEKTRONIK DAYANIKLI TUKET?M 
MALLARI OTO ALIM SATIM KOM?SYON 
TASIMACILIK ITHALAT IHRACAT VE DAHILI 
TICARET LIMITED SIRKETI 

فا لصناعة االثاث وصناعة منتجات اخشاب  كة بري بإسم :  �ش

الغابات ومقاولة اعمال البناء والخردوات والبويا والزجاج 

اء السيارات واعمال  ونية وبيع و�ش والمنتجات الكهربائية وااللكرت

اد والتصدير والتجارة الداخلية المحدودة  النقل واالستري

Applicant Address: GUZELBURC MAHALLESI 4. 
CADDE NO:8/A Antakya Hatay, Turkey 

ج ماهاليىسي 4. كاد نو: 8/ ايه هاتاي، تركيا   العنوان :  غوزيلبري

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Furniture, made of any kind of material; mattresses; 
pillows; air mattresses and cushions, not for medical 
purposes, water beds; mirrors; beehives, artificial 
honeycombs and sections of wood for honeycombs; 
bouncing chairs for babies, playpens for babies, cradles, 
infant walkers; display boards, frames for pictures 
and paintings, identification plates, identification 
tags, nameplates, identification labels made of 
wood or synthetic materials; packaging containers 
of wood or plastics, casks for use in transportation or 
storage, barrels, storage drums, tanks, boxes, storage 
containers, transportation containers, chests, loading 
pallets and closures for the aforementioned goods, 
of wood or plastics; 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; 
ornaments and decorative goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic 
or plaster namely figurines, holiday ornaments for 
walls, sculptures, trophies; baskets, fishing baskets; 
kennels, nesting boxes and beds for household pets; 
portable ladders and mobile boarding stairs of wood 
or synthetic materials; bamboo curtains, roller indoor 
blinds [for interiors], slatted indoor blinds, trip curtains,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االثــاث المصنــوع مــن أي نــوع مــن المــواد، فرشــات ، المخــدات، 
ــة؛  ــة، أ�ّة مائي ــراض الطبي ــس لالأغ ــائد لي ــة ووس ــات هوائي فرش
المرايــا؛ خاليــا نحــل، أقــراص عســل صناعيــة وقطــع مــن الخشــب 
ــال  ــب لالأطف ــر لع ــال، حظائ ــزازة لالطف ــراسي ه ــل ، ك ــا النح لخالي
، أ�ّة هــزازة لالأطفــال ، مشــايات لالأطفــال ، لوحــات عــرض ، 
إطــارات للصــور واللوحــات، لوحــات تعريــف ، بطاقــات التعريــف، 
لوحــات لالســماء، بطاقــات تعريــف مصنوعــة مــن الخشــب أو 
المــواد االصطناعيــة؛ حاويــات التعبئــة والتغليــف مــن الخشــب أو 
ــل،  ــن، برامي ــل أو التخزي ي النق

ــتخدام �ف ــل لالس ــتيك، برامي البالس
براميــل التخزيــن، خزانــات ، صناديــق، حاويــات التخزيــن، حاويــات 
ــورة  ــع المذك ــة للبضائ ــحن واغطي ــات للش ــق، منص ــل، صنادي النق
ة  أعــاله ، مــن الخشــب أو البالســتيك، ســلع االأجهــزة الصغــري
ــف،  ــذا الصن ي ه

ــة �ف ــة المدرج ــواد االصطناعي ــب أو الم ــن الخش م
لــوازم االثــاث مــن الخشــب أو المــواد االصطناعيــة ، آليــات فتــح 
ــة؛ الحــىي  وإغــالق المصنوعــة مــن الخشــب أو المــواد االصطناعي
ف أو القصــب  والســلع الزخرفيــة المصنوعــة مــن الخشــب أو الفلــ�ي
ران أو الصفصــاف او الســندان أو العظــام أو العــاج  ف أو الخــري
أو عظــم فــك الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان أو المحــار أو 
ــا  ي به

ــىف ــس والمع ــتيك أو الجب ــل، البالس ــمع العس ــوم ، ش المرش
ــز؛  ــل، الجوائ ــة للجــدران، التماثي ــة العطل ة ، زين ــاكل الصغــري الهي
ســالل، ســالل صيــد الســمك ، بيــوت للــكالب، صناديــق تعشــيش 
ليــة ، ســاللم محمولــة وســاللم متحركــة مــن  ف للحيوانــات المرف
ران، بكــرات الســتائر  ف الخشــب أو المــواد االصطناعيــة؛ ســتائر الخــري
، مضلعــة  داخليــة  ســتائر  الداخليــة[،  ]للديكــورات  الداخليــة 

453



336

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain 
rings, curtain tie-backs, curtain rods; non-metal wheel 
chocks. 

ي الرحــالت، ســتائر خــرز للديكــور، مشــابك 
ســتائر تســتخدم �ف

ســتائر، حلقــات للســتائر، حبــال زينــة للســتائر ، قضبــان للســتائر 
ــة.  ــري المعدني ــالت غ ــات العج ؛ دواس

  

 

Date :28/12/2021  التاريخ :28/12/2021

Trademark No.:42036 العالمة التجارية رقم :  42036

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: BERVA MOBILYA IMALATI 
ORMAN AHSAP TEKSTIL URUNLERI INSAAT 
TAAHHUT HIRDAVAT BOYA IZOLASYON CAM 
ELEKTRIK ELEKTRONIK DAYANIKLI TUKET?M 
MALLARI OTO ALIM SATIM KOM?SYON 
TASIMACILIK ITHALAT IHRACAT VE DAHILI 
TICARET LIMITED SIRKETI 

فا لصناعة االثاث وصناعة منتجات اخشاب  كة بري بإسم :  �ش

الغابات ومقاولة اعمال البناء والخردوات والبويا والزجاج 

اء السيارات واعمال  ونية وبيع و�ش والمنتجات الكهربائية وااللكرت

اد والتصدير والتجارة الداخلية المحدودة  النقل واالستري

Applicant Address: GUZELBURC MAHALLESI 4. 
CADDE NO:8/A Antakya Hatay, Turkey 

ج ماهاليىسي 4. كاد نو: 8/ ايه هاتاي، تركيا   العنوان :  غوزيلبري

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising, marketing and public relations; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; design for 
advertising; provision of an online marketplace 
for buyers and sellers of goods and services ; office 
functions; secretarial services; arranging newspaper 
subscriptions for others; compilation of statistics; 
rental of office machines; systemization of information 
into computer databases; telephone answering for 
unavailable subscribers ; business management, 
business administration and business consultancy; 
accounting; commercial consultancy services; personnel 
recruitment, personnel placement, employment 
agencies, import-export agencies; temporary 
personnel placement services ; auctioneering ; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely, chemicals used in industry, 
science, photography, agriculture, horticulture and 
forestry, manures and soils, unprocessed artificial 
resins and unprocessed plastics, fire extinguishing 
compositions, adhesives not for medical, household 
and stationery purposes, paints; varnishes; lacquers;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدعايــة واالعــالن، التســويق والعالقــات العامة؛ تنظيــم المعارض 
والمعــارض التجاريــة الأغــراض تجاريــة أو دعائية ؛ تصميــم للدعاية، 
ي وبائعــي الســلع والخدمــات؛  نــت لمشــرت نرت توفــري ســوق عــرب االإ
اكات  ي ؛ خدمــات ســكرتارية؛ ترتيــب االشــرت تفعيــل النشــاط المكتــىب
ي الصحــف لالآخريــن؛ تجميــع االإحصائيــات؛ تأجــري آالت المكاتــب، 

�ف
عــى  الــرد  الكمبيوتــر؛  بيانــات  قواعــد  ي 

�ف المعلومــات  تنظيــم 
ف غــري المتوفريــن؛ ادارة اعمال،توجيــه االأعمــال  ك�ي الهاتــف للمشــرت
ــارات  ــات االستش ــبة؛ خدم ــة ؛ المحاس ــال المهني ــارات االأعم استش
، وكاالت التوظيف  ف التجاريــة؛ توظيــف االأفــراد ، وتنســيب الموظفــ�ي
المؤقــت  التوظيــف  خدمــات  والتصديــر؛  اد  االســتري ،وكاالت 
ــة  ــع لمصلح ــات التجمي ي ؛ خدم

ــىف ــزاد العل ــع بالم ؛ البي ف ــ�ي للموظف
ي بهــا الكيماويــات 

االآخريــن لمجموعــة متنوعــة مــن الســلع، والمعــىف
ي 

ي الصناعــة والبحــث العلمــي والتصويــر الفوتوغــرا�ف
المســتخدمة �ف

بــة، راتنجــات  والزراعــة والبســتنة وزراعــة الغابــات واالأســمدة والرت
اصطناعيــة غــري معالجــة، بالســتيك غــري معالــج، ، مركبــات إخمــاد 
ليــة والقرطاســية،  ف ان، مــواد الصقــة غــري طبيــة االأغــراض المرف النـــري
الدهانــات والورنيــش وطــالءات اللــك، مــواد الوقايــة مــن الصــدأ 
الصقــة  ومــواد  التلف،مرققــات  مــن  الخشــب  حفــظ  ومــواد 
ــة؛  ــاغ االأحذي ــادن؛ أصب ــة للمع ــواد حافظ ــاغ؛ م ــات؛ أصب للدهان
ي ذلــك لفافــات 

صبغــة وحــرب للطباعــة؛ مســاحيق للطابعــات )بمــا �ف
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preservatives against rust; preservatives against 
deterioration of wood; thinners and binders for 
paints; pigments; preservatives for metals; shoe dyes; 
printing dyes and ink; toners (including filled toner 
cartridges); colorants for food, pharmaceuticals and 
beverages, raw natural resins, metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists, 
bleaching and cleaning preparations, detergents 
other than for use in manufacturing operations and for 
medical  purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher detergents, 
perfumery; non-medicated cosmetics ; fragrances; 
deodorants for personal use and animals, soaps, 
dental care preparations: dentifrices, denture polishes, 
tooth whitening preparations, mouth washes, not 
for medical purposes, 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, wax for polishing, industrial oils and greases; 
cutting fluids; dust absorbing, wetting and binding 
compositions, solid fuels, coal, firewood, liquid and gas 
fuels; petrol, diesel oil, liquified petroleum gas, natural 
gas, fuel oil and their non-chemical additives, candles; 
wicks; semi-finished wax; wax and paraffin for lighting 
purposes, electrical energy, pharmaceutical and 
veterinary preparations for medical purposes; chemical 
preparations for medical and veterinary purposes, 
chemical reagents for pharmaceutical and veterinary 
purposes; medicated cosmetics, dietary supplements 
for pharmaceutical and veterinary purposes; dietary 
supplements; nutritional supplements; medical 
preparations for slimming purposes; food for babies; 
herbs and herbal beverages adapted for medicinal 
purposes, dental preparations and articles: teeth filling 
material, dental impression material, dental adhesives 
and material for repairing teeth, sanitary preparations 
for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers made of paper 
and textiles for babies, adults and pets, preparations for 
destroying vermin; herbicides, fungicides, preparations 
for destroying rodents, deodorants, other than for 
human beings or for animals; air purifying preparations; 
air deodorising preparations, disinfectants; antiseptics; 
detergents for medical purposes; medicated soaps; 
disinfectant soaps; antibacterial hand lotions, ores of 
non-precious metal, common metals and their alloys and 
semi-finished products made of these materials; irons 
for construction; mats and stirrups of common metals 
for buildings; common metals in the form of plate, billet, 
stick, profile, sheet and sheeting, goods and materials of 
common metal used for storage, wrapping, packaging 
and sheltering purposes, containers of metal (storage,

مســاحيق الطابعــات المملــوءة)؛ ملونــات للطعــام ، االأدويــة 
ي شــكل 

وبــات، الراتنجــات الطبيعيــة الخــام، معــادن �ف والمرش
ف ،  ف والطابعــات والفنانــ�ي ف والمصممــ�ي رقائــق ومســحوق للرســام�ي
ي 

ات التبييــض والتنظيــف ، المنظفــات غــري المســتخدمة �ف مســتحرف
عمليــات التصنيــع واالأغــراض الطبيــة، مبيــض الغســيل، منعمــات 
النســيج الســتخدام الغســيل، مزيــالت البقــع ، منظفــات غســالة 
ــح  ــة، روائ ــري طبي ــل غ ات التجمي ــتحرف ــور، مس ــون، العط الصح
والحيوانــات،  الشــخىي  لالســتخدام  العــرق  مزيــالت  طيبــة؛ 
ــنان ،  ــون االأس ــنان؛ معج ــة باالأس ات العناي ــتحرف ــون، مس الصاب
ات تبييــض االأســنان، غســول الفــم،  ملمعــات االأســنان، مســتحرف
ات صقــل، قمــاش ســحج  ليــس لالأغــراض الطبيــة ، مســتحرف
ف ســحج  )ســنفرة)، ورق ســحج )للســنفرة)؛ حجــر الخفــاف؛ معاجــ�ي
المعــادن  و  والفينيــل  للجلــود  تلميــع  ات  مســتحرف ــنفرة)،  )سَّ
والمعــادن  والفينيــل،  للجلــد  وكريمــات  ملمعــات  والخشــب، 
والخشــب، الشــمع للتلميــع ، زيــوت وشــحوم صناعيــة، موائع قطع 
ــب،  ــود الصل ــار، الوق ــت الغب ــب وتثبي ــاص وترطي ــات امتص ، مركب
يــن، زيــت الديــزل،  ف فحــم، الحطــب، الوقــود الســائل والغــاز، برف
ــا  ــود وإضافاته ــت الوق ــي، زي ــاز طبيع ــال ، غ ول المس ــرت ــاز الب غ
ــل؛ شــمع شــبه جاهــز؛ الشــمع  ــة ، الشــموع؛ الفتائ غــري الكيميائي
ات  نــارة، طاقــة الكهربائيــة، المســتحرف ف الأغــراض االإ والبارافــ�ي
ات  المســتحرف ؛  الطبيــة  لالأغــراض  والبيطريــة  الصيدالنيــة 
ــة  ــف الكيميائي ــة ، والكواش ــة والبيطري ــراض الطبي ــة لالأغ الكيميائي
التجميــل  ات  مســتحرف ؛  والبيطريــة  الصيدالنيــة  لالأغــراض 
ــة؛  ــة والبيطري ــراض الصيدالني ــة لالأغ ــالت الغذائي ــة، المكم الطبي
ات  ــتحرف ــة؛ المس ــالت غذائي ــة؛ مكم ــة الغذائي ــالت للحمي المكم
الطبيــة الأغــراض التخســيس؛ أغذيــة للرضــع واالأطفــال،؛ االأعشــاب 
ات  ــتحرف ــة ، مس ــراض الطبي ــأة لالأغ ــبية المهي ــات العش وب والمرش
وأدوات طــب االأســنان: مــواد حشــو االأســنان، مــواد طــب االأســنان، 
ات  صــالح االأســنان، مســتحرف مــواد الصقــة لالأســنان ومــواد الإ
، فــوط صحيــة، ســدادات قطنيــة  ي صحيــة لالســتخدام الطــىب
صحيــة، لصقــات ومــواد ضمــاد ؛ حفاضــات مصنوعــة مــن الــورق 
ات  والنســيج لالأطفــال والكبــار والحيوانــات االأليفــة، مســتحرف
ات والحيوانــات الضــارة، مبيــدات فطريــات ومبيدات  بــادة الحــرش الإ
ات لتدمــري القــوارض ، مزيــالت العــرق بخــالف  أعشــاب؛ مســتحرف
ــواء،  ــة اله ات تنقي ــتحرف ــات ؛ مس ــرش أو الحيوان ــتخدمة للب المس
زالــة الروائــح الكريهــة مــن الجــو ، المطهــرات،  ات الإ مســتحرف
، صابــون  ي المعقمــات ، منظفــات لالأغــراض الطبيــة، صابــون طــىب
ــري  ــادن غ ــات مع ــا، خام ي ــادة للبكتري ــد المض ــول الي ــر، غس مطه
ــري  ــع الغ ــا ؛ البضائ ــط منه ــة وكل خلي ــري نفيس ــادن غ ــة ، مع ثمين
ــاء، مفــارش  ــد للبن مشــغولة المصنوعــة مــن هــذه المــواد، الحدي
ــري  ــادن غ ــاء، المع ــة للبن ــري نفيس ــادن غ ــن مع ــركاب م ــيور اِل و س
 ، نفيســة عــى شــكل لوحــات ، بطاقــات، عــى، الملــف الشــخىي
ــة  ــري نفيس ــادن غ ــن المع ــواد م ــع والم ــة ، البضائ ــورق واالغطي ال
ــواء،  ي ــراض االإ ــة والغ ــف والتعبئ ــن والتغلي ي التخزي

ــتخدمة �ف المس
ي معدنيــة ، إطــارات 

حاويــات معدنيــة )تخزيــن ، نقــل) ، مبــا�ف
معدنيــة للبنــاء ، أعمــدة معدنيــة للبنــاء ، صناديــق معدنيــة ، 
حاويــات تغليــف معدنيــة، رقائــق االألومنيــوم، االأســوار المعدنيــة 
، حواجــز حراســة مــن المعــدن، أنابيــب معدنيــة، حاويــات تخزيــن
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transport), buildings of metal, frames of metal for 
building, poles of metal for building, metal boxes, 
packaging containers of metal, aluminium foil, fences 
made of metal, guard barriers of metal, metal tubes, 
storage containers of metal, metal containers for 
the transportation of goods, ladders of metal, goods 
of common metal for filtering and sifting purposes, 
included in this class, doors, windows, shutters, 
jalousies and their cases and fittings of metal, non-
electric cables and wires of metal, ironmongery; small 
hardware of metal; screws of metal; nails; bolts of 
metal;  nuts of metal; pegs of metal; flakes of metal; 
pitons of metal; metal chains;  furniture casters of 
metal; fittings of metal for furniture; industrial metal 
wheels; door handles of metal; window handles of 
metal; hinges of metal; metal latches; metal locks; metal 
keys for locks; metal rings; metal pulleys, ventilation 
ducts, vents, vent covers, pipes, chimney caps, manhole 
covers, grilles of metal for ventilation, heating, 
sewage, telephone, underground electricity and air 
conditioning installations, metal panels or boards (non-
luminous and non-mechanical) used for signalling, 
route showing, publicity purposes, signboards of metal, 
advertisement columns of metal, signaling panels of 
metal, non-luminous and non-mechanical traffic signs 
of metal, pipes of metal for transportation of liquids 
and gas, drilling pipes of metal and their metal fittings, 
valves of metal, couplings of metal for pipes, elbows 
of metal for pipes, clips of metal for pipes, connectors 
of metal for pipes, safes (strong boxes) of metal, metal 
railway materials, metal rails, metal railway ties, railway 
switches, bollards of metal, floating docks of metal, 
mooring buoys of metal, anchors, metal moulds for 
casting, other than machine parts, works of art made 
of common metals or their alloys, trophies of common 
metal, metal closures, bottle caps of metal, metal poles; 
metal pillars; scaffoling of metal; metal stakes, metal 
towers, metal pallets and metal ropes for lifting, loading 
and transportation purposes; metal hangers, ties, 
straps, tapes and bands used for load-lifting and load-
carrying, wheel chocks made primarily of metal, metal 
profile laths for vehicles for the purposes of decoration, 
machines, machine tools and industrial robots for 
processing and shaping wood, metals, glass, plastics 
and minerals, 3D printers, construction machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in construction: 
bulldozers, diggers (machines), excavators, road 
construction and road paving machines, drilling 
machines, rock drilling machines, road sweeping 
machines, lifting, loading and transmission machines 
and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading 
and transmission purposes: elevators, escalators and 
cranes, machines and robotic mechanisms (machines)

مــن المعــدن، حاويــات معدنيــة لنقــل البضائــع ، ســاللم معدنيــة، 
شــيح والغربلــة،  ســلع مــن معــادن غــري نفيســة الأغــراض الرت
ي هــذا الصنــف، االبــواب، الشــبابيك، االغطيــة المتحركــة 

الــواردة �ف
الكابــالت  المعــدن،  مــن  وتركيباتهــا  وحاوياتهــا  أباجــورات   ،
 ، حــدادة  مصنوعــات   ، الكهربائيــة  غــري  المعدنيــة  واالأســالك 
ــامري  ؛ مس ــامري ــة ، مس ــي معدني ة ، براغ ــري ــة صغ ــردوات معدني خ
ملولبــة معدنيــة ، صامــوالت معدنيــة ، أوتــاد مــن المعــدن اوتــاد 
معدنيــة، سالســل معدنيــة، دواليــب معدنيــة لالثــاث؛ لــوازم 
معدنيــة لالأثــاث، عجــالت معدنيــة صناعيــة، مقابــض االأبــواب 
المعدنيــة، مقابــض النوافــذ المعدنيــة، مفصــالت مــن المعــدن، 
مــزالج معدنيــة، أقفــال معدنيــة مفاتيــح معدنيــة لالأقفــال، حلقات 
معدنيــة، بكــرات معدنيــة، مجــاري التهويــة، فتحــات، أغطيــة 
ــات  ــة لفتح ــة معدني ــن، أغطي ــة المداخ ــب، أغطي ــات، أنابي الفتح
خطــوط االأنابيــب ، شــبكات مــن المعــدن للتهويــة ، التدفئــة، 
ميــاه المجــاري، منشــآت تمديــد الهواتــف والكهربــاء وتكييــف 
الهــواء تحــت االأرض، االألــواح أو االألــواح المعدنيــة )غــري المضيئــة 
شــارة، عــرض الطريــق، أغــراض  وغــري الميكانيكيــة) المســتخدمة لالإ
ــات  ــة، لوح ــة المعدني ــدة الدعاي ــة، أعم ــات معدني ــة، الفت الدعاي
إشــارة معدنيــة، عالمــات المــرور غــري المضيئــة وغــري الميكانيكيــة 
للمعــادن، أنابيــب معدنيــة لنقــل الســوائل والغــاز، أنابيــب الحفــر 
مــن المعــدن وتركيباتهــا المعدنيــة، صمامــات مــن المعــدن، 
وصــالت معدنيــة لالأنابيــب، أكــواع معدنيــة لالأنابيــب، مقاطــع 
معدنيــة لالأنابيــب، موصــالت معدنيــة لالأنابيــب، خزائــن )صناديــق 
قويــة) مــن المعــدن، مــواد الســكك الحديديــة المعدنيــة، قضبــان 
ــكك  ــح الس ــة، مفاتي ــة المعدني ــكك الحديدي ــط الس ــة، رواب معدني
ــة، أعمــدة مــن المعــدن، أحــواض عائمــة مــن المعــدن،  الحديدي
عوامــات إرســاء مــن المعــدن، المــراسي والقوالــب المعدنيــة 
للصــب، بخــالف أجــزاء الماكينــة، االأعمــال الفنيــة المصنوعــة مــن 
ــري  ــادن الغ ــن المع ــز م ــبائكها، الجوائ ــة أو س ــري نفيس ــادن غ مع
ــدن،  ــن المع ــات م ــة زجاج ــة، أغطي ــالق معدني ــة ،ادوات إغ نفيس
أبــراج  أوتــاد معدنيــة،   ، أعمــدة معدنيــة، ســقاالت معدنيــة 
معدنيــة، المنصــات المعدنيــة والحبــال المعدنيــة للرفــع ، أغــراض 
طــة،  ــة ، العالقــات واالأ�ش ــل والنقــل ؛ الشــماعات المعدني التحمي
 ، وحملهــا  االأحمــال  رفــع  ي 

�ف المســتخدمة  واالأربطــة  طــة  االأ�ش
ائــح معدنيــة  حواجــز العجــالت مصنوعــة أساًســا مــن المعــدن، �ش
ــات  ــور، واالآالت ، أدوات االآالت والروبوت ــراض الديك ــات الأغ للمركب
زجــاج،  المعــادن،  االأخشــاب،  وتشــكيل  لمعالجــة  الصناعيــة 
البالســتيك والمعــادن، طابعــات ثالثيــة االأبعــاد ، آالت البنــاء 
ي البنــاء: الجرافــات، 

واالآليــات الروبوتيــة )االآالت) الســتخدامها �ف
ــاء الطــرق ورصــف الطــرق، آالت  ــار )آالت)، حفــارات، آالت بن حف
الحفــر، آالت حفــر الصخــور، آالت كنــس الطــرق، آالت الرفــع 
ــراض  ــع، أغ ــة )االآالت) للرف ــات الروبوتي ــل واالآلي ــل والنق والتحمي
المتحركــة والرافعــات  التحميــل والنقــل: المصاعــد والســاللم 
ــة  ــة وتربي ي الزراع

ــتخدامها �ف ــة )االآالت) الس ــات االآلي واالآالت واالآلي
لمعالجــة  )االآالت)  الروبوتيــة  واالآليــات  واالآالت  الحيوانــات 
الحبــوب، الفاكهــة، الخضــار والطعــام؛ آالت لتحضــري ومعالجــة 
ــة،  ي ــات الرب ــالف المركب ــورات، بخ ــركات والموت ــات، المح وب المرش
ــة ــة والهوائي ــط الهيدروليكي ــك: الضواب ــات لذل ــار وتركيب ــع غي قط
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for use in agriculture and animal breeding, machines 
and robotic mechanisms (machines) for processing 
cereals, fruits, vegetables and food; machines for 
preparing and processing beverages, engines and 
motors, other than for land vehicles, parts and fittings 
therefor: hydraulic and pneumatic controls for engines 
and motors, brakes other than for vehicles, brake 
linings for engines, ,crankshafts, gearboxes, other than 
for land vehicles, gearboxes, cylinders for engines, 
pistons for engines, turbines, not for land vehicles, 
filters for engines and motors,oil,air and fuel filters for 
land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, 
exhaust manifolds for land vehicle engines, engine 
cylinders for land vehicles, engine cylinder heads 
for land vehicles, pistons for land vehicle engines, 
carburetors for land vehicles, fuel conversion apparatus 
for land vehicle engines, injectors for land vehicle 
engines, fuel economisers for land vehicle engines, 
pumps for land vehicle engines, valves for land vehicle 
engines, starter motors for land vehicles, dynamos for 
land vehicle engines, sparking plugs for land vehicle 
engines, bearings (parts of machines), roller or ball 
bearings, machines for mounting and detaching tires, 
alternators, current generators, electric generators, 
current generators operated with solar energy, 
painting machines, automatic spray guns for paint, 
electric, hydraulic and pneumatic punching machines 
and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), 
electric guns for compressed gas or liquid spraying 
machines, electric hand drills, electric hand saws, 
electric jigsaw machines, spiral machines, compressed 
air machines , compressors (machines), vehicle washing 
installations, robotic mechanisms (machines) with the 
abovementioned functions, electric and gas-operated 
welding apparatus, electric arc welding apparatus, 
electric soldering apparatus, electric arc cutting 
apparatus, electrodes for welding machines, industrial 
robots (machines) with the abovementioned functions, 
printing machines, packaging machines, filling, 
plugging and sealing machines, labellers (machines), 
sorting machines, industrial robots (machines) with the 
abovementioned functions, electric packing machines 
for plugging and sealing of plastics, machines for 
textile processing, sewing machines, industrial robots 
(machines) with the abovementioned functions, pumps 
other than parts of machines or engines, fuel dispensing 
pumps for service stations, self-regulating fuel pumps, 
electric kitchen machines for chopping, grinding, 
crushing, mixing and mincing foodstuff, washing 
machines, laundry washing machines, dishwashers, 
spin driers (not heated), electric cleaning machines for 
cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners 
and parts thereof, automatic vending machines,

للمحــركات والموتــورات ، الفرامــل بخــالف المركبــات، بطانــات 
ــق مســننات بخــالف  ــة ، صنادي الفرامــل للمحــركات، أعمــدة مرفقي
يــة ، صناديــق مســننات ، اســطوانات  ي المركبــات الرب

المســتخدمة �ف
ــة  ي ــات الرب ــس للمركب ــات لي ــركات، تربين ــس للمح ــركات، مكاب للمح
،مرشــحات للمحــركات والموتــورات ، مرشــحات الزيــت والهــواء 
ــات  ــة، عــوادم محــركات المركب ي ــات الرب والوقــود لمحــركات المركب
ــة، اســطوانات  ي ــات الرب ــن للمركب ــة ، متشــعب عــوادم المكائ ي الرب
يــة، رؤوس أســطوانات المحــرك للســيارات  المحــرك للســيارات الرب
ــات  ــات للمركب ــة ، مكربن ي ــات الرب ــة، مكابــس لمحــركات المركب ي الرب
ــن  ــة، ع ي ــات الرب ــركات المركب ــود لمح ــل الوق ــاز تحوي ــة، جه ي الرب
يــة ، موفــرات الوقــود  طريــق الحقــن لمحــركات المركبــات الرب
يــة  يــة ، مضخــات لمحــركات المركبــات الرب لمحــركات المركبــات الرب
ــة ، أجهــزة إقــالع للمحــركات  ي ــات الرب ، صمامــات لمحــركات المركب
يــة ،  يــة، مولــدات كهربائيــة لمحــركات المركبــات الرب للمركبــات الرب
يــة ، محامــل )أجــزاء مــن  شــمعات إشــعال لمحــركات المركبــات الرب
ــل  ــب وفص كي ــة، آالت لرت ــل الكروي ــطوانة أو المحام االآالت)، االأس
طــارات، مولــدات ، مولــدات التيار ، مولــدات كهربائيــة، مولدات  االإ
ــات  ــالء، مسدس ــية، آالت الط ــة الشمس ــل بالطاق ي تعم

ــىت ــار ال التي
الــرش االآىلي للدهــان، آالت التخريــم الكهربائيــة والهيدروليكيــة 
طــة الالصقــة  والهوائيــة والبنــادق ، أوعيــة رصف كهربائيــة لالأ�ش
الــرش  للغــاز المضغــوط أو آالت  ]آالت[، مسدســات كهربائيــة 
الســائل ، المثاقــب اليدويــة الكهربائيــة، مناشــري يدويــة كهربائيــة، 
ــوط،  ــواء المضغ ــة ، آالت اله ــة، آالت لولبي ــا كهربائي آالت بانورام
ــة  ــات الروبوتي ــيارات، االآلي ــيل الس ــآت غس ــط )آالت)، منش ضواغ
)االآالت) مــع الوظائــف المذكــورة أعــاله، أجهــزة لحــام تعمــل 
ــاز لحــام  ، جه ي

ــا�أ ــاز لحــام القــوس الكهرب ــاء والغــاز، جه بالكهرب
ودات الآالت  ي ، إلكــرت

، أجهــزة قطــع بالقــوس الكهربــا�أ ي
كهربــا�أ

ــاله  ــورة أع ــف المذك ــة[ بالوظائ ــي ]آل ــان آىلي صناع ــام ، إنس اللح
، آالت الطباعــة، آالت تعبئــة وتغليــف، آالت توصيــل وختــم، 
ــة )االآالت) مــع  ــات الصناعي ملصقــات )آالت)، آالت الفــرز، الروبوت
الوظائــف المذكــورة أعــاله ، آالت التعبئــة الكهربائيــة لتوصيــل 
وختــم البالســتيك، وآالت لمعالجــة المنســوجات ، آالت الخياطــة، 
أعــاله،  المذكــورة  الوظائــف  مــع  )آالت)  صناعــي  آىلي  إنســان 
مضخــات بخــالف أجــزاء االآالت أو المحــركات، مضخــات رصف 
الوقــود لمحطــات الخدمــات، مضخــات الوقــود ذاتيــة التنظيــم، 
ــرم  ــط وف ــحق وخل ــن وس ــع وطح ــة لتقطي ــخ الكهربائي آالت المطب
المالبــس[،  ]لغســل  غســاالت   ، غســاالت   ، الغذائيــة  المــواد 
غســاالت الصحــون، مجففــات دوارة ]غــري مســخنة[، آالت التنظيف 
ــس  ــق، المكان ــجاد أو الطواب ــات، الس ــف االأرضي ــة لتنظي الكهربائي
الكهربائيــة وأجزائهــا، آالت البيــع االأوتوماتيكيــة، آالت غلفنــة وآالت 
طــالء بالكهربــاء ، أجهــزة فتــح واقفــال االأبــواب الكهربائيــة، أطــواق 
 ، ف ــكاك�ي ــق، الس ــن ، شــوك ، مالع ــركات والمكائ ــرب للمح ــع الت من
احــات ، آالت تقشــري لالســتخدام  ــة ، مرش القواطــع غــري الكهربائي
ي ذلــك تلــك المصنوعــة مــن المعــادن الثمينــة ، 

ي المطبــخ ، بمــا �ف
�ف

أســلحة بيضــاء والشــفرات الجانبيــة )االأســلحة) ، االأدوات واالأجهــزة 
للعنايــة  الشــخصية  الســتخدامات  الفئــة  هــذه  ي 

�ف المدرجــة 
ــل  ــن أج ــة م ــذه الفئ ي ه

ــة �ف ــزة المدرج ــال: االأدوات واالأجه بالجم
الحالقــة، إزالــة الشــعر ، العنايــة بأظافــر اليديــن و العنايــة بأظافــر



340

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

galvanizing and electroplating machines, electric door 
openers and closers, gaskets for engines and motors, 
forks, spoons, knives and non-electric cutters, slicers, 
peelers for kitchen use, including those made of 
precious metals, side arms and blades (weapons), tools 
and apparatus included in this class for personal beauty 
care use: tools and apparatus included in this class for 
shaving, epilation, manicure and pedicure, electric hand 
implements for straightening and curling hair, scissors, 
hand-operated [non-electric] hand tools included 
in this class for the repair of machines, apparatus 
and vehicles and for use in construction, agriculture, 
horticultural and forestry, none of them being power 
tools, electric or non-electric irons; steam irons, handles 
for hand-operated hand tools, measurement apparatus 
and equipment including those for scientific, nautical, 
thopographic, meteorologic, industrial and laboratory 
purposes, thermometers, not for medical purposes, 
barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, 
testing apparatus not for medical purposes, telescopes, 
periscopes, directional compasses, speed indicators, 
laboratory apparatus, microscopes, magnifying glasses, 
stills,  binoculars, ovens and furnaces for laboratory 
experiments, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, cameras, photographic 
cameras, television apparatus, video recorders, CD and 
DVD players and recorders, MP3 players, computers, 
desktop computers, tablet computers, wearable 
technological devices (smart watches,  wristbands, 
head-mounted devices) microphones, loudspeakers, 
earphones, telecommunications apparatus, apparatus 
for the reproduction of sound or images, computer 
peripheral devices, cell phones, covers for cell phones, 
telephone apparatus, computer printers, scanners 
[data processing equipment], photocopiers, magnetic 
and optic data carriers and computer software and 
programmes recorded thereto, downloadable and 
recordable electronic publications, encoded magnetic 
and optic cards, Movies, tv series and video music clips 
recorded on magnetic, optical and electronic media, 
antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, 
parts of the aforementioned goods, ticket dispensers, 
automatic teller machines (ATM), electronic components 
used in the electronic parts of machines and apparatus, 
semi-conductors, electronic circuits, integrated 
circuits, chips [integrated circuits], diodes, transistors 
[electronic], magnetic heads for electronic apparatus, 
electronic locks, photocells, remote control apparatus 
for opening and closing doors, optical sensors, counters 
and quantity indicators for measuring the quantity 
of consumption, automatic time switches, clothing 
for protection against accidents, irradiation and fire, 
safety vests and life-saving apparatus and equipment,

الشــعر،  وتجعيــد  لفــرد  كهربائيــة  يدويــة  أدوات   ، ف  القدمــ�ي
ي يتــم تشــغيلها يدويًــا ]غــري 

المقصــات، االأدوات اليدويــة الــىت
ــزة  ــالح االآالت، االأجه ص ــف الإ ــذا الصن ي ه

ــة �ف ــة[ المدرج الكهربائي
ــات  ــتنة والغاب ــة والبس ــاء والزراع ي البن

ــتخدامها �ف ــات والس والمركب
غــري  أو  كهربائيــة  ،مــكاوي  كهربائيــة  أدوات  منهــم  اي  ليســت 
ي تعمــل 

كهربائيــة، مــكاوي البخــار، مقابــض لــالأدوات اليدويــة الــىت
تلــك الخاصــة  ي تتضمــن 

القياســوالىت باليــد، أجهــزة ومعــدات 
ــة  ــاد الجوي ــة واالأرص ــة والطوبوغرافي ــة والبحري ــراض العلمي باالأغ
يــة، موازيــن الحــرارة، ليــس لالأغــراض الطبيــة،  والصناعيــة والمخرب
ــار  ــاز اختب ــة، جه ــاس الرطوب ، مقي ــرت ، الفولتمي ــري ات، أمب ــرت باروم
)مناظــري  بريســكوبات   ، تلســكوبات  الطبيــة،  لالأغــراض  ليــس 
الرعــة،  ات  مــؤ�ش اتجاهيــة،  بوصــالت  مرئيــة)،  غــري  مراقبــة 
ة،  ، ميكروســكوبات )مجاهــر)، النظــارات المكــرب جهــاز المختــرب
ــة ،  ي ــارب المخرب ــران للتج ــة ، أف ــري ثنائي ــري ، مناظ ــدات تقط وح
ات  ــري ــور، الكام ــوت أو الص ــاج الص ــل أو انت ــجيل، نق ــزة للتس اجه
، اجهــزة التلفزيــون، مســجالت  ي

ات التصويــر الفوتوغــرا�ف وكامــري
وأقــراص  المدمجــة  االأقــراص  الفيديــو، مشــغالت ومســجالت 
الكمبيوتــر  أجهــزة  الكمبيوتــر،  أجهــزة   ،MP3 مشــغالت ،  DVD
ــة  ــة القابل ــزة التقني ــة، االأجه ــر اللوحي ــزة الكمبيوت ــة، أجه المكتبي
ــة  لالرتــداء )الســاعات الذكيــة، االأســاور، اجهــزة العــرض المحمول
ــماعات االأذن،  ــوت، س ات الص ــرب ــات، مك ــرأس) الميكروفون ــى ال ع
ــوت  ــخ الص ــزة نس ــلكية، أجه ــلكية والالس ــاالت الس ــزة االتص أجه
أو الصــور، االأجهــزة الطرفيــة للكمبيوتــر، الهواتــف المحمولــة، 
أغطيــة للهواتــف المحمولــة، جهــاز الهاتــف، طابعــات الكمبيوتــر، 
الماســحات الضوئيــة ]معــدات معالجــة البيانــات[، آالت التصويــر، 
حامــالت البيانــات المغناطيســية والبريــة وبرامــج الكمبيوتــر 
القابلــة  ونيــة  لكرت االإ المنشــورات   ، عليهــا  المســجلة  امــج  والرب
يــل والتســجيل، البطاقــات المغناطيســية والبريــة المشــفرة  ف للترف
، االأفــالم، المسلســالت التلفزيونيــة ومقاطــع الفيديــو الموســيقية 
ــة،  وني لكرت ــة واالإ ــية والبري ــائط المغناطيس ــى الوس ــجلة ع المس
الصــوت  ات  مكــرب الصناعيــة،  االأقمــار  هوائيــات  هوائيــات، 
موزعــات  أعــاله،  المذكــورة  البضائــع  مــن  أجــزاء  للهوائيــات، 
ــة  وني لكرت ــات االإ ــراف االآىلي )ATM)، المكون ــات ال ــر، ماكين التذاك
ــباه  ــزة، أش ــن االآالت واالأجه ــة م وني لكرت ــزاء االإ ي االأج

ــتخدمة �ف المس
ائــح ]دوائــر  ونيــة، دوائــر متكاملــة، �ش لكرت الموصــالت، الدوائــر االإ
الــرؤوس  ونيــة[،  لكرت ]االإ انزســتورات  الرت  ، الثنائيــات  متكاملــة[، 
ونيــة ، الخاليــا  لكرت ونيــة، االأقفــال االإ لكرت المغناطيســية لالأجهــزة االإ
الضوئيــة ، جهــاز التحكــم عــن بعــد لفتــح وإغــالق االأبــواب، 
ات الكميــة لقيــاس  أجهــزة االستشــعار البريــة، العــدادات ومــؤ�ش
ــة  ــس للحماي ــة، المالب ــت التلقائي ــح الوق ــتهالك، مفاتي ــة االس كمي
ات االأمــان، أجهــزة  مــن الحــوادث، االشــعاع والحريــق ، ســرت
ــات  ــية، العدس ــارات الشمس ــارات، النظ ــاذ، النظ نق ــدات االإ ومع
واالأغلفــة البريــة، الحاويــات، أجزائهــا ومكوناتهــا، أجهــزة وأدوات 
ــس  ــا، المقاب ــم به ــاء أو التحك ــع الكهرب ــل وتجمي ــل و تحوي لوص
الكهربائيــة وصناديــق التوصيــل ]الكهربــاء[، مفاتيــح كهربائيــة، 
ــغيل  ــدء تش ــالت ب ــاءة، وكاب ض ــح االإ ــات، كواب ــع، الصمام القواط
ــة،  ــات الكهربائي ــة ، والمقاوم ــر الكهربائي ــة، لوحــات الدوائ البطاري
المحــوالت ]الكهربــاء[،  والمحــوالت  الكهربائيــة،  والمقابــس 
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eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, 
containers, parts and components thereof, apparatus 
and instruments for conducting, transforming, 
accumulating or controlling electricity, electric plugs, 
junction boxes [electricity], electric switches, circuit 
breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter 
cables, electrical circuit boards, electric resistances, 
electric sockets, transformers [electricity], electrical 
adapters, battery chargers, electric door bells, electric 
and electronic cables, batteries, electric accumulators, 
solar panels for production of electricity, alarms and 
anti-theft alarms, other than for vehicles, electric 
bells, signalling apparatus and instruments, luminous 
or mechanical signs for traffic use, fire extinguishing 
apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, 
radar apparatus, sonars, night vision apparatus and 
instruments, decorative magnets, metronomes, 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments; furniture especially made for medical 
purposes, artificial limbs and prostheses, medical 
orthopaedic articles: corsets for medical purposes, 
orthopaedic shoes, elastic bandages and supportive 
bandages, surgical gowns and surgical sterile sheets, 
adult sexual aids, condoms, babies’ bottles; babies’ 
pacifiers; teats; teethers for babies, bracelets and rings 
for medical purposes, anti-rheumatism bracelets; 
anti-rheumatism rings, lighting installations; lights 
for vehicles and interior-exterior spaces, heating 
installations using solid, liquid or gas fuels or 
electricity, central heating boilers, boilers for heating 
installations, radiators [heating], heat exchangers, not 
parts of machines, stoves, kitchen stoves, solar thermal 
collectors [heating], steam, gas and fog generators, 
steam boilers, other than parts of machines, acetylene 
generators, oxygen generators, nitrogen generators, 
installations for air-conditioning and ventilating, 
cooling installations and freezers, electric and gas-
powered devices, installations and apparatus for 
cooking, drying and boiling:  cookers, electric cooking 
pots, electric water heaters, barbecues, electric laundry 
driers; hair driers; hand drying apparatus, sanitary 
installations, taps [faucets], shower installations, toilets 
[water-closets], shower and bathing cubicles, bath tubs, 
toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary 
installations], washers for water taps, stuffings (tap 
valves), water softening apparatus; water purification 
apparatus; water purification installations; waste 
water purification installations, electric bed warmers 
and electric blankets, not for medical use; electric 
pillow warmers; electric or non-electric footwarmers; 
hot water bottles, electrically heated socks, filters for 
aquariums and aquarium filtration apparatus, industrial 
type installations for cooking, drying and cooling

الكهربائيــة، شــواحن البطاريــات، أجــراس االأبــواب الكهربائيــة، 
المراكــم  البطاريــات،  ونيــة،  لكرت واالإ الكهربائيــة  الكابــالت 
ــذار  ن ــزة االإ ــاء، أجه ــاج الكهرب نت ــية الإ ــواح الشمس ــة، االأل الكهربائي
أجــراس  المركبــات،  بخــالف  الرقــة،  ضــد  نــذار  االإ أجهــزة 
ــة  ــة أو ميكانيكي ــارات ضوئي ــارات، إش ــزة أدوات إش ــة، أجه كهربائي
ــاء،  ــركات إطف ــق، مح ــاء حري ــزة إطف ــرور، أجه ــتخدامات الم الس
خرطــوم حريــق وفوهــات خراطيــم إطفــاء الحريــق، أجهــزة رادار، 
ْ بالصــدى ، أجهــزة وأدوات للرؤيــة الليليــة، مغناطيــس  أجهــزة ســرب
ــب  ــة وط ــة وطبي ــزة وأدوات جراحي ــاع، أجه ــدوالت إيق ، بن ي

ــر�ف زخ
أســنان وبيطريــة، أثــاث مصنــوع خصوصــا لالأغــراض الطبيــة، 
االأطــراف االصطناعيــة والبديلــة، أدوات تقويــم العظــام الطبيــة: 
يــة ، أربطــة ]مطاطيــة[  مشــدات لغايــات طبيــة ، أحذيــة تجبري
ي جراحــي و مــالءات معقمــة جراحيــة، الوســائل  وداعمــة، ثــوب طــىب
ــات  ــال؛ لهاي ــات االأطف ــري، زجاج ي الذك

ــوا�ت ، ال ف ــ�ي ــية للبالغ الجنس
االأطفــال، الحلمــات، عضاضــات االأطفــال واالأســاور والخواتــم 
حلقــات  فم؛  للروماتــري المضــادة  واالأســاور  الطبيــة،  لالأغــراض 
للمركبــات  أضــواء   ، ضــاءة  االإ منشــآت  فم،  الروماتــري مكافحــة 
ــتخدام  ــة باس ــآت تدفئ ــة، منش ــة والخارجي ــاحات الداخلي والمس
الوقــود الصلــب، الســائل أو الغــازي أو الكهربــاء، مشــعات حراريــة 
ات التدفئــة ، المشــعات ]التدفئــة[ ،  ف للتدفئــة ، غاليــات لتجهــري
ــة، وليــس أجــزاء مــن االآالت، المواقــد، مواقــد  ــادالت الحراري المب
المطبــخ، المجمعــات الحراريــة الشمســية ]التدفئــة[، مولــدات 
البخاروالغازوالضبــاب، الغاليــات البخاريــة، بخــالف أجــزاء االآالت، 
 ، ف وجــ�ي ، مولــدات النيرت ف ، مولــدات االأكســج�ي ف مولــدات االأســيتيل�ي
يــد والتجميــد، االأجهــزة  منشــآت التكييــف والتهويــة، منشــآت الترب
ي تعمــل بالكهربــاء والغــاز، منشــآت وأجهــزة للطبــخ والتجفيــف 

الــىت
والغليــان: طباخــات، أوعيــة طهــو كهربائيــة، ســخانات الميــاه 
ــة، مجففــات  ــة ، شــوايات ، مجففــات الغســيل الكهربائي الكهربائي
صنابــري  الصحيــة،  المنشــآت  اليــد،  تجفيــف  جهــاز  الشــعر، 
ــاه[ ،  ــات المي ــض ]خزان ــتحمام ، مراحي ــآت االس [ ، منش ــري ]صناب
ات )مقصــورات) االســتحمام و حمامــات الــدوش ، أحــواض  حجــري
االســتحمام، مقاعــد تواليــت ، مغاســل ، مغاســل لليديــن ]أجــزاء 
ــاه  ــات المي ــْب[ لحنفي ــد ]ُجَل ــات ش ــة[، حلق ــدات صحي ــن تمدي م
المــاء  زالــة عــر  ، حشــوات )صمامــات الصنبــور)، أجهــزة الإ
ــاه  ــة مي ــآت تنقي ــاء ؛ منش ــة الم ــآت تنقي ــاء منش ــة الم ــزة تنقي اجه
ــة،  ــات كهربائي ــة وبطاني ــراش كهربائي ــات ف ــي، دفاي ــرف الصح ال
ي دفايــات مخــدات كهربائيــة دفايــات  ليــس لالســتخدام الطــىب
ــاخن ،  ــاء الس ــر الم ــة[؛ قواري ــري كهربائي ــة أو غ ف ]كهربائي ــ�ي للقدم
الجــوارب المســخنة كهربائيــا، مرشــحات الأحــواض الســمك وجهــاز 
ــخ  ــوع الصناعــي الغــراض الطب ترشــيح الحــوض ، منشــآت مــن الن
 ، يــة  الرب للمركبــات  يــد، معقمــات، محــركات  والتجفيــف والترب
ــة؛  ي ــات الرب ــن المركب ــركات ومكائ ــات، مح ــة، الدراج ــات ناري دراج
الحركــة  نقــل  آليــات  ؛  يــة  الرب للمركبــات  )كلتشــات)  قابضــات 
يــة ، مجموعــة  ،أحزمــة النقــل وسالســل نقــل الحركــة للمركبــات الرب
ــات  ــح وبطان ــراص المكاب ــح، أق ــة ؛ مكاب ي ــات الرب ــننات للمركب مس
ــة الســيارات،  ــكل الســيارة، أغطي ــة؛ هي ي ــح للمركبــات الرب المكاب
نوابــض تعليــق للمركبــات، ممتــص الصدمــات للســيارات، صناديــق 
ــات، إطــارات ــادة للمركب ــة ، عجــالت القي ي ــات الرب مســننات للمركب
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purposes, pasteurizers and sterilizers, motor land 
vehicles, motorcycles, mopeds; engines and motors for 
land vehicles; clutches for land vehicles; transmissions, 
transmission belts and transmission chains for land 
vehicles; gearing for land vehicles; brakes, brake discs 
and brake linings for land vehicles; vehicle chassis, 
automobile bonnets, vehicle suspension springs, shock 
absorbers for automobiles, gearboxes for land vehicles, 
steering wheels for vehicles, rims for vehicle wheels, 
bicycles and their bodies; handlebars and mudguards 
for bicycles, vehicle bodies; tipping bodies for trucks; 
trailers for tractors; frigorific bodies for land vehicles; 
trailer hitches for vehicles, vehicle seats; head-rests 
for vehicle seats; safety seats for children, for vehicles; 
seat covers for vehicles; vehicle covers (shaped); sun-
blinds adapted  for vehicles, direction signals and arms 
for direction signals for vehicles; windscreen wipers 
and wiper arms for vehicles, inner and outer tires for 
vehicle wheels; tubeless tires; tire-fixing sets comprised 
of tire patches and tire valves for vehicles, windows for 
vehicles, safety windows for vehicles, rearview mirrors 
and wing mirrors for vehicles, anti-skid chains for 
vehicles, luggage carriers for vehicles; bicycle and ski 
carriers for cars; saddles for bicycles or motorcycles, air 
pumps for vehicles, for inflating tires, anti-theft alarms 
for vehicles, horns for vehicles, safety belts for vehicle 
seats, air bags (safety devices for automobiles), baby 
carriages, wheelchairs, pushchairs, wheelbarrows; 
shopping carts; single or multi-wheeled wheelbarrows; 
shopping trolleys; grocery carts; handling carts, rail 
vehicles : locomotives; trains; trams; waggons; cable 
cars; chairlifts, vehicles for locomotion by water and 
their parts, other than their motors and engines, 
vehicles for locomotion by air and their parts, other 
than their motors and engines, firearms, air pistols 
(weapons), spring-loaded firearms, adapted cases and 
shoulder straps therefor, heavy weapons, mortars 
and rockets, fireworks, sprays for personal defence 
purposes, jewellery; imitation jewellery; gold; precious 
stones and jewellery made thereof; cufflinks; tie pins; 
statuettes and figurines of precious metal, clocks, 
watches and chronometrical instruments; chronometers 
and their parts; watch straps, trophies made of precious 
metal, rosaries, musical instruments and cases for 
musical instruments, paper and cardboard;  paper 
and cardboard for packaging and wrapping purposes, 
cardboard boxes; paper towels; toilet paper; paper 
napkins, plastic materials for packaging and wrapping 
purposes, printing blocks and types; bookbinding 
material, printed publications; printed matter; 
books, magazines, newspapers, bill books, printed 
dispatch notes, printed vouchers, calendars; posters; 
photographs [printed]; paintings; stickers [stationery];

لعجــالت المركبــات ،الدراجــات واجزائهــا، مقابــض وواقيــات وحــل 
)رفــرف)، هيــاكل المركبــات، هيــاكل قالبــة للشــاحنات ؛ مقطــورات 
مقطــورة  وصــالت  المقطــورات؛  ربــط  وصــالت  للجــرارات، 
للمركبــات، مقاعــد الســيارة، مســاند الــرأس لمقاعــد الســيارة؛ 
مقاعــد أمــان لالأطفــال للمركبــات ؛ أغطيــة مقاعــد المركبــات، 
أغطيــة الســيارة )عــى شــكل) ؛ ســتائر الشــمس مهيــأة للســيارات، 
ــات ؛ مســاحات  شــارات االتجــاه للمركب إشــارات االتجــاه واالأذرع الإ
طــارات الداخليــة  الزجــاج االأمامــي ومســاحات االأذرع للمركبــات، االإ
والخارجيــة لعجــالت المركبــات؛ إطــارات بــدون أنبــوب، مجموعــات 
طــارات  طــارات وصمامــات االإ طــارات تتكــون مــن رقــع االإ تثبيــت االإ
للمركبــات ونوافــذ المركبــات، نوافــذ أمــان للســيارات، مرايــا الرؤيــة 
الخلفيــة والمرايــا الجانبيــة للســيارات، سالســل ضــد االنــزالق 
الدراجــات  حامــالت  للمركبــات؛  االأمتعــة  حامــالت  للســيارات، 
الناريــة،  الدراجــات  أو  للدراجــات  �وج  للســيارات؛  لــج  ف والرت
ــذار ضــد  طــارات، أجهــزة إن مضخــات هــواء للســيارات ، لنفــخ االإ
لمقاعــد  أمــان  للمركبــات وأحزمــة  أبــواق  للســيارات،  الرقــة 
عربــات  للســيارات)،  أمــان  )أجهــزة  هوائيــة  أكيــاس  الســيارة، 
االأطفــال، الكــراسي المتحركــة، عربــات تُدفــع باليــد ، عربــات يدويــة 
، عربــات تســوق؛ عربــات يــد مفــردة أو متعــددة العجــالت؛ عربــات 
ــكك  ــات الس ــل ، عرب ــات نق ــة، عرب ــات البقال ــوق ، عرب ــروىلي للتس ت
ام، العربــات، التلفريــك ،  الحديديــة: القاطــرات، القطــارات، الــرت
ــالف  ــا، بخ ي وأجزائه

ــا�أ ــل الم ــات النق ــد ، مركب ــد ذات مقاع مصاع
ــالف  ــا، بخ ــوي وأجزائه ــل الج ــات النق ــن، مركب ــركات والمكائ المح
المحــركات والمكائــن، االأســلحة الناريــة ، المسدســات الهوائيــة 
)االأســلحة) ، االأســلحة الناريــة النابضــة ، صناديــق وأحزمــة الكتــف 
المتعلقــة بهــا، االأســلحة الثقيلــة ، مدافــع هــاون والصواريــخ 
النفــس ،  الدفــاع عــن  الناريــة، رشاشــات لغايــات  االألعــاب   ،
ــة  ــار الكريم ــب؛ االأحج ــدة؛ ذه ــرات المقل ــرات؛ المجوه المجوه
والمجوهــرات المصنوعــة منهــا؛ أزرار أكمــام، دبابيــس ربطــة 
العنــق، التماثيــل والتماثيــل مــن المعــادن الثمينــة ، ســاعات، 
الســاعات وأدوات قيــاس الوقــت الدقيقــة ، أدوات قيــاس الوقــت 
الدقيقــة وأجزائهــا، ســيور ســاعات ، الجوائــز المصنوعــة مــن 
المعــادن الثمينــة، ســبحات )خــرز)، االآالت الموســيقية وصناديــق 
لــالآالت الموســيقية، الــورق والكرتــون، الــورق والكرتــون الأغــراض 
التعبئــة والتغليــف ، وصناديــق مــن الــورق المقــوى؛ مناديــل 
ــتيكية  ــواد البالس ــة ، الم ــل الورقي ــض؛ المنادي ــة؛ ورق مراحي ورقي
ــروف  ــمات)، ح ــيهات )الراس ــف ، الكليش ــة والتغلي ــراض التعبئ الأغ
الطباعــة، مــواد تجليــد الكتــب، منشــورات مطبوعــة؛ المطبوعــات؛ 
رســال  ، مذكــرات االإ ــر الفواتــري الكتــب، المجــالت، الصحــف، دفات
ملصقــات،  والتقويمــات،  المطبوعــة  القســائم  المطبوعــة، 
ــور فوتوغرافيــة ]مطبوعــة[؛ لوحــات؛ ملصقــات ]قرطاســية[؛  ص
يديــة، القرطاســية، القرطاســية المكتبيــة، المــواد  الطوابــع الرب
التعليميــة التدريســية ]باســتثناء االأثــاث واالأجهــزة[؛ أدوات الكتابــة 
، المنتجــات الورقيــة لالأغــراض المكتبيــة؛  ف والرســم، مــواد الفنانــ�ي
المــواد الالصقــة لالأغــراض المكتبيــة، االأقــالم، أقــالم الرصــاص، 
طــة الالصقــة لالأغــراض المكتبيــة، الكرتــون المقوى  الممحــاة، االأ�ش
[، ورق الكتابــة، ورق النســخ، لفافــات ورقيــة الالت  ف ]مــواد الفنانــ�ي
، وأقــالم تســجيل النقــد ، ومــواد الرســم، وألــواح الطباشــري
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postage stamps, stationery, office stationery, 
instructional and teaching material [except furniture 
and apparatus]; writing and drawing implements; 
artists’ materials; paper products for stationery 
purposes; adhesives for stationery purposes, pens, 
pencils, erasers, adhesive tapes for stationery 
purposes, cardboard cartons [artists’ materials], 
writing paper, copying paper, paper rolls for cash 
registers, drawing materials, chalkboards, painting 
pencils, watercolors [paintings], office requisites, 
paint rollers and paintbrushes for painting, rubber, 
gutta-percha, gum, asbestos, mica and semi-finished 
synthetic goods made from these materials in the form 
of powder, bars, panels and foils included in this class, 
insulation, stopping and sealing materials: insulation 
paints, insulation fabrics, insulating tape and band, 
insulation covers for industrial machinery, joint sealant 
compounds for joints, gaskets, O-rings for sealing 
purposes (other than gaskets for motors, cylinders 
and washer for water taps), flexible pipes made from 
rubber and plastic; hoses made of plastic and rubber, 
including those used for vehicles; junctions for pipes of 
plastic and rubber; pipe jackets of plastic and rubber; 
hoses of textile material; junctions for pipes, not of 
metal; pipe jackets, not of metal;  connecting hose 
for vehicle radiators, profile laths made of synthetic 
materials for vehicles for the purposes of decoration, 
unworked or semi-worked leather and animal skins, 
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), sand, gravel, crushed stone, asphalt, 
bitumen, cement, gypsum, plaster, concrete, marble 
blocks for construction, included in this class, building 
materials (as finished products) made of concrete, 
gypsum, clay, potters’ clay, stone, marble, wood, plastics 
and synthetic materials for building, construction, road 
construction purposes, included in this class; non-
metallic buildings, non-metallic building materials, 
poles not of metal for power lines, barriers not of metal; 
natural and synthetic coatings in the form of panels and 
sheets, being building materials; bitumen cardboard 
coatings for roofing; bitumen coating for roofing; doors 
and windows of wood and synthetic materials, traffic 
signs not of metal, non-luminous and non-mechanical, 
for roads, monuments and statuettes of stone, concrete 
and marble, building glass, prefabricated swimming 
pools not of metal (structures), aquarium sand, 
furniture, made of any kind of material, mattresses;

الرســم، واالألــوان المائيــة ]اللوحــات[، المســتلزمات المكتبيــة، 
ــغ  ــا والصم ــاط والغوتابرش ــالء، المط ي الط

ــراسش ــالء وف ــرات الط بك
المصنعــة  شــبه  االصطناعيــة  والســلع  والميــكا  واالأسبســتوس 
المصنوعــة مــن هــذه المــواد عــى شــكل مســاحيق وقضبــان 
ي هــذا الصنــف، مــواد العــزل والحشــو 

وألــواح ورقائــق المتضمنــة �ف
طــة  واالأ�ش العازلــة،  االأقمشــة  العازلــة،  الدهانــات  والختــم: 
طــة العازلــة، أغطيــة عازلــة لــالآالت الصناعيــة، مركبــات  واالأ�ش
ــع التــرب ، حلقــات حــرف  ــع التــرب للمفاصــل ، أطــواق من من
ــركات،  ــرب للمح ــع الت ــواق من ــالف أط ــم )بخ ــراض الخت اوO الأغ
االأســطوانات، حلقــات شــد ]جلــب[ لحنفيــات الميــاه)، أنابيــب مرنة 
ــة،  ــتيكية والمطاطي ــم البالس ــتيك، الخراطي ــاط والبالس ــن المط م
ي المركبــات؛ وصــالت الأنابيــب مــن 

ي ذلــك تلــك المســتخدمة �ف
بمــا �ف

البالســتيك والمطــاط، اغلفــة لالنابيــب مــن البالســتيك والمطــاط، 
خراطيــم نســيجية ، وصــالت غــري معدنيــة لالأنابيــب ؛ اغلفــة 
ي 

لالنابيــب غــري المعدنيــة ؛ خراطيــم وصــل للمشــعات الحراريــة �ف
المركبــات ، صفائــح جانبيــة مصنوعــة مــن مــواد تركيبيــة للمركبــات 
ــغولة  ــبه المش ــغولة أو ش ــري المش ــود غ ــور، الجل ــراض الديك الأغ
وجلــود الحيوانــات، الجلــود المقلــدة، الجلــود المتينــة والســميكة، 
مــن  المصنوعــة  والســلع  البطانيــات،  ي 

�ف المســتخدمة  الجلــود 
هــا مــن المــواد المصممــة لحمــل  الجلــد، والجلــود المقلــدة أو غري
المحافــظ،  الحقائــب،  الصنــف؛  هــذا  ي 

�ف والمدرجــة  االأشــياء 
الصناديــق وصناديــق ثيــاب المصنوعــة مــن الجلــد أو الجلــد 
ــفرية[،  ــب س ــاب ]حقائ ــق ثي ــح، صنادي ــات المفاتي ــوي؛ حافظ الق
ــىي  ــية، ع ــالت شمس ، مظ ــماسي ــالت؛ الش ــفر، المظ ــب الس حقائ
ــركاب ،  ــات؛ الــروج، ســيور اِل ، الســياط، اطقــم الحيوان ي

المــىسش
أحزمــة مــن الجلــد )الــروج) ، رمــل، الحــى، حجــارة مســحوقة، 
أســفلت، القــار، اســمنت، جبــس، جبــص، باطــون، كتــل رخاميــة 
ــة  ــات تام ــاء )كمنتج ــواد البن ــف، م ــذا الصن ي ه

ــة �ف ــاء، المدرج للبن
ف ،  ف الخزافــ�ي ، طــ�ي ف الصنــع) مصنوعــة مــن الخرســانة، جبــس، طــ�ي
حجــر، رخــام، خشــب، مــواد بالســتيكية وصناعيــة للبنــاء ، اعمــال 
ي غــري 

ي هــذا الصنــف ؛ المبــا�ف
بنــاء، لغايــات بنــاء الطــرق الــواردة �ف

المعدنيــة، مــواد بنــاء غــري معدنيــة، أعمــدة غــري معدنيــة لخطــوط 
الكهربــاء، حواجــز غــري معدنيــة، الطــالءات الطبيعيــة واالصطناعية 
عــى شــكل ألــواح وصفائــح تســتخدم كمــواد البنــاء ؛ ورق مقــوى 
مــن القــار لتغطيــة االســقف ؛ طــالء القــار لالأســقف، أبــواب ونوافذ 
ليســت  المــرور  الخشــب والمــواد االصطناعيــة، عالمــات  مــن 
ــار  ــرق واالآث ــة، للط ــري ميكانيكي ــة وغ ــري مضيئ ــدن، الغ ــن المع م
، حمامــات  والتماثيــل الحجريــة، الخرســانة والرخــام، زجــاج المبــىف
الســباحة الجاهــزة غــري المعدنيــة )الهيــاكل)، رمــل حوض الســمك، 
االثــاث المصنــوع مــن أي نــوع مــن المــواد، فرشــات ، المخــدات، 
ــة؛  ــة، أ�ّة مائي ــراض الطبي ــس لالأغ ــائد لي ــة ووس ــات هوائي فرش
المرايــا؛ خاليــا نحــل، أقــراص عســل صناعيــة وقطــع مــن الخشــب 
ــال  ــب لالأطف ــر لع ــال، حظائ ــزازة لالطف ــراسي ه ــل ، ك ــا النح لخالي
، أ�ّة هــزازة لالأطفــال ، مشــايات لالأطفــال ، لوحــات عــرض ، 
إطــارات للصــور واللوحــات، لوحــات تعريــف ، بطاقــات التعريــف، 
لوحــات لالســماء، بطاقــات تعريــف مصنوعــة مــن الخشــب أو 
المــواد االصطناعيــة؛ حاويــات التعبئــة والتغليــف مــن الخشــب أو 
ــل، ــن، برامي ــل أو التخزي ي النق

ــتخدام �ف ــل لالس ــتيك، برامي البالس
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pillows; air mattresses and cushions, not for medical 
purposes, water beds, mirrors, beehives, artificial 
honeycombs and sections of wood for honeycombs, 
bouncing chairs for babies, playpens for babies, cradles, 
infant walkers, display boards, frames for pictures 
and paintings, identification plates, identification 
tags, nameplates, identification labels made of 
wood or synthetic materials, packaging containers 
of wood or plastics, casks for use in transportation or 
storage, barrels, storage drums, tanks, boxes, storage 
containers, transportation containers, chests, loading 
pallets and closures for the aforementioned goods, 
of wood or plastics, 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, 
ornaments and decorative goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic 
or plaster namely figurines, holiday ornaments for 
walls, sculptures, trophies, baskets, fishing baskets, 
kennels, nesting boxes and beds for household 
pets, portable ladders and mobile boarding stairs of 
wood or synthetic materials, bamboo curtains, roller 
indoor blinds [for interiors], slatted indoor blinds, 
trip curtains, bead curtains for decoration, curtain 
hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods, 
non-metal wheel chocks, hand-operated non-electric 
cleaning instruments and appliances, brushes, other 
than paintbrushes, steel chips for cleaning, sponges 
for cleaning, steel wool for cleaning, cloths of textile 
for cleaning, gloves for dishwashing, non-electric 
polishing machines for household purposes, brooms 
for carpets, mops, toothbrushes, electric toothbrushes, 
dental floss, shaving brushes, hair brushes, combs, 
non-electric household or kitchen utensils, included in 
this class, [other than forks, knives, spoons], services 
[dishes],  pots and pans, bottle openers, flower pots, 
drinking straws, non-electric cooking utensils, ironing 
boards and shaped covers therefor, drying racks for 
washing, clothes drying hangers, cages for household 
pets, indoor aquariums, vivariums and indoor 
terrariums for animals and plant cultivation, ornaments 
and decorative goods of glass, porcelain, earthenware 
or clay namely statues, figurines, vases, and trophies, 
mouse traps, insect traps, electric devices for attracting 
and killing flies and insects, fly catchers, fly swatters, 
perfume burners, perfume sprayers, perfume 
vaporizers, electric or non-electric make-up removing 
appliances, powder puffs, toilet cases, nozzles for 
sprinkler hose, nozzles for watering cans, watering 
devices, garden watering cans, unworked or semi-
worked glass, except building glass, mosaics of glass

براميــل التخزيــن، خزانــات ، صناديــق، حاويــات التخزيــن، حاويــات 
ــورة  ــع المذك ــة للبضائ ــحن واغطي ــات للش ــق، منص ــل، صنادي النق
ة  أعــاله ، مــن الخشــب أو البالســتيك، ســلع االأجهــزة الصغــري
ــف،  ــذا الصن ي ه

ــة �ف ــة المدرج ــواد االصطناعي ــب أو الم ــن الخش م
لــوازم االثــاث مــن الخشــب أو المــواد االصطناعيــة ، آليــات فتــح 
ــة؛ الحــىي  وإغــالق المصنوعــة مــن الخشــب أو المــواد االصطناعي
ف أو القصــب  والســلع الزخرفيــة المصنوعــة مــن الخشــب أو الفلــ�ي
ران أو الصفصــاف او الســندان أو العظــام أو العــاج  ف أو الخــري
أو عظــم فــك الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان أو المحــار أو 
ــا  ي به

ــىف ــس والمع ــتيك أو الجب ــل، البالس ــمع العس ــوم ، ش المرش
ــز؛  ــل، الجوائ ــة للجــدران، التماثي ــة العطل ة ، زين ــاكل الصغــري الهي
ســالل، ســالل صيــد الســمك ، بيــوت للــكالب، صناديــق تعشــيش 
ليــة ، ســاللم محمولــة وســاللم متحركــة مــن  ف للحيوانــات المرف
ران، بكــرات الســتائر  ف الخشــب أو المــواد االصطناعيــة؛ ســتائر الخــري
الداخليــة ]للديكــورات الداخليــة[، ســتائر داخليــة مضلعــة ، ســتائر 
ــتائر،  ــابك س ــور، مش ــرز للديك ــتائر خ ــالت، س ي الرح

ــتخدم �ف تس
حلقــات للســتائر، حبــال زينــة للســتائر ، قضبان للســتائر ؛ دواســات 
العجــالت غــري المعدنيــة، أدوات وأجهــزة التنظيــف غــري الكهربائيــة 
، بخــالف فرش الطــالء، رقائــق الصلب  ي

ي تعمــل يدويـًـا، الفــراسش
الــىت

ــة  ــف، أقمش ــب للتنظي ــوف صل ــف، ص ــفنج للتنظي ــف، إس للتنظي
مــن النســيج للتنظيــف، قفــازات لغســل االأطبــاق، آالت تلميــع 
ليــة، مكانــس للســجاد، ممســحة،  ف غــري كهربائيــة لالأغــراض المرف
ــنان،  ــف االأس ــط تنظي ــة، خي ــنان كهربائي ــرش أس ــنان، ف ــرش أس ف
أو  ليــة  ف مرف أدوات  االأمشــاط،  الشــعر،  فــرش  الحالقــة،  فــرش 
ي هــذا الصنــف، ]بخــالف الشــوك، 

مطبــخ غــري كهربائيــة، الــواردة �ف
 ، ، المقــاىلي ي

، المالعــق[، الخدمــات ]االأطبــاق[، االأوا�ف ف الســكاك�ي
ب ،  ــرش ــة) لل ــة )مصاص ــور، قصب ي الزه

ــات، أوا�ف ــات الزجاج فتاح
ــة  ــة المصمم ــكي واالأغطي ــواح ال ــة ، أل ــري الكهربائي ــي غ ي الطه

أوا�ف
لهــا ، رفــوف التجفيــف للغســيل، عالقــات تجفيــف المالبــس ، 
ليــة ، أحــواض الســمك الداخليــة،  ف أقفــاص للحيوانــات االأليفــة المرف
ي الحيوانــات الداخليــة للحيوانــات  ــاء المائيــة ومــرا�ب أحــواض االأحي
وزراعــة النباتــات، الحــىي والســلع الزخرفيــة مــن الزجــاج، الخــزف، 
ف مثــل التماثيــل، التماثيــل، المزهريــات، والجوائز،  الخــزف أو الطــ�ي
ات، أجهــزة كهربائيــة لجــذب وقتل  ان، مصائــد الحــرش مصائــد الفــرأ
ــاب، حارقــات  ب الذب ــاب ، مــرف ــد الذب ات، صائ ــاب والحــرش الذب
للطيــب أو العطــور ، بخاخــات العطــور، عطــور المبخــرات، أجهــزة 
ــاحيق  ــن ذر مس ــة، قط ــري الكهربائي ــة أو غ ــاج الكهربائي ــة المكي إزال
ــرش، فوهــات  ــت ، فوهــات لخرطــوم ال ــب توالي ــل ، حقائ التجمي
ــري  ــاج غ ــق، زج ــقي الحدائ ــب س ــري، عل ــزة ال ــري، أجه ــب ال لعل
ي والفسيفســاء 

ــا�ف مشــغول أو شــبه مشــغول، باســتثناء زجــاج المب
، والصوف  ي

مــن الزجــاج ومســحوق الزجــاج للزينــة، باســتثناء المبــا�ف
الزجاجــي بخــالف العــزل أو المنســوجات، والحبــال؛ سالســل؛ 
ســاللم حبــال أراجيــح شــبكية، شــباك الصيــد والخيــام؛ المظــالت، 
عــة، أغطيــة المركبــات، غــري المجهــزة،  القمــاش المشــمع، أ�ش
أكيــاس مــن النســيج للتعبئــة والتغليــف ومــواد الحشــو، باســتثناء 
ي ذلــك الصــوف والقطــن، أليــاف 

المطــاط والبالســتيك، بمــا �ف
ــتخدام  ــة الس ــاف الزجاجي ــام، االألي ــة خ ــاف مغزول ــيج، ألي النس
النســيج، ي 

�ف المســتخدمة  الغــزول  و  الخيــوط  المنســوجات، 
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and powdered glass for decoration, except for building, 
glass wool other than for insulation or textile use, 
ropes; strings; rope ladders; hammocks; fishing nets, 
tents; awnings; tarpaulins; sails; vehicle covers, not 
fitted, bags of textile, for packaging, padding and 
stuffing materials, except of rubber and plastics, 
including those of wool and cotton, textile fibers; 
raw spun fiber; glass fibers for textile use, yarns and 
threads for textile use; threads and yarns for sewing, 
embroidery and knitting; thread; elastic yarns and 
threads for textile use, woven or non-woven textile 
fabrics, textile goods for household use, not included 
in other classes: curtains, bed covers, sheets (textile), 
pillowcases, blankets, quilts, towels, flags, pennants, 
labels of textile, swaddling blankets, sleeping bags 
for camping, 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, laces and embroidery; guipures, 
festoons, ribbons (haberdashery), ribbons and braid, 
fastening tapes for clothing, cords for clothing, letters 
and numerals for marking linen, embroidered emblems, 
badges for wear, not of precious metal, shoulder pads 
for clothing, buttons for clothing, fasteners for clothing, 
eyelets for clothing, zippers, buckles for shoes and 
belts, fasteners, shoe and belt buckles, pins, other than 
jewellery, adhesive patches for decoration of textile 
articles, laces, needles, sewing needles, needles for 
sewing machines, needles for knitting and embroidery, 
boxes for needles, needle cushions, artificial flowers, 
artificial fruits, hair pins, hair buckles, hair bands, 
decorative articles for the hair, not made of precious 
metal; wigs, hair extensions, electric or non-electric 
hair curlers, other than hand implements, carpets, rugs, 
mats, prayer rugs, linoleum, artificial turf, linoleum 
for covering floors, gymnasium mats, wallpaper, wall 
hangings not of textile, games and toys, arcade video 
game machines; game apparatus and machines for use 
with an external display screen and monitor, including 
those coin-operated, toys for animals, toys for outdoor 
playgrounds, parks and game parks, gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; fishing 
tackle, artificial fishing bait, decoys for hunting and 
fishing, christmas trees of artificial material, ornaments 
for Christmas trees, artificial snow for Christmas trees, 
rattles (playthings), novelties for parties, dances (party 
favors), paper party hats, 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

ــوط  ــوط؛ خي ــة، الخي ــز والحياك ــة، التطري ــزول للخياط ــوط وغ خي
وخيــوط مرنــة الســتخدام المنســوجات، أقمشــة منســوجة أو 
، غــري  ىلي ف غــري منســوجة ، منتجــات المنســوجات لالســتخدام المــرف
ــف  اش ــر، والرش ــة الري ــتائر، أغطي ــرى: س ــات االأخ ي الفئ

ــة �ف مدرج
واللحــف،  والبطانيــات،  الوســائد،  أغطيــة  )المنســوجات)، 
والمناشــف، واالأعــالم، والشــعارات، وملصقــات المنســوجات، 
ــك  ي ذل

ــا �ف ــس، بم ــم، والمالب ــوم للتخيي ــاس الن ــات، وأكي والبطاني
المالبــس  بخــالف  الخارجيــة،  والمالبــس  الداخليــة  المالبــس 
]المالبــس[،  الخمــار  الجــوارب،  ؛  الخاصــة  لالأغــراض  الواقيــة 
ــة  ــس[، البس ــة ]المالب ــحة، االأحزم ــات، االأوش ــاالت ، العصاب الش
القــدم، االأحذيــة، النعــال، الصنــادل، أغطيــة الــرأس، القبعــات، 
يــه )قبعــات مســتديرة مســطحة)،  القبعــات ذات االأقنعــة، بري
ــز؛  ــة والتطري ــة ، االأربط ــات ضيق ــرأس[، قبع ــة ال ــات ]أغطي القبع
طــة تثبيــت  ة، أ�ش ائــط وضفــري ائــط )خــردوات)، �ش ، إكليــل، �ش جــرب
ف الكتــان،  للمالبــس، حبــال للمالبــس، حــروف وأرقــام لتميــري
شــعارات مطــرزة، شــارات لللبــس ليســت مــن معــادن ثمينــة، 
ــس،  ــابك للمالب ــس، مش ــس وأزرار المالب ــف للمالب ــادات الكت وس
ــابك،  ــة، مش ــة واالأحزم ــم أحذي ــحابات، أبازي ــس ، س ــراوي مالب ع
ــع  ــرات، رق ــالف المجوه ــس، بخ ــة، دبابي ــة واالحزم ــم أحذي أبازي
بــر الخياطــة، إبــر  بــر، االإ ف المنســوجات ، االأربطــة، االإ يــ�ي ف الصقــة لرت
بــر، وســائد  الآالت الخياطــة ، إبــر الحياكــة والتطريــز، صناديــق لالإ
ــعر،  ــس الش ــة، دبابي ــه اصطناعي ــة، فواك ــور اصطناعي ــر، زه ب لالإ
ــري  ــعر، غ ف للش ــ�ي ــعر، أدوات تزي ــات الش ــعر، عصاب ــابك الش مش
ــعر،  ــالت ش ــتعار ، وص ــعر مس ــة؛ ش ــادن ثمين ــن مع ــة م مصنوع
ادوات تجعيــد الشــعر الكهربائيــة أو غــري الكهربائيــة ، بخــالف 
ــالة ،  ــجاد الص ــر، س ــط، الح ــجاد، البس ــة، الس االأدوات اليدوي
ــات، حصــري  ــة االأرضي مشــمع، العشــب الصناعــي، مشــمع لتغطي
صالــة لالألعــاب الرياضيــة، ورق الجــدران، تعليقــات حائطيــة 
االأطفال،صالــة  ولعــب  االألعــاب  المنســوجات،  مــن  ليســت 
االلعــاب الجهــزة ألعــاب الفيديــو، أجهــزة وآالت ألعــاب تســتخدم 
ي تعمــل 

ي ذلــك تلــك الــىت
مــع شاشــة عــرض خارجيــة و رصــد، بمــا �ف

ي 
بقطــع النقــود المعدنيــة، ألعــاب للحيوانــات، ألعــاب للمالعــب �ف

فهــات، أدوات الجمبــاز والرياضــة  الهــواء الطلــق، الحدائــق والمترف
ــي  ــم إصطناع ــد، طع ــدة الصي ــرى؛ ع ــات االأخ ي الفئ

ــري واردة �ف غ
لصيــد الســمك ، طعــوم للقنــص أو لصيــد الســمك ، أشــجار عيــد 
الميــالد مــن مــواد اصطناعيــة، الحــىي الأشــجار عيــد الميــالد، الثلــج 
ــالد، خشخيشــات )لعــب)، ألعــاب  ــد المي االصطناعــي الأشــجار عي
ــا للحفــالت)، قبعــات حفــالت  مبتدعــة للحفــالت، رقصــات )هداي
ورقيــة، اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد,، منتجــات 
ــون  اللحــوم المصنعــة، البقــول المجففــة، الحســاء، المــرق، زيت
، حليــب مــن  ي

معالــج، معجــون الزيتــون، حليــب مــن أصــل حيــوا�ف
، منتجــات االألبــان؛ زبــدة، زيــوت الطعــام، الفواكــة  ي أصــل عشــىب
اوات المجففــة والمحفوظــة والمجمــدة والمطبوخــة،  والخــرف
المدخنــة أو المملحــة ؛ معجــون الطماطــم، المكــرات والفواكــه 
ــول  ــدة الف ــدق و زب ــة ، البن ــات خفيف ة كوجب ــرف ــة المح المجفف
البيــض  السمســم)،  بــذور  )معجــون  الطحينــة  ؛  ي

الســودا�ف
وبــودرة البيــض، رقائــق البطاطــس، قهــوة، كاكاو؛ القهــوة أو 
ي اساســها

وبــات الــىت ي تحتــوي عــى الــكاكاو، المرش
وبــات الــىت المرش
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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, 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], po?aça [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, ke?kül [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, agricultural and 
horticultural products not included in other classes, 
seeds, forestry products not included in other classes, 
live animals; fertilized eggs for hatching, plants; dried 
plants for decoration; fresh garden herbs; dried garden 
herbs for decoration, animal foodstuffs, malt not for 
human consumption, underlays for pets; cat litters, 
beers; preparations for making beer, mineral water, 
spring water, table water, soda water, fruit and vegetable 
juices, fruit and vegetable concentrates and extracts for 
making beverages, non-alcoholic soft drinks, energy 
drinks; protein-enriched sports beverages, alcoholic 
beverages (except beers), wines, raki [traditional Turkish 
alcoholic drink], whisky, liqueurs, alcoholic cocktails, 
tobacco, chewing tobacco, cigarettes, cigars, smokers’ 
articles including those made of precious metals: pipes, 
mouthpieces for cigars and cigarettes, ashtrays, tobacco 
boxes, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette 
paper, tobacco pipes, firestones, lighters for smokers; 
electronic cigarettes and their cartridges, matches, 
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. 

)معكرونــة  نودلــز  محشــوة،  فطائــر  معكرونــة،  الشــوكوالتة، 
ــق  ــها الدقي ي اساس

ــىت ــز ال ــات المخاب ــات ومنتج ــة)، المعجن رقيق
ــميت  ، س ف ــرب ــوكوالته، خ ــق والش ــها الدقي ي اساس

ــىت ــات ال ؛ الحلوي
]كعــك عــى شــكل حلقــة تركيــة مغطــى ببــذور السمســم[ ، بوغــا 
ف البيتــا) شــطائر، كاتمــر ]فطائــر  ي ) خــرب ف العــر�ب [ ، الخــرب ف تــركي ]خــرب
ف  تركيــة[، فطائــر، كيــك، بقــالوة ]حلــوى تركيــة عــى أســاس العجــ�ي
[؛  ف اب[، قطايــف ]حلــوى تركيــة قائمــة عــى العجــ�ي المغلــف بالــرش
اب، الحلــوى،  ف المغلفــة بالــرش الحلويــات عــى أســاس العجــ�ي
ــغ  ــكول ]بودن ف ، كيش ــ�ب [، أرز بالل ــركي ــغ ت ي ]بودن ــىب د، كازاندي ــرت كاس
ــل*  ــمع النح ي، ش ــرش ــتهالك الب ــل لالس ــراء النح ــل، غ [، عس ــركي ت
) لالأغــراض الغذائيــة، توابــل للمــواد الغذائيــة، فانيليــا  )عكــرب
)بهــارات)، صلصــة طماطــم،  بهــارات، صلصــات  )منكهــات)، 
ــكر،  ــام، س ــاء للطع ــميد، نش ــق، س ــودر، دقي ــج ب ة، بيكن ــري خم
ــات،  ــج، الحلوي ــات ســكر، مســحوق ســكر، شــاي، شــاي مثل مكعب
ــة،  ــة، بوظ ــكويت، علك ــات، البس ــكويت، المقرمش ــوكوالتة، بس ش
ــة ،  ــة الخفيف ــوب الغذائي ــح ، الحب ــالأكل، المل ــة ل ــج الصالح الثل
ــار،  فط ــوب االإ ــذرة، حب ــق ال ــحوق، رقائ ــوفان المس ــار، الش الفش
المســحوق  الشــعري  ي،  البــرش لالســتهالك  المعالــج  القمــح 
ي،  ي، الشــوفان المعالــج لالســتهالك البــرش لالســتهالك البــرش
الســكر  دبــس  االأرز،  ي،  البــرش لالســتهالك  المعالــج  الجــاودار 
ي الفئــات 

لالأغذيــة، الزراعــة ومنتجــات البســتنة غــري المدرجــة �ف
ــات  ي الفئ

ــة غــري المدرجــة �ف ــذور، والمنتجــات الحرجي االأخــرى، الب
االأخــرى، والحيوانــات الحيــة ؛ بيــض مخصــب للتفقيــس، نباتــات؛ 
نباتــات مجففــة للزينــة أعشــاب الحديقــة الطازجــة أعشــاب حديقــة 
ــتهالك  ــح لالس صال ــعري غري ــة ، ش ــة حيواني ــة ، أغذي ــة للزين مجفف
ي ، البطانــة الســفلية للحيوانــات االأليفــة ، صناديــق فضــالت  البــرش
ــة،  ــاه المعدني ة، والمي ــري ــع الب ات لصن ة؛ مســتحرف ــري القطــط، الب
ب الصحيــة )مــاء الينابيــع)، مــاء الصــودا  ميــاه الينابيــع، ميــاه الــرش
وات،  وات، ومركــزات الفاكهــة والخــرف ، وعصائــر الفاكهــة والخــرف
غــري  الغازيــة  وبــات  وبــات، والمرش المرش ومســتخلصات صنــع 
وبــات الرياضيــة الغنيــة  وبــات الطاقــة؛ المرش الكحوليــة، ومرش
ــذ، راكي  ة)، نبي ــري ــتثناء الب ــة )باس ــات الكحولي وب ف والمرش ــ�ي وت بالرب
وب الليكيــور  ، مــرش وب كحــوىلي تــركي تقليــدي[، ويســكي ]مــرش
تبــغ مضــغ، الســجائر،  تبــغ،  الكحــوىلي ، كوكتيــالت كحوليــة، 
ي ذلــك تلــك المصنوعــة مــن 

ف بمــا �ف الســيجار، أدوات المدخنــ�ي
المعــادن الثمينــة: الغليــون، أبــواق الســيجار والســجائر، منافــض 
ــجائر ،  ــف الس ــب لل ي الجي

ــل �ف ــغ، آالت تحم ــب التب ــجائر، عل الس
ــات  ــوان)، والع ــار )الص ــارة الن ــغ ، حج ف تب ــ�ي ــجائر، غالي ورق الس
الثقــاب،  اعــواد  ونيــة و عبواتهــا،  لكرت االإ الســجائر   ، ف للمدخنــ�ي
ائهــا بســهولة، يمكــن  ف العمــالء مــن عــرض هــذه الســلع و�ش لتمكــ�ي
توفــري هــذه الخدمــات مــن خــالل متاجــر البيــع بالتجزئــة، منافــذ 
ــالل  ــن خ ــة أو م وني لكرت ــائط االإ ــق الوس ــن طري ــة، ع ــع بالجمل البي

ــة.  يدي ــات الرب ــات الطلب كتالوج
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Date :26/12/2021  التاريخ :26/12/2021

Trademark No.:42037 العالمة التجارية رقم :  42037

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Mahmoud Fouad Mohammed 
Haniyeh 

بإسم :  محمود فؤاد محمد هنية 

Applicant Address: Palestine -Gaza   ف - غزة العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, tapioca and 
sago, flour and preparations made from cereals, bread, 
pastries and sweets, ices, honey and treacle, yeast 
and baking powder, salt, mustard, vinegar and sauces 
(condiments), spices, ice, sweet pepper. Almond candy, 
almond paste, anise, aromatic food preparations, 
artificial coffee, hibiscus powder, hibiscus soda (baking 
soda for food purposes, ground barley hulled barley, 
barley flour, pulses, beeswax, beer vinegar, chocolate-
based drinks, cocoa-based drinks, Coffee-based 
beverages, Beverage flavorings other than essential 
oils (flavourings), Tea-based beverages, Baking soda 
(baking soda), Ice cream binding agents (edible ice 
cream), Biscuits, Bread, Rajabeel bread, French bread, 
Bread pulp, Cakes, Cake dough, cake powder, cake, cake 
flavorings other than essential oils, rice cakes, sprouts 
candy, chips (cereal products), pickled capers, caramel 
(candy), celery flavoring, cereal preparations, cereal 
based snacks, cheese burgers (sandwiches) Chewing 
gum, wild indians (coffee substitutes), chocolate, 
milk and chocolate drinks, chocolate-based drinks, 
chachao (spices), sweets for decorating Christmas trees, 
indian garnishes (spices), cinnamon (myrrh), cloves 
(condiment), cocoa, Cocoa drinks with milk, cocoa 
products, cocoa-based drinks, coffee drinks with milk, 
from you coffee beans, vegetable preparations used 
as coffee substitutes, unroasted coffee, coffee-based 
beverages, spices, salt, male flakes, corn flour, ground 
corn, popcorn, roasted corn, fruit sauce (sauces), 
couscous (semolina) , biscuits, ice cream, cream of

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صطناعيــة ، االأرز ، التابيــوكا  القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االإ
ات المصنوعــة مــن الحبــوب،  والســاغو ، الدقيــق والمســتحرف
ف والفطائــر والحلويــات ، الحلويــات المثلجــة ، عســل النحــل  الخــرب
ف ، الملــح ، الخــردل  ة ومســحوق الخزبــري والعســل االأســود ، الخمــري
ــو  ــل حل ــج فلف ــارات ، الثل ــل) ، البه ــات ) التواب ــل والصلص ، الخ
ات عطريــة  . حلــوى لــوز ، عجينــة لــوز ، يانســون ، مســتحرف
ة  ف ة، ســوده الخزبــري ف للطعــام ، قهــوة إصطناعيــة ، مســحوق الخبــري
ــات الصــودا الأغــراض الطعــام ، شــعري مطحــون شــعري  ) بيكربون
ة  مقــرش ، دقيــق الشــعري دقيــق البقــول ، شــمع النحــل ، خــل البــري
وبــات أساســها الكاكــو ،  وبــات أساســها الشــوكالته ، مرش ، مرش
وبــات بخــالف الزيــوت  وبــات أساســها القهــوة، منكهــات المرش مرش
بيكربونــات  الشــاي،  وبــات أساســها  )منكهــات)، مرش العطريــة 
)، عوامــل تماســك البوظــة  ف الصــودا الأغــراض الطهــو )صــودا الخبــري
ف  ــرب ــل، خ ف رجبي ــرب ، خ ف ــرب ــكويت، خ ــالأكل)، بس ــة ل ــات صالح )مثلج
، كعــك، عجينــة كيــك، مســحوق كيــك، كيــك،  ف افرنجــي، لــب خــرب
ــوى  ــراص أرز، حل ــة، أق ــوت العطري ــالف الزي ــك بخ ــات للكي منكه
ــل  ــة، كرامي ــرب المخلل ــوب)، الك ــق )منتجــات حب ــات رقائ براعــم نب
ات الحبــوب، وجبــات خفيفــة  )حلــوى)، نكهــة الكرفــس، مســتحرف
أساســها الحبــوب، برغــر جبنــة )ساندويشــات)، علكــة، هنديــا بريــة 
ــب،  ــع حلي ــوكوالتة م ــات ش وب ــوكوالته، مرش ــون) ش ــل للقه )بدائ
ــات  ــل)، حلوي ــاو )تواب ــوكوالته، التشاتش ــها الش ــات أساس وب مرش
يــن أشــجار عيــد الميــالد، مقبــالت هنديــة )توابــل)، قرفــة  ف لرت
ــب،  ــع حلي ــات كاكاو م وب ــار)، كاكاو، مرش ــل )به ــش قرنف ــار)، كب )م
ــات قهــوة مــع  وب ــكاكاو، مرش ــات أساســها ال وب منتجــات كاكاو، مرش
ات نباتيــة تســتخدم كبدائــل  حليــب، منكهــات للقهــوة، مســتحرف
وبــات أساســها القهــوة، توابــل،  للقهــوة، قهــوة غــري محمصــة، مرش
ــب ــار )ح ــة، وبش ــق ذرة، ، ذرة مطحون ــرة، دقي ــق ذك ــح، رقائ مل
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mustard mayonnaise sauce (tarator for cooking 
purposes, cream of mayonnaise sauce with mustard 
(tarator) for cooking purposes, curry (condiment), 
custard salad seasoning, edible ice cream, food extracts 
other than ether and oils extracts Aromatics, starchy 
food pastes, dough yeasts, corn chips, oat flakes, cake 
flavorings other than essential oils, flavorings for drinks 
other than essential oils, cake flavorings other than 
essential oils, flavorings other than essential oils, , flax 
seeds for human consumption, “blackberry”, products 
Flour milling, fondant (sweets), starchy foods, food 
extracts, a layer of sweet flavored substance spread 
on cakes (icing), frozen milk (armed frozen desserts), 
fruit jelly (sweets), preserved orchards herbs (spices) 
ginger (spice) ), ginger bread, culinary glucose, added 
culinary protein, protein prepared as food, molasses, 
p Beef gravy sauces, human food burger, milk pudding 
for food, tahini halva, liquid topping for pork, high 
protein legume bars, corn porridge, crushed durra 
porridge, honey, hulled barley, hulled oats, ice cream 
binding agents, ice desserts Ice for refreshment, natural 
artificial ice, iced tea, edible ice cream, edible ice, 
edible ice powder, non-medical infusions, fruit jelly, 
ketchup, yeast, licorice, candy bars Pasta (pastries), 
hair-grown biscuits, edible malt extract, malt sprouted 
malt, maltose, brine, marzipan, flour, meat sauces, 
meat pies, meat tenderizer for household purposes, 
mint for crepes, molasses Chocolate mousse, fruit 
dessert mousse, mousse, mustard, mustard flour, guide 
made from noodles (thin pasta), oats, pasta, dough 
Cake, wontons, lollipops (sweets), pies, pastries, peanut 
sweets, peppers, mint sweets, peppers (seasonings), 
Italian pesto (sauces), butter biscuits, petit fours 
(kimk), popcorn, edible potato flour, powder Cake, 
ice cream powders, praline (almond or nut candy), 
food preservative salt, beeswax (propolis), pudding, 
quiche, custard pie, ravioli (pies with cheese and red 
sauce), appetizers (seasonings), thin vermicelli, rice, 
rice tablets, snacks Its basis is oak, fragrant bread, royal 
jelly, qishla, saffron (seasonings), sago, salad seasoning, 
table salt, salt for preserving food items, sandwiches, 
tomato sauce, seasoning sauces, sausage consistency 
materials, sea water for cooking, spices, semolina 
syrup (ice cream). ), grain-based snacks, rice-based 
snacks, syrup (sunda), soybean paste (seasoning), 
soy flour, soy sauce, spaghetti (thin noodles), spices, 
Chinese dumplings, star anise, food starch, licorice 
sticks ( Sweets), preparations for thickening whipped 
cream, sugar, sugar sweets, sushi, natural sweeteners, 
sugary sweets, mint sweets, tabbouleh, taco (fried corn 
tortilla), tapioca, tapi flour Food waka, tartlets (fruit 
cakes), tea, iced tea, tea-based drinks, thickening agents 
for cooking foodstuffs, tomato sauce, corn tortillas,

الــذرة)، فــروذرة محمصــة، صلصــة فواكــه )صلصــالت)، كســكس 
)ســميد)، بســكويت، بوظــة )ايســكريم)، كريمــه مــن صلصــة 
ف بالخــردل )طرطــور) الأغــراض الطبــخ، كريــم مــن صلصــة  المايونــري
)بهــار)،  الطهي،كــري  الأغــراض   ( )طرطــور  بالخــردل  ف  المايونــري
د توابــل ســلطة، مثلجــات صالحــة لــالأكل، خالصــات المــواد  كســرت
ف  ــ�ي ــة ، معاج ــوت العطري ــة والزي ي ــات االيرش ــدا خالص ــة ع الغذائي
، رقائــن ذرة، رقائــق شــوفان،  ف أغــذي نشــوية ، خمائــر العجــ�ي
ــات  وب ــات للمرش ــة، منكه ــوت العطري ــالف الزي ــك خ ــات الكي منكه
الزيــوت  خــالف  للكيــك  منكهــات  العطريــة،  الزيــوت  خــالف 
ــان  ــذور الكت ــة، ، ، ب ــوت العطري ــالف الزي ــات خ ــة، منكه العطري
ــراص  ــق، أق ــن الدقي ــات طح ــق”، منتج ي، “علي ــرش ــتهالك الب لالس
ــة،  ــواد الغذائي ــات الم ــوية، خالص ــة نش ــات)، أغذي ــكرية )حلوي س
ف  طبقــة مــن مــادة حلــوة منكهــة تدهــن عــى الكعــك )تثليــج)، لــ�ب
مجمــد )حلويــات مســلحمثلجةة)، جــىي فواكــه )حلويــات)، اعشــاب 
ف زنجبيــل ، غلوغــوز  ف محفوظــة )توابــل) زنجبيــل )بهــار)، خــرب بســات�ي
ف محرف  ي الطهــو، بروتــ�ي

ف االأغــراصف الأغــراض الطهــو، إضافــة بروتــ�ي
ــر  ــة ، برج ــرق اللحم ــات م ــكر، صلص ــس الس ــة، دب ــواد غذائي كم
ــة،  ــالوة بطحيني ــام، ح ــب للطع ــة بالحلي ي، مهلبي ــرش ــام الب لطع
ــات  ــر، القوالــب مــن البقولي ي ف طبقــة ملســاء كالســائل للحــم الخرف
، عصيــدة الــذرة ، عصيــدة الــدرة المطحونــة،  ف وتــ�ي عاليــة نســبة الرب
ــك  ــل تماس ، عوام ــرش ــوفان مق ، ش ــرش ــعري مق ــل، ش ــل النح عس
ــي  ــج طبيع ــة ثل ــات المنعش ــثلج للمرطب ــات ـ ــج حلوي ــة ، ثل البوظ
الصالحــة  المثلجــات  تماســك  عوامــل  مثلــج،  شــاي  صناعــي، 
ــة  ــات الصالح ــاحيق المثلج ــالأكل، مس ــة ل ــات صالح ــالأكل، مثلج ل
ــاب  ــات)، كتش ــىي الفواكه)حلوي ــة، ج ــري طبي ــات غ ــالأكل، منقوع ل
ــات)،  ــوى )حلوي ــع حل ــات) قط ــوس )حلوي ة ، س ــري ــة)، خم )صلص
ــة  ــت، خالص ــعر المنب ــن الش ــكويت م ــات)، بس ــة )معجن معكرون
ي )ملــت) ،  الشــعري للطعــام، شــعري منبــت لالســتهالك البــرش
ــم،  ــات ورق اللح ــق، صلص ــه، دقي ــح، مرزباني ــاء مال ــوز، م مالت
ليــة ، نعنــاع  ف فطائــر اللحــم، مطريــات لحــوم لالأغــراض المرف
ــوى  ــية حل ــوكوالته، موس ــية ش ــام، موس ــس الطع ــات، دب للحوي
الفاكهــة، موزيــل، خــردل، دقيــق الخــردل، دليــل محــرف مــن 
ــة ــة، عجين ــر، معكرون ــوفان فطائ ــة)، ش ــة رقيق ــز )معكرون  النودل
فطائــر،  محى)حلويــات)،  أقــراص  باللحــم،  فطائــر  كيــك، 
ــاع،  ــات بالنعن ، فلفــل، حلوي ي

ــات الفــول الســودا�ف ــات حلوي معجن
يطاليــة )صلصــات)، بســكويت بالزبــدة،  فلفــل )توابــل)، البيســتو االإ
ــحوق  ــام، مس ــا للطع ــق بطاط ــار ، دقي ــك)، بوش ــور )كم ي ف

ــىت ب
ف )حلــوى اللــوز او الجــوز )، ملــح  كيــك، مســاحيق للبوظــة، برالــ�ي
ــش،  ــة، كي )، مهلبي ــرب ــل )عك ــمع النح ــة ش ــواد الغذائي ــظ الم الحف
د، رافيول)فطائــر بالجينيــة والصلصــة الحمــراء)،  ة كاســرت فطــري
وجبــات  ارز  أقــراص  ارز  رقيقــة،  ية  شــعري )توابــل)  مقبــالت 
ــلة،  ” ، قرش ــوكي ــىي مل ــي ، ج ف افرانج ــرب ــها االأرو، خ ــة أساس خفيف
زعفــران )توابــل)، ســاغو، توابــل ســلطة، ملــح طعــام ملــح لحفــظ 
المــواد الغدائيــة، سندويشــات، صلصــة بنــدوره صلصــات توابــل، 
اب  مــواد تماســك الســجق، مــاء البحــر للطهــو، توابــل، ســميد �ش
ــة  ــات خفيف ــوب، وجب ــها الحب ــة أساس ــات خفيف ــات)، وجب )مثلج
ــل)،  ــويا )تواب ــول الس ــة ق ــات)، عجين اب )مثلج ــها االأزر، �ش أساس
رفيعــة)، )معكرونــة  ي 

ســباغىت ، صلصــة صويــا،  دقيــق صويــا 
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turmeric for food, unleavened bread, vanilla (flavoring), 
vanillin (vanilla substitute), preparations Rye used as 
coffee substitutes, thin noodles, waffle vinegar, sea 
water (cooking), seaweed (seasoning), wheat flour, 
wheat flour for human consumption, whipped cream 
thickeners, yeast for frozen milk (frozen desserts) 

بهــارات، فطائــر صينيــة، يانســون نجمــي، نشــا اللطعــام، أصابــع 
ــة،  ــة المخفوق ــف الكريم ات لتكثي ــتحرف ــات)، مس ــوس )حلوي الس
، محليــات طبيعيــة، حلويــات  ي

ســكر، حلويــات ســكر، ســوسش
ســكرية، حلويــات بالنعــاع، تبولــة، تاكــو )تورتيــال ذرة مقليــة)، 
تابيــوكا، دقيــق التابيــوكا للطعــام، تورتــات )كيــك بالفواكــه)، 
وبــات أساســها الشــاي، عوامــل التغليــظ  شــاي، شــاي مثلــج، مرش
لطهــي المــواد الغذائيــة، صلصــة بنــدورة، كعــك الــذرة التورتيــال، 
ف  ــ�ي ــة)، فانيل ــال )منكه ة، فاني ــري ــدون خم ــرب ب ــام، خ ــم للطع كرك
ات نياتيــة تســتخدم كبدائــل القهــوة،  )بديــل الفانيــال)، مســتحرف
شــعرية )بنوديلــز) شــعرية رقيقــة، خــل كعكــة الوفــل، مــاء البحــر 
ف قمــح، نتــاش القمــح  )الطهــو)، اعشــاب بحريــة، )توابــل)، طحــ�ي
ات التكثيــف الكريمــة المخفوقــة،  ي، مســتحرف لالســتهالك البــرش

ــة).  ــات مثلج ــد )حلوي ف مجم ــ�ب ة ل ــري خم
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ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, tapioca and 
sago, flour and preparations made from cereals, bread, 
pastries and sweets, ices, honey and treacle, yeast 
and baking powder, salt, mustard, vinegar and sauces 
(condiments), spices, ice, sweet pepper. Almond candy, 
almond paste, anise, aromatic food preparations, 
artificial coffee, hibiscus powder, hibiscus soda (baking 
soda for food purposes, ground barley hulled barley, 
barley flour, pulses, beeswax, beer vinegar, chocolate-
based drinks, cocoa-based drinks, Coffee-based 
beverages, Beverage flavorings other than essential

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صطناعيــة ، االأرز ، التابيــوكا  القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االإ
ات المصنوعــة مــن الحبــوب،  والســاغو ، الدقيــق والمســتحرف
ف والفطائــر والحلويــات ، الحلويــات المثلجــة ، عســل النحــل  الخــرب
ف ، الملــح ، الخــردل  ة ومســحوق الخزبــري والعســل االأســود ، الخمــري
ــو  ــل حل ــج فلف ــارات ، الثل ــل) ، البه ــات ) التواب ــل والصلص ، الخ
ات عطريــة  . حلــوى لــوز ، عجينــة لــوز ، يانســون ، مســتحرف
ة  ف ة، ســوده الخزبــري ف للطعــام ، قهــوة إصطناعيــة ، مســحوق الخبــري
ــات الصــودا الأغــراض الطعــام ، شــعري مطحــون شــعري  ) بيكربون
ة  مقــرش ، دقيــق الشــعري دقيــق البقــول ، شــمع النحــل ، خــل البــري
وبــات أساســها الكاكــو ، وبــات أساســها الشــوكالته ، مرش ، مرش

456



350

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

oils (flavourings), Tea-based beverages, Baking soda 
(baking soda), Ice cream binding agents (edible ice 
cream), Biscuits, Bread, Rajabeel bread, French bread, 
Bread pulp, Cakes, Cake dough, cake powder, cake, cake 
flavorings other than essential oils, rice cakes, sprouts 
candy, chips (cereal products), pickled capers, caramel 
(candy), celery flavoring, cereal preparations, cereal 
based snacks, cheese burgers (sandwiches) Chewing 
gum, wild indians (coffee substitutes), chocolate, 
milk and chocolate drinks, chocolate-based drinks, 
chachao (spices), sweets for decorating Christmas trees, 
indian garnishes (spices), cinnamon (myrrh), cloves 
(condiment), cocoa, Cocoa drinks with milk, cocoa 
products, cocoa-based drinks, coffee drinks with milk, 
from you coffee beans, vegetable preparations used 
as coffee substitutes, unroasted coffee, coffee-based 
beverages, spices, salt, male flakes, corn flour, ground 
corn, popcorn, roasted corn, fruit sauce (sauces), 
couscous (semolina) , biscuits, ice cream, cream of 
mustard mayonnaise sauce (tarator for cooking 
purposes, cream of mayonnaise sauce with mustard 
(tarator) for cooking purposes, curry (condiment), 
custard salad seasoning, edible ice cream, food extracts 
other than ether and oils extracts Aromatics, starchy 
food pastes, dough yeasts, corn chips, oat flakes, cake 
flavorings other than essential oils, flavorings for drinks 
other than essential oils, cake flavorings other than 
essential oils, flavorings other than essential oils, , flax 
seeds for human consumption, “blackberry”, products 
Flour milling, fondant (sweets), starchy foods, food 
extracts, a layer of sweet flavored substance spread 
on cakes (icing), frozen milk (armed frozen desserts), 
fruit jelly (sweets), preserved orchards herbs (spices) 
ginger (spice) ), ginger bread, culinary glucose, added 
culinary protein, protein prepared as food, molasses, 
p Beef gravy sauces, human food burger, milk pudding 
for food, tahini halva, liquid topping for pork, high 
protein legume bars, corn porridge, crushed durra 
porridge, honey, hulled barley, hulled oats, ice cream 
binding agents, ice desserts Ice for refreshment, natural 
artificial ice, iced tea, edible ice cream, edible ice, 
edible ice powder, non-medical infusions, fruit jelly, 
ketchup, yeast, licorice, candy bars Pasta (pastries), 
hair-grown biscuits, edible malt extract, malt sprouted 
malt, maltose, brine, marzipan, flour, meat sauces, 
meat pies, meat tenderizer for household purposes, 
mint for crepes, molasses Chocolate mousse, fruit 
dessert mousse, mousse, mustard, mustard flour, guide 
made from noodles (thin pasta), oats, pasta, dough 
Cake, wontons, lollipops (sweets), pies, pastries, peanut 
sweets, peppers, mint sweets, peppers (seasonings), 
Italian pesto (sauces), butter biscuits, petit fours 
(kimk), popcorn, edible potato flour, powder Cake,

وبــات بخــالف الزيــوت  وبــات أساســها القهــوة، منكهــات المرش مرش
بيكربونــات  الشــاي،  وبــات أساســها  )منكهــات)، مرش العطريــة 
)، عوامــل تماســك البوظــة  ف الصــودا الأغــراض الطهــو )صــودا الخبــري
ف  ــرب ــل، خ ف رجبي ــرب ، خ ف ــرب ــكويت، خ ــالأكل)، بس ــة ل ــات صالح )مثلج
، كعــك، عجينــة كيــك، مســحوق كيــك، كيــك،  ف افرنجــي، لــب خــرب
ــوى  ــراص أرز، حل ــة، أق ــوت العطري ــالف الزي ــك بخ ــات للكي منكه
ــل  ــة، كرامي ــرب المخلل ــوب)، الك ــق )منتجــات حب ــات رقائ براعــم نب
ات الحبــوب، وجبــات خفيفــة  )حلــوى)، نكهــة الكرفــس، مســتحرف
أساســها الحبــوب، برغــر جبنــة )ساندويشــات)، علكــة، هنديــا بريــة 
ــب،  ــع حلي ــوكوالتة م ــات ش وب ــوكوالته، مرش ــون) ش ــل للقه )بدائ
ــات  ــل)، حلوي ــاو )تواب ــوكوالته، التشاتش ــها الش ــات أساس وب مرش
يــن أشــجار عيــد الميــالد، مقبــالت هنديــة )توابــل)، قرفــة  ف لرت
ــب،  ــع حلي ــات كاكاو م وب ــار)، كاكاو، مرش ــل )به ــش قرنف ــار)، كب )م
ــات قهــوة مــع  وب ــكاكاو، مرش ــات أساســها ال وب منتجــات كاكاو، مرش
ات نباتيــة تســتخدم كبدائــل  حليــب، منكهــات للقهــوة، مســتحرف
وبــات أساســها القهــوة، توابــل،  للقهــوة، قهــوة غــري محمصــة، مرش
ــب  ــار )ح ــة، وبش ــق ذرة، ، ذرة مطحون ــرة، دقي ــق ذك ــح، رقائ مل
الــذرة)، فــروذرة محمصــة، صلصــة فواكــه )صلصــالت)، كســكس 
)ســميد)، بســكويت، بوظــة )ايســكريم)، كريمــه مــن صلصــة 
ف بالخــردل )طرطــور) الأغــراض الطبــخ، كريــم مــن صلصــة  المايونــري
)بهــار)،  الطهي،كــري  الأغــراض   ( )طرطــور  بالخــردل  ف  المايونــري
د توابــل ســلطة، مثلجــات صالحــة لــالأكل، خالصــات المــواد  كســرت
ف  ــ�ي ــة ، معاج ــوت العطري ــة والزي ي ــات االيرش ــدا خالص ــة ع الغذائي
، رقائــن ذرة، رقائــق شــوفان،  ف أغــذي نشــوية ، خمائــر العجــ�ي
ــات  وب ــات للمرش ــة، منكه ــوت العطري ــالف الزي ــك خ ــات الكي منكه
الزيــوت  خــالف  للكيــك  منكهــات  العطريــة،  الزيــوت  خــالف 
ــان  ــذور الكت ــة، ، ، ب ــوت العطري ــالف الزي ــات خ ــة، منكه العطري
ــراص  ــق، أق ــن الدقي ــات طح ــق”، منتج ي، “علي ــرش ــتهالك الب لالس
ــة،  ــواد الغذائي ــات الم ــوية، خالص ــة نش ــات)، أغذي ــكرية )حلوي س
ف  طبقــة مــن مــادة حلــوة منكهــة تدهــن عــى الكعــك )تثليــج)، لــ�ب
مجمــد )حلويــات مســلحمثلجةة)، جــىي فواكــه )حلويــات)، اعشــاب 
ف زنجبيــل ، غلوغــوز  ف محفوظــة )توابــل) زنجبيــل )بهــار)، خــرب بســات�ي
ف  بروتــ�ي الطهــو،  ي 

االأغــراصف ف  بروتــ�ي إضافــة  الطهــو،  الأغــراض 
ــة  ــرق اللحم ــات م ــكر، صلص ــس الس ــة، دب ــواد غذائي ــرف كم مح
ي، مهلبيــة بالحليــب للطعــام، حــالوة  ، برجــر لطعــام البــرش
ــب مــن  ــر، القوال ي ف ــة، طبقــة ملســاء كالســائل للحــم الخرف بطحيني
، عصيــدة الــذرة ، عصيــدة الــدرة  ف وتــ�ي البقوليــات عاليــة نســبة الرب
، عوامــل  ، شــوفان مقــرش المطحونــة، عســل النحــل، شــعري مقــرش
ــج  ــة ثل ــات المنعش ــثلج للمرطب ــات ـ ــج حلوي ــة ، ثل ــك البوظ تماس
طبيعــي صناعــي، شــاي مثلــج، عوامــل تماســك المثلجــات الصالحة 
ــة  ــات الصالح ــاحيق المثلج ــالأكل، مس ــة ل ــات صالح ــالأكل، مثلج ل
ــاب  ــات)، كتش ــىي الفواكه)حلوي ــة، ج ــري طبي ــات غ ــالأكل، منقوع ل
ــات)،  ــوى )حلوي ــع حل ــات) قط ــوس )حلوي ة ، س ــري ــة)، خم )صلص
ــة  ــت، خالص ــعر المنب ــن الش ــكويت م ــات)، بس ــة )معجن معكرون
ي )ملــت) ،  الشــعري للطعــام، شــعري منبــت لالســتهالك البــرش
ــم،  ــات ورق اللح ــق، صلص ــه، دقي ــح، مرزباني ــاء مال ــوز، م مالت
ليــة ، نعنــاع  ف فطائــر اللحــم، مطريــات لحــوم لالأغــراض المرف
ــوى ــية حل ــوكوالته، موس ــية ش ــام، موس ــس الطع ــات، دب للحوي
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ice cream powders, praline (almond or nut candy), 
food preservative salt, beeswax (propolis), pudding, 
quiche, custard pie, ravioli (pies with cheese and red 
sauce), appetizers (seasonings), thin vermicelli, rice, 
rice tablets, snacks Its basis is oak, fragrant bread, royal 
jelly, qishla, saffron (seasonings), sago, salad seasoning, 
table salt, salt for preserving food items, sandwiches, 
tomato sauce, seasoning sauces, sausage consistency 
materials, sea water for cooking, spices, semolina 
syrup (ice cream). ), grain-based snacks, rice-based 
snacks, syrup (sunda), soybean paste (seasoning), 
soy flour, soy sauce, spaghetti (thin noodles), spices, 
Chinese dumplings, star anise, food starch, licorice 
sticks ( Sweets), preparations for thickening whipped 
cream, sugar, sugar sweets, sushi, natural sweeteners, 
sugary sweets, mint sweets, tabbouleh, taco (fried corn 
tortilla), tapioca, tapi flour Food waka, tartlets (fruit 
cakes), tea, iced tea, tea-based drinks, thickening agents 
for cooking foodstuffs, tomato sauce, corn tortillas, 
turmeric for food, unleavened bread, vanilla (flavoring), 
vanillin (vanilla substitute), preparations Rye used as 
coffee substitutes, thin noodles, waffle vinegar, sea 
water (cooking), seaweed (seasoning), wheat flour, 
wheat flour for human consumption, whipped cream 
thickeners, yeast for frozen milk (frozen desserts) 

الفاكهــة، موزيــل، خــردل، دقيــق الخــردل، دليــل محــرف مــن 
ــة ــة، عجين ــر، معكرون ــوفان فطائ ــة)، ش ــة رقيق ــز )معكرون  النودل
فطائــر،  محى)حلويــات)،  أقــراص  باللحــم،  فطائــر  كيــك، 
ــاع،  ــات بالنعن ، فلفــل، حلوي ي

ــات الفــول الســودا�ف ــات حلوي معجن
يطاليــة )صلصــات)، بســكويت بالزبــدة،  فلفــل )توابــل)، البيســتو االإ
ــحوق  ــام، مس ــا للطع ــق بطاط ــار ، دقي ــك)، بوش ــور )كم ي ف

ــىت ب
ف )حلــوى اللــوز او الجــوز )، ملــح  كيــك، مســاحيق للبوظــة، برالــ�ي
ــش،  ــة، كي )، مهلبي ــرب ــل )عك ــمع النح ــة ش ــواد الغذائي ــظ الم الحف
د، رافيول)فطائــر بالجينيــة والصلصــة الحمــراء)،  ة كاســرت فطــري
وجبــات  ارز  أقــراص  ارز  رقيقــة،  ية  شــعري )توابــل)  مقبــالت 
ــلة،  ” ، قرش ــوكي ــىي مل ــي ، ج ف افرانج ــرب ــها االأرو، خ ــة أساس خفيف
زعفــران )توابــل)، ســاغو، توابــل ســلطة، ملــح طعــام ملــح لحفــظ 
المــواد الغدائيــة، سندويشــات، صلصــة بنــدوره صلصــات توابــل، 
اب  مــواد تماســك الســجق، مــاء البحــر للطهــو، توابــل، ســميد �ش
ــة  ــات خفيف ــوب، وجب ــها الحب ــة أساس ــات خفيف ــات)، وجب )مثلج
ــل)،  ــويا )تواب ــول الس ــة ق ــات)، عجين اب )مثلج ــها االأزر، �ش أساس
رفيعــة)،  )معكرونــة  ي 

ســباغىت ، صلصــة صويــا،  دقيــق صويــا 
بهــارات، فطائــر صينيــة، يانســون نجمــي، نشــا اللطعــام، أصابــع 
ــة،  ــة المخفوق ــف الكريم ات لتكثي ــتحرف ــات)، مس ــوس )حلوي الس
، محليــات طبيعيــة، حلويــات  ي

ســكر، حلويــات ســكر، ســوسش
ســكرية، حلويــات بالنعــاع، تبولــة، تاكــو )تورتيــال ذرة مقليــة)، 
تابيــوكا، دقيــق التابيــوكا للطعــام، تورتــات )كيــك بالفواكــه)، 
وبــات أساســها الشــاي، عوامــل التغليــظ  شــاي، شــاي مثلــج، مرش
لطهــي المــواد الغذائيــة، صلصــة بنــدورة، كعــك الــذرة التورتيــال، 
ف  ــ�ي ــة)، فانيل ــال )منكه ة، فاني ــري ــدون خم ــرب ب ــام، خ ــم للطع كرك
ات نياتيــة تســتخدم كبدائــل القهــوة،  )بديــل الفانيــال)، مســتحرف
شــعرية )بنوديلــز) شــعرية رقيقــة، خــل كعكــة الوفــل، مــاء البحــر 
ف قمــح، نتــاش القمــح  )الطهــو)، اعشــاب بحريــة، )توابــل)، طحــ�ي
ات التكثيــف الكريمــة المخفوقــة،  ي، مســتحرف لالســتهالك البــرش

ــة).  ــات مثلج ــد )حلوي ف مجم ــ�ب ة ل ــري خم
  

 

Date :29/12/2021  التاريخ :29/12/2021

Trademark No.:42039 العالمة التجارية رقم :  42039

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Inc. 

يكان توباكو )براندز) اينك.  بإسم :  بريتيش امري

Applicant Address251:  Little Falls Drive, Suite 
100,  Wilmington DE 19808-1674,  United States 
of America 

العنوان :  251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون دي اي 
1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية  

457



352

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll 
your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; 
cigarillos; cigarette lighters for smokers; cigar lighters 
for smokers; matches; smokers’ articles; cigarette 
paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines 
for injecting tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السجائر، التبغ الخام او المصنع، لف التبغ الخاص بك، تبغ 
الغليون، منتجات التبغ، بدائل التبغ )ليست الغراض طبية)، 

، والعات  ف ة، والعات السجائر للمدخن�ي السيغار، السجائر الصغري
، ورق السجائر،  ف يت، لوازم المدخن�ي ، الكرب ف السيغار للمدخن�ي

انابيب السجائر، مصفيات السجائر، أجهزة الجيب للف السجائر، 
االت تحمل باليد لحقن التبغ داخل االنابيب الورقية، السجائر 

ونية، منتجات التبغ الغراض  ونية، السوائل للسجائر االلكرت االلكرت
 . ف التسخ�ي

  

 

Date :21/12/2021  التاريخ :21/12/2021

Trademark No.:42043 العالمة التجارية رقم :  42043

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 - 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; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; Vending machines and mechanisms for coin-
operated devices; cash registers; calculating machines; 
Equipment and computers for data processing; fire-
extinguishing apparatus; satellite receivers; receivers; 
Projection screens;  TV screens; satellite wires; satellite 
dishes; tablets; receivers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة والعــدد العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
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
وآليــات  إليــة  بيــع  ماكينــات  تســجيل،  أقــراص  مغناطيســية، 
ــد، آالت  ــجيل النق ــد، آالت تس ــع النق ــل بقط ي تعم

ــىت ــزة ال لالأجه
ــزة  ــات، أجه ــة البيان ــر لمعالج ــزة الكمبيوت ــدات وأجه ــبة، مع حاس
،ولواقــط، شاشــات عــرض،  ي

ان، اجهــزة اســتقبال فضا�أ إخمــاد النــري
ــزة  ــتاليت، اجه ــن س ــتاليت، اصح ــالك س ــون، اس ــات تلفزي شاش

ــيفرات  ــزة رس ــه، اجه لوحي

458
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date :30/12/2021  التاريخ :30/12/2021

Trademark No.:42047 العالمة التجارية رقم :  42047

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: PANDA  NETWORK& 
PROTECTION SMART SYSTEM CO. 

كه باندا النظمه الشبكات والحمايه الذكيه  بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron - Hebron University 
Street - near Marmara Furniture 

العنوان :  الخليل - شارع جامعه الخليل - بالقرب من مفروشات 
مرمرة  

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ 
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  compact discs  DVD’s and other digital recording 
media  mechanisms for coin  operated apparatus  
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers  computer software  fire  
extinguishing apparatus. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
ي واالأجهــزة واالأدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

نقــاذ  اف واالإ �ش شــارة والمراقبــة االإ وأدوات الــوزن والقيــاس واالإ
ــف  ــل أو تكثي ــح أو تحوي ــل أو فت ــزة وأدوات لوص ــم ، أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة، أجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم أو التحك أو تنظي
إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور، حامــالت بيانــات مغناطيســية، 
أقــراص تســجيل، أقــراص مدمجــة، أقــراص فيديويــة رقميــة 
ي 

هــا مــن وســائط التســجيل الرقميــة آليــات لالأجهــزة الــىت وغري
تعمــل بقطــع النقــد، آالت تســجيل النقــد، آالت حاســبة، معــدات 
معالجــة البيانــات، أجهــزة الكمبيوتــر برامــج كمبيوتــر أجهــزة إطفــاء 

ــق.  الحرائ

  

 

Date :30/12/2021  التاريخ :30/12/2021

Trademark No.:42050 العالمة التجارية رقم :  42050

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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, 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:
Aromatherapy fragrance candles; Candle wax; Candle 
torches; Candles; Candles and wicks for lighting; Candles 
for absorbing smoke; Candles for lighting; Candles for 
night lights; Candles (Perfumed -); Fragranced candles; 
Tea light candles; Wax for lighting; Wicks for candles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شــموع عطريــة للعــالج بالروائــح؛ شــمع للشــمع؛ مشــاعل الشــمع؛ 
ــان؛  ــاص الدخ ــموع المتص ــاءة؛ ش ــل لالإض ــموع وفتائ ــموع؛ ش ش
شــموع لالإضــاءة؛ شــموع لالأضــواء الليلــة؛ شــموع معطــرة؛ شــموع 

عطريــة؛ شــموع ضــوء الشــاي؛ شــمع لالإضــاءة؛ فتائــل للشــموع 

  

 

Date :30/12/2021  التاريخ :30/12/2021

Trademark No.:42052 العالمة التجارية رقم :  42052

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: KRBL LIMITED  ي ال ليمتد بإسم :  كيه ار �ب

Applicant Address5190:  LAHORI GATE, NEW 
DELHI - 110 006, INDIA 

العنوان :  5190، الهوري غيت، نيودلهي - 006 110، الهند  

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:
Rice 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأرز 

ي واالبيض  اطات خاصة:حماية بااللوان الخمري والذهىب اشرت

تقاىلي واالحمر واالخرف والرب
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :05/01/2022  التاريخ :05/01/2022

Trademark No.:42059 العالمة التجارية رقم :  42059

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Salim Khairy Salim Khashan ي سليم خشان  بإسم :   سليم خري

Applicant Address: Ramallah, Al-Tira, Main Street, 
Al-Tira Center Building, 3rd floor   

ة سنرت ط 3  ة الشارع الرئيىسي عمارة الطري العنوان :  رام الله الطري
جوال 0592919230    

Applicant for Correspondence : Ramallah, Al-Tira, 
Main Street, Al-Tira Center Building, 3rd floor

ة سنرت ط 3  ة الشارع الرئيىسي عمارة الطري عنوان التبليغ  : رام الله الطري
جوال 0592919230

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafeterias    Cafes  Catering (Food and drink)   Restaurants  
Restaurants (Self-service)   Self-service restaurants   
Snack-bars

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب، المطاعــم،  وبيــد بالطعــام والــرش ف يــات، المقاهــي، الرت الكافتري
ــم  ــه، مطاع ــة الذاتي ــم الخدم ــه، مطاع ــه الذاتي ــم الخدم مطاع

ــه ــات الخفيف ــم الوجب تقدي

CHOPSTICKS اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

 

Date :03/01/2022  التاريخ :03/01/2022

Trademark No.:42060 العالمة التجارية رقم :  42060

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sharikat AlBareek Lilmonathefat 
Waltasweeq 

يق للمنظفات والتسويق  كة الرب بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Ramah, Jenin, West Bank   ف ف - الضفة الغربية - فلسط�ي العنوان :  الرامة - جن�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
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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 اخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ــن)  ــول )لوش ــل، غس ات تجمي ــتحرف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي عط

للشــعر، منظفــات أســنان 

  

 

Date :04/01/2022  التاريخ :04/01/2022

Trademark No.:42061 العالمة التجارية رقم :  42061

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Swinkels Family Brewers N.V.  . ي
بإسم :  سوينكيلز فاميىي بريويرز أن.�ف

Applicant Address: De Stater 1, 5737 RV Lieshout, 
The Netherlands 

ي ليشوت، هولندا  
العنوان :  دي إي ستاتري 1، 5737 آر �ف

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:
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; energy 
drinks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هــا  وغري والغازيــة  المعدنيــة  الميــاه   ،( الشــعري اب  )�ش ة  البــري
مــن  مســتخلصة  وبــات  مرش الكحوليــة،  غــري  وبــات  المرش مــن 
ات اخــرى لتحضــري  بــة ومســتحرف ــر الفواكــه، أ�ش الفواكــه وعصائ

الطاقــة.  وبــات  مرش وبــات،  المرش

، الرمادي  ي
اطات خاصة:الحماية باالألوان االأحمر، الفىف اشرت

واالأبيض

  

 

Date :06/01/2022  التاريخ :06/01/2022

Trademark No.:42065 العالمة التجارية رقم :  42065
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Sami Jarawan & Co for clothing 
trade 

كاه  كة سامي درويش جروان و �ش بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus/Nablus Al Jadeedah   العنوان :  نابلس/نابلس الجديدة

Applicant for Correspondence : Nablus-Rafeedya 
st. nablus madeenaty building/4f

-ط4  ي
عنوان التبليغ  : نابلس-شارع رفيديا-مجمع نابلس مدينىت

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing and shoes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس واالحذيه . 

  

 

Date :06/01/2022  التاريخ :06/01/2022

Trademark No.:42066 العالمة التجارية رقم :  42066

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Basel Haitham Hasan Badran  بإسم :  باسل هيثم حسن بدران

Applicant Address: Ein Misbah Street, Ramallah 
Al-Tahta, Ramallah, the West Bank, Palestine 

ف مصباح، رام الله التحتا، رام الله، الضفة  العنوان :  شارع ع�ي
ف   الغربية، فلسط�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:
Hookah Coal; harcoal [feul]; Coal; Coal briquettes; Coal 
dust [fuel]; Coal naphtha; Coal tar oil 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فحــم ارجيلــة؛ فحــم ]وقــود[؛ فحــم؛ قوالــب فحــم؛ تــراب 

الفحــم ]وقــود[؛ نفثــا الفحــم؛ زيــت قــار الفحــم 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة COCO بمعزل عن العالمة اشرت

  

466
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :09/01/2022  التاريخ :09/01/2022

Trademark No.:42067 العالمة التجارية رقم :  42067

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name:   Mohamed Abdel Mohsen 
Hamid Natsheh

بإسم :  محمد عبد المحسن حامد نتشة 

Applicant Address:   Hebron, A l Hawooz Al Thani , 
Zahida commercial complex, mobile 0599750333    

ي مجمع زاهدة التجاري جوال 
العنوان :  الخليل الحاووز الثا�ف

    0599750333

Applicant for Correspondence :   Hebron, A l 
Hawooz Al Thani , Zahida commercial complex, 
mobile 0599750333 

ي مجمع زاهدة التجاري جوال 
عنوان التبليغ  : الخليل الحاووز الثا�ف

0599750333
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants , 
Restaurants (Self-service) , Snack-bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعــم ، مطاعــم  ــد بالطعــام والــرش وي ف ــات ، الرت ي الكافتري

الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 
  

 

Date :09/01/2022  التاريخ :09/01/2022

Trademark No.:42068 العالمة التجارية رقم :  42068

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: KELME SPORTS PRODUCTS CO., 
LTD. 

بإسم :  كيلمي سبورتس برودكتس كو.، ليمتد 

Applicant Address: No.12 Fuxing Road, Shangguo 
Community, Xintang Street, Jinjiang City, 
Quanzhou City, Fujian Province, China 

، إكساينتانغ  ي
العنوان :  12 فوكسينج روود، شانغو كوميونيىت

ف   ، فوجيان بروفيس، الص�ي ي
، كوانزهو سيىت ي

يت، جينجيانغ سيىت سرت

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
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Clothing; sports jerseys; sports shoes; shoes; football 
shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); scarfs; girdles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االحذيــة؛  الرياضيــة؛  االأحذيــة  للرياضــة؛  قمصــان  المالبــس؛ 
ــازات  ــة؛ القف ــوارب الطويل ــات؛ الج ــدم؛ القبع ــرة الق ــة لك أحذي

)مالبــس)؛ االأوشــحة؛ مشــدات الجســم. 

 

Date :10/01/2022  التاريخ :10/01/2022

Trademark No.:42069 العالمة التجارية رقم :  42069

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: YILDIZ HOLDING ANONIM 
SIRKETI 

ي 
كيىت بإسم :  يلديز هولدينج أنونيم شري

Applicant Address: Kisikli Mahallesi, Cesme 
Cikmazi Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey 

العنوان :  كيسيكى ماهاليىس شيشمى شيكمازي سوكاك نو:6/1 
أوسكودار / اسطنبول، تركيا  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Confectionery, chocolates, biscuits, crackers, wafers, 
cakes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــكويت  ــكويت الهــش؛ بس ــكويت ، البس ــوكوالتة؛ بس حلويــات؛ ش

ــك.  ــر)؛ كي ــكويت ويف ــق )بس ــن رقائ ــون م مك
  

 

Date :10/01/2022  التاريخ :10/01/2022

Trademark No.:42070 العالمة التجارية رقم :  42070

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: YILDIZ HOLDING ANONIM 
SIRKETI 

ي 
كيىت بإسم :  يلديز هولدينج أنونيم شري

Applicant Address: Kisikli Mahallesi, Cesme 
Cikmazi Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey 

العنوان :  كيسيكى ماهاليىس شيشمى شيكمازي سوكاك نو:6/1 
أوسكودار / اسطنبول، تركيا  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Confectionery, chocolates, biscuits, crackers, wafers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويــات؛ شــوكوالتة؛ بســكويت؛ البســكويت الهــش؛ بســكويت 

ــر).  ــكويت ويف ــق )بس ــن رقائ ــون م مك
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Date :10/01/2022  التاريخ :10/01/2022

Trademark No.:42071 العالمة التجارية رقم :  42071

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: PT WINGS SURYA ي وينغز سوريا
ي �ت بإسم :   �ب

Applicant Address: JL. KALISOSOK KIDUL NO. 02, 
Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota 
Surabaya, Prov. Jawa Timur,Indonesia

العنوان :  جيه إل. كاليسوسوك كيدول رقم: 02، كيل. كريمبانغان 
سيالتان، كيك. كريمبانغان، كوتا سورابايا، بروف. جاوا تيمور، 

إندونيسيا                    

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:
Coffee; coffee-based beverages; coffee beverages; 
coffee beverages with milk; instant coffee; decaffeinated 
coffee; artificial coffee; flavoured coffee; coffee beans; 
ground coffee; coffee products; tea; cocoa.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  وبــات القهــوة؛ مرش وبــات أساســها القهــوة؛ مرش قهــوة؛ مرش
؛ قهــوة خاليــة مــن  قهــوة بالحليــب؛ قهــوة �يعــة التحضــري
ــوب القهــوة؛ قهــوة  ؛ قهــوة مصنعــة؛ قهــوة منكهــة؛ حب ف ــ�ي الكافي

ــاي،كاكاو . ــوة؛ ش ــات القه ــة؛ منتج مطحون
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة TOP بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :09/01/2022  التاريخ :09/01/2022

Trademark No.:42072 العالمة التجارية رقم :  42072

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: PT SAYAP MAS UTAMA  ي ساياب ماس يوتاما
بإسم :  بيه �ت

Applicant Address: Jalan Tipar Cakung Kav F5-
7, Kel. Cakung Barat,  Kec. Cakung, Kota Adm. 
Jakarta Timur,  Prov. DKI Jakarta, Indonesia 

العنوان :  جاالن تيبار كاكونغ كاف إف 7-5 ، كيل .كاكونغ بارات 
،كيك .كاكونغ ، كوتا أدم .جاكارتا تيمور ، بروف .دي كيه أي جاكارتا 

،أندونيسيا .  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Coffee; instant coffee; ground coffee; coffee beverages 
with milk; decaffeinated coffee; artificial coffee; coffee-
based beverages; tea; cocoa; ground coffee beans; 
roasted coffee beans, coffee ready to drink.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات القهــوة بالحليــب؛  قهــوة؛ قهــوة فوريــة؛ بــن مطحــون؛ مرش
وبــات أساســها  ؛ قهــوة اصطناعيــة؛ مرش ف قهــوة خاليــة مــن الكافيــ�ي
ف  الــ�ب حبــوب  المطحــون؛  ف  الــ�ب حبــوب  كاكاو؛  شــاي؛  قهــوة؛ 

ب ــرش ــز لل ــن جاه ــص، ب المحم

  

 

Date :09/01/2022  التاريخ :09/01/2022

Trademark No.:42073 العالمة التجارية رقم :  42073

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: PT SAYAP MAS UTAMA  ي ساياب ماس يوتاما
بإسم :  بيه �ت

Applicant Address: Jalan Tipar Cakung Kav F5-
7, Kel. Cakung Barat,  Kec. Cakung, Kota Adm. 
Jakarta Timur,  Prov. DKI Jakarta, Indonesia 

العنوان :  جاالن تيبار كاكونغ كاف إف 7-5 ، كيل .كاكونغ بارات 
،كيك .كاكونغ ، كوتا أدم .جاكارتا تيمور ، بروف .دي كيه أي جاكارتا 

،أندونيسيا .  

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:
Fruit juices; orange juice; orange juice beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit beverages; 
fruit-flavored beverages; non-alcoholic beverages; 
lemonades; syrups for beverages; soda water; 
sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; cream soda; 
aerated water; soft drinks; mineral water; isotonic 
beverages; coconut water, nata de coco. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــال؛  تق ــري الرب ــات عص وب ــال؛ مرش تق ــري الرب ــة؛ عص ــر الفاكه عصائ
ــة؛  ــات الفاكه وب ــة؛ مرش ــري الكحولي ــة غ ــري الفاكه ــات عص وب مرش
وبــات غــري كحوليــة؛ عصــري الليمون  وبــات بنكهــة الفاكهــة؛ مرش مرش
وبــات؛ ميــاه الصــودا؛ سارســابيال )نبــاغ  اب للمرش )ليموناضــة)؛ �ش
ــة؛  ــاه غازي ــم؛ مي ــودا كري ــة[؛ ص ــري كحولي ــات غ وب ــاغ) ]مرش الُفش
ــات متســاوية  وب ــة؛ مرش ــاه معدني ــات)؛ مي ــة )مرطب ــات غازي وب مرش

ــد) .  ــا دي كوكــو )هــالم جــوز الهن ــد، نات ــر؛ مــاء جــوز الهن التوت

  

 

Date :11/01/2022  التاريخ :11/01/2022

Trademark No.:42075 العالمة التجارية رقم :  42075

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Rothmans of Pall Mall Limited  بإسم :  روثمانز اوف بول مول لميتد
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Applicant Address: Route de France 17,  Boncourt 
2926,  Switzerland 

العنوان :  وت دو فرانس 17، بونكورت 2926، سويرا  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج

  

 

Date :11/01/2022  التاريخ :11/01/2022

Trademark No.:42077 العالمة التجارية رقم :  42077

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: CATCHI  SALON  Furniture 
Company 

ي صالون للمفروشات 
كة كاتىسش بإسم :  �ش

Applicant Address: ._ Nablus / Rojeeb / near 
the traffic department / Mobile: 0522713521 / 
092323710 Email: info@cathisalon.com 

العنوان :  نابلس  /  روجيب  / قرب دائرة السري   / جوال :   
  info@cathisalon.com   : 0522713521 /092323710 ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Divans      , Furniture 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كنب ، اثاث 
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Date :11/01/2022  التاريخ :11/01/2022

Trademark No.:42078 العالمة التجارية رقم :  42078

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Inc. 

يكان توباكو )براندز) اينك.  بإسم :  بريتيش امري

Applicant Address251:  Little Falls Drive, Suite 
100,  Wilmington DE 19808-1674,  United States 
of America 

العنوان :  251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون دي اي 
1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

ف  ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج

  

 

Date :11/01/2022  التاريخ :11/01/2022

Trademark No.:42079 العالمة التجارية رقم :  42079

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 بوليىسي 11 كادي اسكي شهري تركيا   العنوان :  اورغانري
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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:
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 :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42080 العالمة التجارية رقم :  42080

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Ibrahim Jamal Mahmoud 
Zaghari 

بإسم :  ابراهيم جمال محمود زغاري 

Applicant Address: Al-Bireh - Baladi Commercial 
Complex - Sixth Floor - Office 608 

ة - مجمع بلدي التجاري - الطابق السادس - مكتب  العنوان :  البري
  608

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
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  compact discs  DVD’s and other digital recording 
media  mechanisms for coin  operated apparatus  
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers  computer software  fire  
extinguishing apparatus. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
ي واالأجهــزة واالأدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

نقــاذ  اف واالإ �ش شــارة والمراقبــة االإ وأدوات الــوزن والقيــاس واالإ
ــف  ــل أو تكثي ــح أو تحوي ــل أو فت ــزة وأدوات لوص ــم ، أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة، أجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم أو التحك أو تنظي
إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور، حامــالت بيانــات مغناطيســية، 
أقــراص تســجيل، أقــراص مدمجــة، أقــراص فيديويــة رقميــة 
ي 

هــا مــن وســائط التســجيل الرقميــة آليــات لالأجهــزة الــىت وغري
تعمــل بقطــع النقــد، آالت تســجيل النقــد، آالت حاســبة، معــدات 
معالجــة البيانــات، أجهــزة الكمبيوتــر برامــج كمبيوتــر أجهــزة إطفــاء 

ــق.  الحرائ
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Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42081 العالمة التجارية رقم :  42081

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Jarwan Company for Import and 
Export 

اد والتصدير ___  كة جروان لالستري بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus -  AL DOWAR . Mobile: 
0597400800 _ Email: ratat_j1969@hotmail.com                   

العنوان :  نابلس -   الدوار .    جوال : 0597400800 _ 
                     ratat_j1969@hotmail.com   :ايميل

Applicant for Correspondence : Nablus -  AL 
DOWAR . Mobile: 0597400800 
 Email: ratat_j1969@hotmail.com

عنوان التبليغ  : نابلس -   الدوار .    جوال : 0597400800 _ 
 ratat_j1969@hotmail.com   :ايميل

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing :* , Coats, Footmuffs, not electrically heated, 
Hoods [clothing], Hosiery, Knitwear [clothing], Linen 
(Body—) [garments] , Pelerines , Pelisses, Ready-made 
clothing, Shirts, Shoes * Slips [undergarments]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لتدفئــة  كهربائيــا  تســخن  ال  ،اغطيــة  المعاطــف   ، المالبــس   _
ف ، برانــس )مالبــس ) ،مالبــس محبوكــة ، مالبــس كتانيــه ،  القدمــ�ي
اوشــحه ، معاطــف مــن الفــرو ، مالبــس جاهــزه ، قمصــان ، احذيــة 

ــة ــس داخلي ــة )مالب ــان داخلي ،قمص
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة فور شباب بمعزل عن  اشرت

 العالمة
حماية بااللوان االحمر واالبيض واالسود

  

 

Date :11/01/2022  التاريخ :11/01/2022

Trademark No.:42082 العالمة التجارية رقم :  42082

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Sharekt Al Tala Lil Esirad Al 
Mwwad Al Esthlakya W Al Tasweq 

اد المواد االستهالكية والتسويق  كة التاال الستري بإسم :  �ش
المساهمة الخصوصية المحدودة 

Applicant Address: Ramallah - Palestine.   . ف العنوان :  رام الله - فلسط�ي
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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:
coal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفحم 

  

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42083 العالمة التجارية رقم :  42083

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: nabtah company for packing 
and trading food 

كة نبتة لتعبئة وتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin- ajja    
ف - عجة   العنوان :  جن�ي

    0599083043

Applicant for Correspondence:  
ف - دوار الداخلية -عمارة االمري - ط4    جوال :  عنوان التبليغ  : جن�ي

0595405307
ف فلسط�ي

Goods/Services:
beans, presrved, almonds, ground , coconut , desiccated 
, dates , fruit jellies , dry fruit , fruit , preserved , seeds 
(processed ) .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــور ،  ــف ، تم ــد مجف ــوز هن ــون ، ج ــوز مطح ــة ، ل ــول محفوظ بق
هــالم ) مــر�ب ) الفواكــة ، فواكــة مجففــة ، فواكــة محفوظــة ،بــذور 

معالجــة 
اطات خاصة:عدم حماية شتلة بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42085 العالمة التجارية رقم :  42085

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: nabtah company for packing 
and trading food 

كة نبتة لتعبئة وتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش
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Applicant Address: jenin- ajja    
ف - عجة   العنوان :  جن�ي
جوال:0599083043    

Applicant for Correspondence:  

ف - دوار الداخلية -عمارة االمري - ط4    جوال :  عنوان التبليغ  : جن�ي
0595405307

ف فلسط�ي

Goods/Services:
bean meal , cake powder , condiments  , cooking salts , 
corn milled , custard , flakes (oat ) , flaxseed for human 
consumption . fruit jillies (confectionery ) , puddings , 
spices , peppers (seasonings ) , coffee - based beverages 
, cocoa products , cocoa

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــح ، ذرة مطحون ــل ، مل ــك ، تواب ــحوق الكي ــول ، مس ــق البق دقي
ي ،جــىي فواكــة  ة ،شــوفان ، بــزور كتــان لالســتهالك البــرش ، كســرت
ــوة  ــها القه ــات اساس وب ــل ) ،مرش ــل ) تواب ــارات ،فلف ــة ،به ،مهلبي

،منجــات كاكاو ، كاكاو 

اطات خاصة:عدم حماية شتلة بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42086 العالمة التجارية رقم :  42086

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريش

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

العنوان :  12، هيوليونغ - رو، سيوشو-غو، سيئول، جمهورية كوريا  

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:
Lateral distance sensor for cars; lateral safety sensor 
for cars; automatic vehicle speed control apparatus; 
vehicle speed control apparatus; odometers; air sensor 
for vehicles; laser device for sensing distance to objects; 
digital car driving recording apparatus; video recording 
apparatus for vehicles; apparatus for transmission of 
digital sound and image data; GPS navigation device; 
sensors for determining position, velocity, acceleration 
and temperature; temperature and environmental 
sensors for measuring the presence of objects in the 
environment and the speed, trajectory, and heading 
of objects; LiDAR(Light Detection And Ranging) 
apparatus; LED information display apparatus for 
car; computer display monitors; computer hardware 
for transmission of data within a vehicle and for 
communications between and among vehicles and a 
cloud-based platform; electronic control apparatus

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأمــان  حساســات  للســيارات؛  الجانبيــة  المســافة  حساســات 
ي للســيارات؛ أجهــزة التحكــم االآليــة برعــة المركبــات؛  الجانــىب
ي �عــة الســيارة؛ عــدادات المســافة؛ حساســات 

جهــاز التحكــم �ف
ــياء؛  ــافة إىل االأش ــعار المس ر الستش ف ــري ــاز ل ــات؛ جه ــواء للمركب اله
ــو  ــادة الســيارة الرقمــي؛ أجهــزة تســجيل الفيدي جهــاز تســجيل قي
للمركبــات؛ جهــاز لنقــل بيانــات الصــوت والصــورة الرقميــة؛ أجهــزة 
تحديــد المواقــع العالميــة؛ حساســات تحديــد المواقــع، �عتــه، 
التســارع ودرجــة الحــرارة؛ أجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة والبيئية 
ي البيئــة والرعــة، المســار، وعنــوان 

لقيــاس وجــود االأشــياء �ف
ــه آر )الكشــف عــن الضــوء والمــدى)؛  االأشــياء؛ جهــاز ال آي دي اي
جهــاز عــرض معلومــات بصمامــات ثنائيــة باعثــة للضــوء للســيارة؛ 
ــات  ــل البيان ــر لنق ــزة الكمبيوت ــوبية؛ أجه ــرض الحاس ــات الع شاش
ــى  ــة ع ــة قائم ــات ومنص ف المركب ــ�ي ــاالت ب ــيارة ولالتص ــل الس داخ
ــتقلة  ــادة المس ي للقي

و�ف ــرت ــم إلك ــاز تحك ــحابية؛ جه ــبة الس الحوس
للمركبــات؛ مجســات للســيارات، تحديــدا: ، مجســات المســافة إىل 
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for autonomous driving of vehicles; sensors for 
automobiles, namely, forward and backward distance 
sensors; electronic sensors for vehicles; parking sensors 
for automobiles; speed sensors for automobiles; 
motion sensors for automobiles; crash sensors for 
automobiles; parking and locational sensors for 
automobiles; sensors for automobiles, namely, forward 
and backward safety sensors; laser object detectors for 
use on vehicles; raster image processors; downloadable 
and recorded computer software for the autonomous 
driving of motor vehicles; downloadable and recorded 
computer software for autonomous vehicle navigation, 
steering, calibration, and management; downloadable 
and recorded computer software for controlling 
vehicle communications networks; downloadable and 
recorded computer software for autonomous driving of 
motor vehicles; downloadable and recorded computer 
software platforms for advanced safety and driver 
assistance systems for vehicles; computer hardware 
for vehicle fleet launching, coordination, calibrating, 
direction, and management; recorded software for 
vehicle fleet launching, coordination, calibrating, 
direction, and management; downloadable and 
recorded computer software for vehicle navigation; 
recorded software for data processing for autonomous 
driving control; computer apparatus for the control 
and remote control of vehicles; downloadable software 
for the control and remote control of vehicles; vehicle 
safety equipment, namely, back-up sensors; vehicle 
safety equipment, namely, cameras; sensors for 
automobiles, namely, sensors for use in controlling 
the actuation and operation of automotive safety 
apparatus and equipment; sensors for automobiles, 
namely, detector units for use in controlling the 
actuation and operation of automotive safety 
apparatus and equipment; electronic parking assist 
apparatus for vehicles comprised of rearview cameras, 
proximity sensors, computers, and operating software; 
blind spot detection sensors; blind-spot detection 
cameras for exposing and eliminating the blind spots 
on both sides of the vehicle; electronic parking assist 
apparatus for automobiles comprised of rearview 
cameras, proximity sensors, computers, and operating 
software; computer apparatus for parking location 
identification; downloadable software for parking 
location identification. 

مجســات  للســيارات؛  ونيــة  الكرت مجســات  والخلــف؛  االأمــام 
وقــوف الســيارات؛ أحساســات الرعــة للســيارات؛ حساســات 
الحركــة للســيارات؛ مجســات تحطــم الســيارات؛ أجهــزة استشــعار 
الســيارات والمواقــع للســيارات؛ مجســات للســيارات،  وقــوف 
تحديــدا: ، مجســات االأمــان لالأمــام والخلــف؛ كاشــفات االأجســام 
ي المركبــات؛ معالجــات الصــور النقطيــة؛ 

ر لالســتخدام �ف ف باللــري
الذاتيــة  للقيــادة  يــل ومســجلة  ف للترف قابلــة  كمبيوتــر  برمجيــات 
والمســجلة  يــل  ف للترف القابلــة  الكمبيوتــر  برمجيــات  للســيارات؛ 
دارة  واالإ والمعايــرة،  وللتوجيــه،  للمركبــة،  الذاتيــة  للمالحــة 
يــل والمســجلة  ف مجيــات ؛ برمجيــات الكمبيوتــر القابلــة للترف للرب
ي شــبكات اتصــاالت المركبــات؛ برمجيــات الكمبيوتــر 

للتحكــم �ف
ــة للســيارات؛ منصــات  ــادة الذاتي ــل والمســجلة للقي ي ف ــة للترف القابل
يــل والمســجلة الأنظمــة الســالمة  ف برمجيــات الكمبيوتــر القابلــة للترف
طــالق  المتقدمــة ومســاعدة الســائق للمركبــات؛ أجهــزة الكمبيوتــر الإ
دارة  ــات، واالإ ــرة، االتجاه ــيق، والمعاي ــات، والتنس ــطول المركب أس
ــات،  ــطول المركب ــالق أس ط ــجلة الإ ــات المس مجي ــات ؛ الرب مجي للرب
؛  مجيــات  للرب دارة  واالإ االتجاهــات،  والمعايــرة،  والتنســيق، 
ي 

�ف للمالحــة  والمســجلة  يــل  ف للترف القابلــة  الكمبيوتــر  برمجيــات 
ي 

�ف للتحكــم  البيانــات  لمعالجــة  مســجلة  برمجيــات  الســيارة؛ 
ــد  ــن بع ــم ع ــم والتحك ــر للتحك ــاز كمبيوت ــتقلة؛ جه ــادة المس القي
يــل للتحكــم والتحكــم عــن بعــد  ف ي المركبــات؛ برمجيــات قابلــة للترف

�ف
ــات  ــدا: ، مجس ــات، تحدي ــالمة للمركب ــدات الس ــات؛ مع ي المركب

�ف
الدعــم؛ معــدات الســالمة للمركبــات، تحديــدا: ، وآالت التصويــر؛ 
ي 

مجســات للســيارات، تحديــدا: ، أجهــزة استشــعار الســتخدامها �ف
ي تشــغيل وتشــغيل أجهــزة ومعــدات ســالمة الســيارات؛ 

التحكــم �ف
ي 

مجســات للســيارات، تحديــدا: ، وحــدات الكاشــف الســتخدامها �ف
ي تشــغيل وتشــغيل أجهــزة ومعــدات ســالمة الســيارات؛ 

التحكــم �ف
ات  ي وقــوف الســيارات يتكــون مــن كامري

ي للمســاعدة �ف
و�ف جهــاز إلكــرت

ــوب،  ــزة الحاس ــارب، أجه ــعار التق ــزة استش ــة، أجه ــة الخلفي الرؤي
ات  وبرمجيــات التشــغيل؛ مجســات اكتشــاف النقــاط العميــاء؛ كامري
الكشــف عــن النقــاط العميــاء لكشــف وإزالــة النقــاط العميــاء عــى 
ي ركــن الســيارات 

ي للمســاعدة �ف
و�ف ي الســيارة؛ جهــاز إلكــرت جانــىب

ات الرؤيــة الخلفيــة، أجهــزة استشــعار التقــارب،  يتكــون مــن كامــري
أجهــزة الحاســوب، وبرمجيــات التشــغيل؛ جهــاز كمبيوتــر لتحديــد 
يــل لتحديــد موقــع  ف موقــع وقــوف الســيارات؛ برمجيــات قابلــة للترف

ــيارات.  ــوف الس وق
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Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42087 العالمة التجارية رقم :  42087

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريش

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

العنوان :  12، هيوليونغ - رو، سيوشو-غو، سيئول، جمهورية كوريا                     

Applicant for Correspondence : SABA & CO. IP - P. 
O. Bo. 4472 El Bireh- West Bank 

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

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Automobiles; driverless cars; self-driving cars; reversing 
alarms for automobiles; automobile bodies; structural 
parts and fittings for automobiles; autonomous 
emergency brake for vehicles; traction control systems 
for automobiles; ABS (anti-lock braking system) for 
vehicles; parking8 assist apparatus for automobiles; 
blind spot detection apparatus for automobiles; 
forward collision warning apparatus for automobiles; 
backward collision warning apparatus for automobiles; 
lane keep warning apparatus for automobiles; lane 
departure warning apparatus for automobiles; speed 
control apparatus for automobiles; speed limit warning 
apparatus for automobiles; parking assist apparatus 
for automobiles; electronic brake control apparatus for 
automobiles, namely, brakes for vehicles controlled by 
brake sensors and on-board computers; structural parts 
and fittings for automobiles having self-driving and 
self-parking technology.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــادة؛  ــة القي ــيارات ذاتي ــائق؛ الس ــدون س ــيارات ب ــيارات؛ الس الس
نــذار للرجــوع إىل الخلــف للســيارات؛ هيــاكل الســيارات؛  أجهــزة االإ
الطــوارئ  فرامــل  للســيارات؛  الهيكليــة  والمســتلزمات  القطــع 
ي  ــه �ب ي الجــر للســيارات؛ اي

ــات؛ أنظمــة التحكــم �ف المســتقلة للمركب
اس )نظــام المكابــح المانعــة لالنغــالق) للســيارات؛ جهــاز مســاعدة 
وقــوف الســيارات؛ جهــاز كشــف النقطــة العميــاء للســيارات؛ 
ــر  ــر مــن االصطــدام االأمامــي للســيارات؛ جهــاز تحذي جهــاز تحذي
االصطــدام الخلفــي للســيارات؛ جهــاز تحذيــر الحفــاظ عــى الممــر 
للســيارات؛ جهــاز تحذيــر مغــادرة الممــر للســيارات؛ جهــاز التحكم 
ي �عــة الســيارات؛ جهــاز تحذيــر حــدود الرعــة للســيارات؛ جهاز 

�ف
ي الفرامــل 

ي �ف
و�ف لكــرت مســاعدة وقــوف الســيارات؛ جهــاز التحكــم االإ

ي يتــم التحكــم فيهــا 
للســيارات، تحديــدا: ، المكابــح للســيارات الــىت

بواســطة مستشــعرات الفرامــل وأجهــزة الكمبيوتــر الموجــودة عــى 
ــزودة  ــيارات الم ات للس ف ــري ــة والتجه ــزاء الهيكلي ــة؛ االأج ف المركب ــ�ت م

. ي
ــذا�ت ــة والوقــوف ال ــادة الذاتي ــة القي بتقني

  

 

Date :13/01/2022  التاريخ :13/01/2022

Trademark No.:42088 العالمة التجارية رقم :  42088

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف
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370

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: Sharekat Maktab taksi Takkeh 
(Takkeh Taxi office company) 

كة مكتب تكىسي تكه  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah and Al Bireh and 
Rawabi 

ي   ة وروا�ب العنوان :  رام الله والبري

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

Goods/Services:
.Arranging of cruises, Booking of seats for travel, 
Car transport, Carting, Coach (Railway-)rental, 
Courier services (messages or merchandise), Hauling, 
Information (transpaortations), Passenger transport, 
Porterage, Removal services, Reservation (transport), 
Reservation (Travel), Taxi transport, Transport, 
Transport of travellers, Vehicle rental, Bus transport, 
Car barking, Chauffeur services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــيارات،  ــل بالس ــفرية، النق ــد الس ــز المقاع ــالت، حج ــم الرح تنظي
النقــل بعربــات الجــر أو الدفــع، تأجــري عربــات للمســافرين، 
خدمــات النقــل )نقــل الرســائل أو البضائــع)، الجــر أو النقــل، 
يــل)،  ف معلومــات النقــل، نقــل المســافرين، العتالــة )التحميــل والترف
النقــل  للســفر،  الحجــز  للنقــل،  الحجــز  االنتقــال،  خدمــات 
ــات،  ــري المركب ــافرين، تأج ــل المس ــل، نق ــرة، النق ــيارات االأج بس
ــيارات.  ــادة الس ــات قي ــيارات، خدم ــف س ــالت، مواق ــل بالحاف نق

Taxi اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :16/01/2022  التاريخ :16/01/2022

Trademark No.:42089 العالمة التجارية رقم :  42089

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: nabeel gamal ahmad abu salha  بإسم :  نبيل جمال احمد ابو صالحه

Applicant Address: nablus/sfyan st./abu salha 
meat 

العنوان :  نابلس/شارع سفيان/ملحمة ابو صالحه 

Applicant for Correspondence : nablus/sfyan st./
akkad bluding/floor three 

عنوان التبليغ  : نابلس/شارع سفيان/عمارة العقاد/طابق ثالث 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game  meat extracts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واالأسماك ولحوم الدواجن، خالصات اللحم 

MEAT  اطات خاصة:عدم حماية اشرت

  

486



371

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :16/01/2022  التاريخ :16/01/2022

Trademark No.:42090 العالمة التجارية رقم :  42090

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: lubab atteieh abed motti 
zahdeh 

بإسم :  لباب عطيه عبد المعطي زاهدة 

Applicant Address: hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
flour and preparations made from cereals  bread, pastry 
and confectionery  ices  honey, treacle  yeast, baking  
powder  salt  mustard  vinegar, sauces    tapioca and 
sago  condiments     spices  ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف والفطائــر  ات المصنوعــة مــن الحبــوب الخــرب الدقيــق والمســتحرف
ــود  ــل االأس ــل والعس ــل النح ــة عس ــات المثلج ــات الحلوي والحلوي

ــح الخــردل الخــل والصلصــات  ف المل ــري ة ومســحوق الخب الخمــري

اطات خاصة:عدم الحماية عى لمستلزمات الحلويات والكيك اشرت

  
 

Date :16/01/2022  التاريخ :16/01/2022

Trademark No.:42091 العالمة التجارية رقم :  42091

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: ABU AL RAGHEB AND HIS 
PARTENER CO FOR FOOD STUFF 

كاؤه لتجارة المواد الغذائية  كة ابو الراغب و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address: Dura -IGHNEAME NER 
MHKMAT SOLH DURA                   

العنوان :  دورا / اغنيم / بالقرب من محكمة صلح دورا                     

Applicant for Correspondence :  Dura -IGHNEAME 
NER MHKMAT SOLH DURA                   

عنوان التبليغ  : دورا / اغنيم / بالقرب من محكمة صلح دورا 
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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 :
ــىي  ــالم جي ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــرف ــه وخ ، فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

ــالأكل.  ــوت والدهــون الصالحــة ل ــب، الزي الحلي

  

 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42094 العالمة التجارية رقم :  42094

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Al-Adel Company for Services 
and Marketing 

كة   العادل للخدمات والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus - Sufyan Street _ 
Mobile: 0595018122 Email Ahmeds05@hotmail.
com 

العنوان :  نابلس - شارع سفيان  _جوال : 0595018122 
  Ahmeds05@hotmail.com ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafés, Cafeterias, Restaurants , _Catering(Food and 
drink) ,  Sekf -service Restaurants ,  Snack-bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات ، المطاعــم ، مطاعــم تقديــم الوجبــات  ي المقاهــي_، الكافتري

اب  الخفيفــة، ،__ التمويــن بالطعــام والــرش
اطات خاصة:عدم الحماية عى مطعم وكافيه شوب  اشرت

  
 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42095 العالمة التجارية رقم :  42095

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Ferring B.V.  . ي
.�ف ي ينغ �ب بإسم :  فري

Applicant Address: Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, Netherlands 

العنوان :  بوالريسافنيو 144، 2132 هوفدورب، هولندا  
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical and medical preparations and 
s u b s t a n ce s. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات والمواد الصيدلية والطبية.  المستحرف

  

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42096 العالمة التجارية رقم :  42096

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Ferring B.V.  . ي
.�ف ي ينغ �ب بإسم :  فري

Applicant Address: Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, Netherlands 

العنوان :  بوالريسأفنيو 144، ان ال-2132 جيه اكس هوفدورب، 
هولندا  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical and medical preparations and 
s u b s t a n ce s. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات والمواد الصيدلية والطبية.  المستحرف

  

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42097 العالمة التجارية رقم :  42097

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: TAIZHOU G-GOOD ADHESIVES 
CO., LTD. 

بإسم :  تايزهو جي-غوود ادهيسفز كو.، لميتد. 

Applicant Address: Shiniu Village, Yanjiang Town, 
Linhai, Taizhou, Zhejiang, China 

العنوان :  شنيو فيالج، يانجيانغ تاون، لينهاي، تايزهو، زهيجيانغ، 
ف   الص�ي

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

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Glue for industrial purposes; Industrial chemicals; 
Industrial adhesives; Waterproofing chemical 
compositions; Gum solvents; Kieselgur; Fireproofing 
preparations; Emollients for industrial purposes; 
Filtering materials of unprocessed plastics; Plasticizers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غــراء لالغــراض الصناعيــة، المــواد الكيماويــه الصناعيــة، مــواد 
الصقــة صناعيــة، تركيبــات كيميائيــة مقاومــه للمــاء، مذيبــات 
ات مقاومــة للحريــق، مرطبــات  الصمــغ، كيســيلغور، مســتحرف
المعالــج،  البالســتك غــري  لالغــراض الصناعيــة، مــواد ترشــيح 

الملدنــات. 
  

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42099 العالمة التجارية رقم :  42099

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: Linfeng Chen  بإسم :  لينفنغ تشن

Applicant Address: No.1 Laocuo, Tukuzhaiwai, 
Yongdong Village, Xianqiao, Rongcheng District, 
Jieyang City, Guangdong Province, China 

العنوان :  رقم 1 الكوو، توكوزهايواي، يونغدونغ فيالج، 
، غوانغدونغ  ي

كت، جيانغ سيىت اكسيانكياو، رونغشنغ ديسرت
ف   بروفانس، الص�ي

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

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

Goods/Services:
Beard clippers; Curling tongs; Razors, electric or non-
electric; Hair clippers for personal use, electric and 
non-electric; Depilation appliances, electric and non-
electric; Manicure sets, electric; Razor blades; Hand 
implements for hair curling; Crimping irons; Hand tools, 
hand-operated; Pedicure sets; Flat irons; Electric nasal 
hair trimmers; Ear-piercing apparatus. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحالقــة  شــفرات  الشــعر،  كي  ادوات  اللحيــة،  قــص  ماكنــات 
ــتعمال  ــعر لالس ــص الش ــات ق ــة، ماكن ــري الكهربائي ــة وغ الكهربائي
الشــخىي الكهربائيــة وغــري الكهربائيــة، أجهــزة ازالــة الشــعر 
ــة،  ــر الكهربائي ــالء االظاف ــزة ط ــة، أجه ــري الكهربائي ــة وغ الكهربائي
كي  ادوات  الشــعر،  لتجعيــد  يدويــة  ادوات  الحالقــة،  شــفرات 
الشــعر، ادوات يدويــة وادوات تعمــل باليــد، أطقــم طــالء اظافــر 
ــعر  ــص ش ــة لق ــعر، ادوات كهربائي ــس الش ، ادوات تملي ف ــ�ي القدم

االنــف، ادوات ثقــب االذن. 

  

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42101 العالمة التجارية رقم :  42101

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Applicant Name: Linfeng Chen  بإسم :  لينفنغ تشن

Applicant Address: No.1 Laocuo, Tukuzhaiwai, 
Yongdong Village, Xianqiao, Rongcheng District, 
Jieyang City, Guangdong Province, China 

العنوان :  رقم 1 الكوو، توكوزهايواي، يونغدونغ فيالج، 
، غوانغدونغ  ي

كت، جيانغ سيىت اكسيانكياو، رونغشنغ ديسرت
ف   بروفانس، الص�ي

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

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

Goods/Services:
Hair driers; Electric fans for personal use; Fabric 
steamers; Air purifying apparatus and machines; 
Curling lamps; Lamps; Footwarmers, electric or non-
electric; Heaters for heating irons; Evaporators; Steam 
facial apparatus [saunas]; Fumigation apparatus, not 
for medical purposes; Disinfectant apparatus; Water 
purification installations; Radiators, electric. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، ــخىي ــتعمال الش ــة لالس ــات الكهربائي ــعر، الهواي ــات الش مجفف
ماكنــات البخــار للقمــاش، اجهــزة وماكنــات تنقيــة الهــواء، مصابيــح 
متدليــة، المصابيــح، مدفئــات القــدم الكهربائيــة وغــري الكهربائيــة، 
الوجــه  بخــار  اجهــزة  مبخــرات،  الحديــد،  ف  لتســخ�ي ســخانات 
 ، )ســاونا)، اجهــزة التبخــري ليســت الغــراض طبيــة، اجهــزة التطهــري

ــة.  ــاه، المشــعات الكهربائي ــة المي منشــآت تنقي

  

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42102 العالمة التجارية رقم :  42102

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: YiWu KeMei Electric Appliance 
CO., Ltd. 

يك ابالينس كو.، لميتد.  بإسم :  وايو كيمي الكرت

Applicant Address: No. 1377-1, Yinhai 
International Business Center, No.1377 Chouzhou 
North Road, Futian Street, Yiwu City, Zhejiang 
Province, China 

، رقم  ناشينال بزنس سنرت العنوان :  رقم 1-1377، ينهاي انرت
، زهيجيانغ  ي

يت، وايو سيىت 1377 شوزهو نورث رود، فوتيان سرت
ف   بروفانس، الص�ي

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

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

Goods/Services:
Beard clippers; Curling tongs; Razors, electric or non-
electric; Hair clippers for personal use, electric and 
non-electric; Depilation appliances, electric and non-
electric; Manicure sets, electric; Razor blades; Hand 
implements for hair curling; Crimping irons; Hand tools, 
hand-operated; Pedicure sets; Flat irons; Ear-piercing 
apparatus. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحالقــة  شــفرات  الشــعر،  كي  ادوات  اللحيــة،  قــص  ماكنــات 
ــتعمال  ــعر لالس ــص الش ــات ق ــة، ماكن ــري الكهربائي ــة وغ الكهربائي
الشــخىي الكهربائيــة وغــري الكهربائيــة، أجهــزة ازالــة الشــعر 
ــة،  ــر الكهربائي ــالء االظاف ــزة ط ــة، أجه ــري الكهربائي ــة وغ الكهربائي
كي  ادوات  الشــعر،  لتجعيــد  يدويــة  ادوات  الحالقــة،  شــفرات 
الشــعر، ادوات يدويــة وادوات تعمــل باليــد، أطقــم طــالء اظافــر 
ــعر  ــص ش ــة لق ــعر، ادوات كهربائي ــس الش ، ادوات تملي ف ــ�ي القدم

االنــف، ادوات ثقــب االذن. 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42103 العالمة التجارية رقم :  42103

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: YiWu KeMei Electric Appliance 
CO., Ltd. 

يك ابالينس كو.، لميتد.  بإسم :  وايو كيمي الكرت

Applicant Address: No. 1377-1, Yinhai 
International Business Center, No.1377 Chouzhou 
North Road, Futian Street, Yiwu City, Zhejiang 
Province, China 

، رقم  ناشينال بزنس سنرت العنوان :  رقم 1-1377، ينهاي انرت
، زهيجيانغ  ي

يت، وايو سيىت 1377 شوزهو نورث رود، فوتيان سرت
ف   بروفانس، الص�ي

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

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

Goods/Services:
Hair driers; Electric fans  for personal use; Fabric 
steamers; Air purifying apparatus and machines; 
Curling lamps; Lamps; Footwarmers, electric or non-
electric; Heaters for heating irons; Evaporators; Steam 
facial apparatus [saunas]; Fumigation apparatus, not 
for medical purposes; Disinfectant apparatus; Water 
purification installations; Radiators, electric. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، ــخىي ــتعمال الش ــة لالس ــات الكهربائي ــعر، الهواي ــات الش مجفف
ماكنــات البخــار للقمــاش، اجهــزة وماكنــات تنقيــة الهــواء، مصابيــح 
متدليــة، المصابيــح، مدفئــات القــدم الكهربائيــة وغــري الكهربائيــة، 
الوجــه  بخــار  اجهــزة  مبخــرات،  الحديــد،  ف  لتســخ�ي ســخانات 
 ، )ســاونا)، اجهــزة التبخــري ليســت الغــراض طبيــة، اجهــزة التطهــري

ــة.  ــاه، المشــعات الكهربائي ــة المي منشــآت تنقي

  

 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42104 العالمة التجارية رقم :  42104

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Midea Group Co., Ltd.  .بإسم :  ميديا غروب كو.، ليمتد

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

.6 ميديا  28-26اف، ميديا هيدكوارتري بيلدينغ، نمرب ي العنوان :  �ب
ف   افينيو، بيجياو، شوندي، فوشان، غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون - دولة  
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Air conditioners; Central air-conditioning installations; 
Refrigerators; Freezers; Refrigerating cabinets; Water 
dispensers; Water purifying apparatus and machines;  
Air purifying apparatus and machines; Dehumidifiers; 
Humidifiers; Electric fans; Ceiling fans; Ventilating fans; 
Cooling fans; Electric hair driers; Cooking utensils, 
electric; Kettles, electric; Electric rice cookers; Induction 
cookers; Microwave ovens [cooking apparatus]; 
Microwave ovens for industrial purposes; Electric 
pressure cookers; Bread baking machines; Baking 
ovens for household purposes; Coffee makers, electric; 
Food steamers, electric; Stewpot, electric; Cooking 
apparatus and installations; Gas stoves; Gas burners; 
Kitchen ranges [ovens]; Fireplaces;  Cooking ovens, 
electric; Extractor hoods for kitchens; Exhaust fans for 
kitchens;  Dishsterilizers; Sterilizing cupboard; Heating 
apparatus; Solar water heaters; Electric heaters; 
Warmers; Bed warmers; Electric clothes dryer; Fabric 
steamers; Lighting apparatus and installations; Electric 
lamps; Ceiling lights; Desk lamps; Heat pumps; Heaters 
for baths; Electric stoves; Showers; Water filtering 
apparatus; Ice machines and apparatus; Gas boilers; 
Fireplaces, domestic. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكيفــات الهــواء؛ تركيبــات التكييــف المركــزي؛ ثالجــات؛ مجمــدات؛ 
ــاه؛  ــة المي ــزة وآالت تنقي ــاه؛ أجه ــات المي ــد؛ موزع ي ــات الترب خزان
أجهــزة  الرطوبــة؛  إزالــة  أجهــزة  الهــواء؛  تنقيــة  وآالت  أجهــزة 
ــة؛  ــراوح التهوي ــقف؛ م ــراوح الس ــة؛ م ــراوح الكهربائي ــب؛ الم ترطي
طهــو  ي 

أوا�ف الكهربائيــة؛  الشــعر  مجففــات  يــد؛  الترب مــراوح 
كهروبائيــة؛ غاليــات كهربائيــة؛ حلــة طهــي االأرز الكهربائيــة؛ أفــران 
الحــث؛ أفــران ميكروويــف ]أجهــزة طهــو[؛ أفــران ميكروويــف 
لالأغــراض الصناعيــة؛ طناجــر ضغــط كهربائيــة؛ مكنــات آالت ُصنــع 
ليــة؛ ماكينــات صنــع  ف ف لالســتخدامات المرف ؛ أفــران الخــرب ف الخــرب
ي للطعــام؛ حلــة طهــي كهربائيــة؛ 

القهــوة الكهربائيــة؛ قــدر كهربــا�أ
ــد  ــاز؛ مواق ــعالت غ ــاز؛ ش ــد الغ ــو؛ مواق ــدات الطه ــزة ومع أجه
]أفــران[ المطبــخ؛ أفــران طبــخ كهربائيــة؛ أغطيــة شــفط للمطابــخ؛ 
مــراوح شــفط للمطابــخ؛ معقــم الصحــون؛ خزانــة معقمــة؛ أجهــزة 
؛ ســخانات الميــاه بالطاقــة الشمســية؛ ســخانات كهربائيــة؛  ف تســخ�ي
؛ الــة بخاريــة  ي

دفايــات؛ مدفئــات الريــر؛ مجفــف مالبــس كهربــا�أ
لالنســجة؛ أجهــزة ومنشــآت لالإضــاءة؛ مصابيــح كهربائيــة؛ أضــواء 
الســقف؛ مصابيــح مكتبيــة؛ مضخــات حــرارة؛ ســخانات للحمامات؛ 
ــاه؛ آالت  ــة؛ حمامــات الــدوش؛ أجهــزة ترشــيح المي مواقــد كهربائي

ــة.  لي ف ــار مرف ــد ن ــاز؛ مواق ــل غ ــج؛ مراج ــع الثل ــزة لصن وأجه

  

 

Date :12/01/2022  التاريخ :12/01/2022

Trademark No.:42105 العالمة التجارية رقم :  42105

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: FARMEC S.A.    .بإسم :  فارميك اس. ايه

Applicant Address16:  Henri Barbusse Str., Cluj-
Napoca, Judetul Cluj, ROMANIA 

.، كلوج-نابوكا، جوديتول كلوج،  ي باروسي سرت العنوان :  16 هيرف
رومانيا  

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:
Cosmetics and skin care products, in particular creams, 
milks, lotions, gels and powders for the face, body 
and hands, tanning and after-tanning milks, gels and 
oils, sun-tanning preparations, sunscreen oils and 
lotions; bath and shower gels and salts not for medical 
purposes, solid and liquid soaps for hands, body and 
face; bath soaps; skin soaps, skin soaps, bath gel, bath

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة، باالخــص كريمــات،  ات التجميــل والعنايــة بالبــرش مســتحرف
حليــب، غســوالت )لوشــن)، مــواد هالميــة ومســاحيق للوجــه 
ات  والجســم واليديــن؛ حليــب وزيــوت ومــواد هالميــة ومســتحرف
ة  ــرش ــمري الب ــوالت لتس ــمس وغس ــن الش ــة م ــوت واقي ــمري وزي تس
ة؛ مــواد هالميــة وأمــالح اســتحمام غــري معــدة  وبعــد تســمري البــرش
ــم ــن والجس ــائل لليدي ــون س ــون وصاب ؛ صاب ي ــىب ــتخدام الط س لالإ
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oils, bath salts, bath beads, cleansers, scrubs, masks 
and toners; hair care and hair styling preparations, 
namely, shampoos, conditioners, finishing sprays, 
and gels, gels, mousses, balms and preparations in 
aerosol form for hair styling and hair care, hair sprays, 
haircoloring and hair-decolorizing preparations, 
hair-waving preparations, personal deodorants, non-
medicated body powder personal deodorants, shaving 
preparations; dentifrices; perfumes, eau de toilette, 
essential oils for personal use, perfume oils; nail care 
preparations; nail enamel; pumice stone, cotton sticks 
and wool swabs for non-medical purposes all for use 
on the body, cosmetic tissues; tissues impregnated 
with lotions; kits and gift sets containing cosmetic 
skin and hair care preparations; make-up products, in 
particular foundation, concealer, mascara, eye shadow, 
eyeliners, eyebrow liners, lipstick, lip liner, lip balm, 
face powder, bronzer, blusher, moisturizers, make-up 
remover; essential oils for aromatherapy, essential oils 
for personal use, essential oils for massage, essential 
oils for perfumes 

ــد،  ــون للجل ــد، صاب ــون للجل ــون لالســتحمام؛ صاب والوجــه؛ صاب
جــل لالســتحمام، امــالح اســتحمام، خــرز االســتحمام، منظفــات، 
ــة  ات العناي ــتحرف ة؛ مس ــرش ــت الب ــف تزي ــة ومخف ات، اقنع ــرش مق
بالشــعر وتصفيفــه، باالأخــص الشــامبو، البلســم، جــل ورشاشــات 
ات وبلســم عى  لتثبيــت الشــعر، مــواد هالميــة، موســية، مســتحرف
ــعر،  ــعر، رذاذ للش ــة بالش ــعر والعناي ــح الش ــكل رذاذات لتري ش
ات  ات صباغــة الشــعر ومزيــالت لــون الشــعر، مســتحرف مســتحرف
تجعيــد الشــعر، مزيــالت روائــح كريهــة للجســم، مزيــالت روائــح 
 ، ي كريهــة للجســم تحتــوي عــى مســاحيق ليســت لالســتخدام الطــىب
ات حالقــة؛ منظفــات أســنان؛ عطــور، كولونيــا )معطًــر)،  مســتحرف
ــة؛  ــح طيب ــوت ذات روائ ، زي ــة لالســتخدام الشــخىي ــوت عطري زي
ــاف،  ــر الخف ــر؛ حج ــع أظاف ــر؛ ملم ــة باالأظاف ات العناي ــتحرف مس
ــا  ي جميعه ــىب ــتخدام الط ــت لالس ي ليس

ــىف ــزل قط ــن وغ ــواد قط أع
التجميــل؛  ات  مســتحرف مناديــل  الجســم،  عــى  لالســتخدام 
ي 

الــىت الهدايــا  باللوشــن؛ أطقــم ومجموعــات  بــة  مناشــف مرش
ات العنايــة  ة ومســتحرف ات للعنايــة بالبــرش تحتــوي عــى مســتحرف
ي 

بالشــعر؛ منتجــات المكيــاج، باالخــص كريــم االأســاس، خــا�ف
، أقــالم الحواجــب،  ف ، كحــل للعــ�ي ف العيــوب، مســكرة، ظــالل للعــ�ي
طــالء الشــفاه، محــدد الشــفاه، بلســم الشــفاه، مســاحيق للوجــه، 
ة، أحمــر الخــدود، مرطبــات، مزيــالت  ات تســمري البــرش مســتحرف
المكيــاج، الزيــوت العطريــة للعــالج بالعطــور، زيــوت عطريــة 
ــة  ــوت عطري ــاج، زي ــة للمس ــوت عطري ، زي ــخىي ــتخدام الش لالس

للعطــور 

  

 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42106 العالمة التجارية رقم :  42106

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: A TO ZED computer service for 
electronic service LLC 

ونية  فس للخدمات االلكرت كة اية تو زد  كومبيوتر سري بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Manara Circle, 
City Center Building, 5th floor                   

ي سنرت ط 5                     
العنوان :  رام الله دوار المنارة عمارة السيىت

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Computer software consultancy , Computer 
programming, Computer hardware (Consultancy in the 
design and development of —) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي مجال تصميم و تطوير معدات الكومبيوتر ,برمجة 

استشارات �ف
ي برامج الكومبيوتر 

الكومبيوتر, االستشارات �ف
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Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42107 العالمة التجارية رقم :  42107

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: AL -Basha Thyme and Spices 
Factory Company 

كة مصنع زعرت وبهارات الباشا بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin       0598213755 : ف  جوال العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - Al 
Dakhiliyah Roundabout

ف - دوار الداخلية   عنوان التبليغ  : جن�ي
جوال : 0598213755

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Artificial coffee , Beverages (coffee - based ) , coffee , 
coffee (unroasted - ) coffee flavorings (flavourings)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات اساســها القهــوة ، قهــوة ، قهــوة غــري  قهــوة اصطناعيــة ، مرش

محمصــة ، منكهــات للقهوة 

  

 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42108 العالمة التجارية رقم :  42108

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: AL -Basha Thyme and Spices 
Factory Company 

كة مصنع زعرت وبهارات الباشا بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin       0598213755 : ف  جوال العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - Al 
Dakhiliyah Roundabout

ف - دوار الداخلية   عنوان التبليغ  : جن�ي
جوال : 0598213755

ف فلسط�ي

500
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Goods/Services:
Almonds ,ground , corn oil , dates , edible oil , 
fruit,preserved , lentils, preserved , olive oil for food , 
olives, preserved , peas,preserved , raisins , sesame oil 
, seeds (processed-- ) , soya beans , preserved , for food 
, sunflower oil for food , tahini (sesame seed paste ) , 
tomato puree , vegetabls ,dried , vegetables , preserved 
, vegetables tinned (canned .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لــوز مطحــون ، زيــت ذرة ، تمــور ، زيــوت صالحــة لــالكل ، فواكــة 
محفوظــة ، عــدس محفــوظ ن زيــت زيتــون للطعــام ، زيتــون 
محفــوظ ، بــازالء محفوظــة ، زبيــب ، زيــت السمســم ، بــذور 
ــمس  ــاد الش ــت عب ــام ، زي ــوظ للطع ــا محف ــول صوي ــة ، ف معالج
للطعــام ، طحينــة ) عجينــة بــذور السمســم ) ، معجــون بنــدورة 
ــة . وات معلب ــرف ــة ، خ وات محفوظ ــرف ــة ، خ وات مجفف ــرف ، خ

  

 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42109 العالمة التجارية رقم :  42109

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: AL -Basha Thyme and Spices 
Factory Company 

كة مصنع زعرت وبهارات الباشا بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin       0598213755 : ف  جوال العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - Al 
Dakhiliyah Roundabout

ف - دوار الداخلية   عنوان التبليغ  : جن�ي
جوال : 0598213755

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Garden herbs, preserved (seasoning ) , thyme , 
seasonings  , snack food (cereal- based ) .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف محفوظة ) توابل ) ، زعرت ، توابل ، وجبات خفيفة  اعشاب بسات�ي

اساسها الحبوب .
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة زعرت اشرت

  
 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42110 العالمة التجارية رقم :  42110
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Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: AL -Basha Thyme and Spices 
Factory Company 

كة مصنع زعرت وبهارات الباشا بإسم :  �ش

Applicant Address: JENIN       0598213755 : ف  جوال العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - Al 
Dakhiliyah Roundabout

ف - دوار الداخلية   عنوان التبليغ  : جن�ي
جوال : 0598213755

ف فلسط�ي

Goods/Services:
aniseed , aromatic preparations for food , baking 
soda )bicarbonate of soda for cooking purposes ) 
, beverages (tea - based --) , cereal preoarations , 
chutneys (condiments ) , cinnamon (spice) , cloves 
(spice ) , condiments , corn flour , corn (pop ), corn 
roasted,ferments for pastes , flour , flour - milling 
products , garden herbs , preserved (seasonings ), 
ginger (spice ), leaven , macaroni , peppers (seasonings 
), relish (condiment ), saffron (seasoning ) , spices , tea, 
vermicelli (noodles ), wheat flour .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ( ف الخبــري صــودا   ، للطعــام  عطريــة  ات  مســتحرف  ، يانســون 
وبــات اساســها الشــاي  بيكربونــات الصــودا لغــراض الطهــو )، مرش
ــار  ــة ) به ــار ) ، قرف ــة )به ــالت هندي ــوب ، مقب ات الحب ، مســتحرف
) كبــش قرنفــل ) بهــار ) ، توابــل ، دقيــق ذرة ، بوشــار ) حــب ذرة ) 
ف ، دقيــق ، منتجــات طحــن الدقيــق  ذرة محمصــة ، خمائــر للعجــ�ي
ة  ف محفوظــة ) توابــل ) ، زنجبيــل )بهــار ) ، خمــري ، اعشــاب بســات�ي
،معكرونــة ، فلفــل ) توابــل ) ، مقبــالت ) توابــل ) ، زعفــران ) توابــل 

ف قمــح . ية , طحــ�ي ) , بهــارات , شــاي , شــعري

  

 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42111 العالمة التجارية رقم :  42111

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Najdat Mohammad Amin Saleh 
Saleh

ف صالح صالح  بإسم :  نجدات محمد أم�ي

Applicant Address: Salfeet Kefel hares school 
street , mobile 0599152445   

العنوان :  سلفيت كفل حارس شارع المدارس  جوال 
    0599152445

Applicant for Correspondence : Salfeet Kefel 
hares school street , mobile 0599152445

عنوان التبليغ  : سلفيت كفل حارس شارع المدارس  جوال 0599152445
ف فلسط�ي

Goods/Services:
satellite broadcast receivers , screens television , display 
evacuated receivers , wire digital plates  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي ولواقــط أجهــزة اســتقبال ، شاشــات 

أجهــوة اســتقبال بــث فضــا�أ
عــرض ، أجهــزة تلفزيــون ، أســالك ، أجهــزة لوحيــة 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Media بمعزل عن  اشرت
العالمة
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42112 العالمة التجارية رقم :  42112

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: saddam mahmmad hassan 
alhroub 

بإسم :  صدام محمد حسن الحروب 

Applicant Address: deir samit - hebron   العنوان :  ديرسامت-الخليل

Applicant for Correspondence : deir samit - 
hebron 

عنوان التبليغ  : دير سامت-الخليل 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bracelets [jewellery,/Chains [jewellery, jewelry (Am.)]/
Alloys of precious metal/Jewelry/Rings [jewellery, 
jewelry (Am.)]/Works of art of precious metal/7 
Statuettes of precious metal/Necklaces [jewellery, 
jewelry (Am.)/06 Ornaments [jewellery, jewelry (Am.)] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــن  )مجوهرات)/ســبائك  سلســلية  اســاور)مجوهرات)قالئد 
مــن  النفيسة/مجوهرات/خواتم)مجوهرات)/أشــغال  المعــادن 
معــادن نفيســة/نصب مــن معــادن نفيســة/قالئد)مجوهرات)/حى 

)مجوهــرات) 

  

 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42113 العالمة التجارية رقم :  42113

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

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

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

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يه.  ات صيدلية برش مستحرف
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :17/01/2022  التاريخ :17/01/2022

Trademark No.:42114 العالمة التجارية رقم :  42114

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

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

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

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يه.  ات صيدلية برش مستحرف

  

 

Date :18/01/2022  التاريخ :18/01/2022

Trademark No.:42115 العالمة التجارية رقم :  42115

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: sok company for the general 
trade of ordinary clothes and shoes 

كة شوك لتجارة المالبس واالأحذية العادية العامة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus/ rafeedia/ ahead of 
rafeedia mosque. 

العنوان :  نابلس رفيديا أمام جامع رفيديا  

Applicant for Correspondence : samira al masri 
office nablus sufian street Al basatin building. 

ة المري نابلس شارع سفيان  عنوان التبليغ  : مكتب المحامية سمري
ف الطابق السادس  مجمع البسات�ي

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :18/01/2022  التاريخ :18/01/2022

Trademark No.:42118 العالمة التجارية رقم :  42118

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Ahd mahmoud fared abualrob  بإسم :  عهد محمود فريد أبوالرُب

Applicant Address: Nablus -amreya -jawal 
:0569262614 - email : ahd.abualrob@gmail.com 

العنوان :  نابلس - العامرية - جوال : 0569262614 - 
  ahd.abualrob@gmail.com ايميل

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Choclate , cookies 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  شوكالتة، كوكري

  

 

Date :19/01/2022  التاريخ :19/01/2022

Trademark No.:42119 العالمة التجارية رقم :  42119

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Ihsan Ishaq Abed alqader Abu 
Rumaila 

بإسم :  احسان اسحاق عبد القادر ابو رميلة 

Applicant Address: Ramallah, Al-Irsal Street, 
Daraghmeh Building 

اغمه   العنوان :  رام الله شارع االرسال عمارة رصف

Applicant for Correspondence : Ramallah, Al-Irsal 
Street, Al-Salam Building, first floor 

عنوان التبليغ  : رام الله شارع االرسال عمارة السالم الطابق االول 
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Wristwatches / Watches/ Watch cases/ Tie pins / Tie 
clips/ sundials/ Stopwatches/  Straps for   wristwatches /  
Spun silver” silver wire”/semi precious stones   /springs 
watch / rings/  rhodium/precious stones/  pine “tie”/pins 
“ornamental/  pins jewelers jewelry / paste jewelers 
costumes jewelry  / ornamental/ ornamental pins/
necklaces/medals/   medallion s / masters clocks / key 
rings trinkets or fobs/ jewellery cases  / figurines/ cases 
for clock and watchmaking / bracelets/ alarm clock

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســاعات يــد/ ســاعات / علــب ســاعات /دبابيــس وربطــات عنــق 
ــت /  ــاعات توقي ــية / س ــاعات شمس ــق / س ــات عن ــابك وربط / مش
ســيور لســاعات اليــد / فضــة مغزولــة )اســالك فضــة) /احجــار شــبه 
ــه / ــار كريم ــوم / احج ــم / رودي ــاعات / خوات ــض س ــة / نواب كريم
ــس مجوهــرات  دبابيــس ربطــات العنــق / دبابيــس زينــة. / دبابي
ــد /  ــه /قالئ ــس زين ــىي / دبابي ــة / ح ــري ثمين ــدة غ ــرات مقل / مجوه
ة / ســاعات رئيســية / حلقــات للمفاتيــح  ميداليــات / ميداليــات كبــري
ــق /  ــرات صنادي ــب مجوه ة / عل ــري ــل صغ ة او سالس ــري ــىي صغ ح
ة مــن المعــادن النفيســة / سالســل ســاعات الجيــب  تماثيــل صغــري

ــة  ــاعات منبه ــاور / س ــد / اس والي
  

 

Date :20/01/2022  التاريخ :20/01/2022

Trademark No.:42121 العالمة التجارية رقم :  42121

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Masdar Cement Trading and 
Construction Materials  Company 

كة مصدر لتجارة االسمنت والمواد االنشائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Tira, Al-Khawaja 
Commercial Complex, 4th floor 

ة مجمع الخواجا التجاري ط 4   العنوان :  رام الله الطري

Applicant for Correspondence : Adv  Tamer 
Nasser Ramallah, Al-Bireh Al-Balou’, Al-Liwan 
Building, 5th floor, Mobile 0599493434 

ة البالوع عمارة الليوان  عنوان التبليغ  : المحامي تامر نارص رام الله البري
ط 5 جوال 0599493434 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cement , Concrete ,Crout ,Gypsum , Magnesia cement , 
Mortar for building , Plaster 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اســمنت ، خرســانة ، اســمنت مانــع ، جبــس ، اســمنت مغنيــىسي ، 

ف للبنــاء ، جبــص  طــ�ي
  

 

Date :20/01/2022  التاريخ :20/01/2022

Trademark No.:42122 العالمة التجارية رقم :  42122
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Laguna Paints & Construction 
Materials Company 

نشائية  كة الجونا للدهانات والمواد االإ بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus, Rafedia , Alghafeqy 
Street, TL: 0092345551, 
Email: Fadi_nofal77@yahoo.com 

العنوان :  نابلس – رفيديا- شارع الغافقي/ تلفون : 092345551 
  Fadi_nofal77@yahoo.com :إيميل،

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
paint, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust and against deterioration of wood, colorants, 
mordant’s, raw natural resins, metals in foil and power 
form for painters, decorators, printers and artists 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانــات )البويــات) والورنيــش والالكيــه، مــواد الوقايــة مــن 
ــن، مــواد  الصــدأ ومــواد حفــظ الخشــب مــن التلــف، مــواد التلوي
ي شــكل رقائــق 

تثبيــت االألــوان، راتنجــات طبيعيــة خــام، معــادن �ف
ي الديكــور وعمــال الطباعــة  ف وفنــىي أو مســحوق الســتخدام الدهانــ�ي

 . ف ــ�ي والفنان

  

 

Date :20/01/2022  التاريخ :20/01/2022

Trademark No.:42123 العالمة التجارية رقم :  42123

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: haya amid husein kurdi  ف كردي بإسم :  هيا عميد حس�ي

Applicant Address: palestine-nablus-
email:hayaakurdi@gmail.com
.jawwal no.0599376300 

 hayaakurdi@gmail.com ف نابلس ايميل العنوان :  فلسط�ي
جوال رقم 0599376300  

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

 boutique اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :20/01/2022  التاريخ :20/01/2022

Trademark No.:42124 العالمة التجارية رقم :  42124

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name:  Natali Hayan Yaqoub AlJubeh  بإسم :  نتاىلي حيان يعقوب الجعبة

Applicant Address:  Ramallah Al Masyoun Bilsan 
Bldg. 5th floor jawal 0599334343   

العنوان :  رام الله الماصيون عمارة بيلسان ط 5 جوال 
    0599334343

Applicant for Correspondence :  Ramallah Al 
Masyoun Bilsan Bldg. 5th floor jawal 0599334343

عنوان التبليغ  : رام الله الماصيون عمارة بيلسان ط 5 جوال 
0599334343

ف فلسط�ي

Goods/Services:
jewellery( paste) ، semi - precious stones , earrings , 
metals , agates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مجوهرات مقلدة ، أحجار شبة كريمة ، أقراط ، ميداليات ، عقيق

  

 

Date :23/01/2022  التاريخ :23/01/2022

Trademark No.:42126 العالمة التجارية رقم :  42126

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: YILDIZ HOLDING ANONIM 
SIRKETI 

ي 
كيىت بإسم :  يلديز هولدينج أنونيم شري

Applicant Address: Kisikli Mahallesi, Cesme 
Cikmazi Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey 

العنوان :  كيسيكى ماهاليىس شيشمى شيكمازي سوكاك نو:6/1 
أوسكودار / اسطنبول، تركيا  

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Confectionery, chocolates, biscuits, crackers, wafers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويــات؛ شــوكوالتة؛ بســكويت؛ البســكويت الهــش؛ بســكويت 

ــر).  ــكويت ويف ــق )بس ــن رقائ ــون م مك
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

  
 

Date :24/01/2022  التاريخ :24/01/2022

Trademark No.:42133 العالمة التجارية رقم :  42133

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 كلمة اشرت

  
 

Date :24/01/2022  التاريخ :24/01/2022

Trademark No.:42134 العالمة التجارية رقم :  42134

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Shenzhen Relx Technology Co., Ltd  ف ريلكس تكنولوجي كو.، ليمتد فه�ي بإسم :  شيرف

Applicant Address4: th Floor, Building 2, Wangda 
Industrial Park, West of Songbai Road, Tangtou 
Community, Shiyan Street, Baoan District, 
Shenzhen, China 

يال بارك،  ي إتش فلور، بيلدينغ2، وانغدا إنداسرت
العنوان :  4�ت

يت، باوان  ، شييان سرت ي
ويست أوف سونغباي رود، تانغتو كميونيىت

ف   ، الص�ي ف فه�ي يكت، شيرف ديسرت

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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 :
ونيــة؛ المنكهــات، بخــالف الزيــوت العطريــة،  لكرت الســجائر االإ
ونيــة؛  لكرت االإ الشيشــة  ونيــة؛  لكرت االإ الســجائر  ي 

�ف لالســتخدام 
المنكهــات، بخالــف الزيــوت العطريــة، للتبــغ؛ محاليــل ســائلة 
ونيــة؛ فالتــر للســجائر؛ أنابيــب  لكرت ي الســجائر االإ

لالســتخدام �ف
؛ ســجائر  ف ونيــة؛ المبخــرات الفمويــة للمدخنــ�ي لكرت ف االإ التدخــ�ي
ــب  ــجائر؛ عل ــة؛ س ــات طبي ــت لغاي ــغ ليس ــل تب ــى بدائ ــوي ع تحت
ثقــاب؛ حامــالت  أعــواد  التبــغ؛  ؛  ف المدخنــ�ي ســجائر؛ والعــات 
ــة الســتخدامها  وني لكرت ــت؛ الســجائر االإ ي ــب كرب أعــواد الثقــاب؛ عل
؛ علــب الســجائر  ي

و�ف لكــرت كبديــل للســجائر التقليديــة؛ الســيجار االإ
ي الســجائر 

ف الســائلة لالســتخدام �ف ــ�ي ــل النيكوت ــة؛ محالي وني لكرت االإ
أجهــزة  يدخــن؛  ي ال 

الــىت الســجائر  مبخــر  أنابيــب  ونيــة؛  لكرت االإ
ــتخدم  ــائلة تس ــل س ــاق؛ محالي ــرض االستنش ــغ لغ ف التب ــخ�ي لتس

ونيــة.  لكرت ف للســجائر االإ كبديــل للنيكوتــ�ي

  

 

Date :24/01/2022  التاريخ :24/01/2022

Trademark No.:42135 العالمة التجارية رقم :  42135

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited 

) لميتد  ف ي )أوفرسري
يكان-سيغارت كومبا�ف بإسم :  أمري

Applicant Address: Route de France 17, Boncourt 
CH-2926, Switzerland 

العنوان :  روت دو فرانس 17، بونكورت سي اتش-2926، سويرا  

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :25/01/2022  التاريخ :25/01/2022

Trademark No.:42140 العالمة التجارية رقم :  42140

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Guangzhou Skmei Watch Co., 
Ltd. 

بإسم :  غوانغزهو سكمي واتش كو.، ليمتد. 

Applicant Address: FLOOR 7, BUILDING A, 
NO. 28, LONGTANG ROAD, TANGGE VILLAGE, 
SHIJING TOWN, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, 
GUANGDONG, CHINA 

. 28، لونغتانغ رود، تانغي  العنوان :  فلور 7، بيلدينغ أيه، نمرب
يكت، غوانغزهو، غوانغدونغ،  فيليدج، شيجينغ تاون، بايون ديسرت

ف   الص�ي

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون - دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals, unwrought or semi-wrought; 
alloys of precious metal; presentation boxes for 
jewellery; jewellery boxes; boxes of precious 
metal; jewellery; presentation boxes for clocks and 
watches; watch glasses; watch springs; movements 
for clocks and watches; watch chains; clockworks; 
dials [clock- and watchmaking]; watch cases [parts 
of watches]; chronographs [watches]; barrels 
[clock- and watchmaking]; pendulums [clock- and 
watchmaking]; clock hands; alarm clocks; wall clocks; 
watches; clocks; chronometers; anchors [clock- and 
watchmaking]; apparatus for timing sports events; 
boxes for timepieces; watch bands; horological and 
chronometric instruments; parts and accessories for the 
abovementioned goods in this class. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معــادن نفيســة مشــغولة أو نصــف مشــغولة؛ ســبائك مــن معــادن 
نفيســة؛ صناديــق عــرض للمجوهــرات؛ صناديــق المجوهــرات؛ 
هــداء[؛  علــب مــن معــادن نفيســة؛ مجوهــرات؛ ِعَلــب للســاعات ]لالإ
ــاعات  ي س

ــك �ف ــة التحري ــاعات؛ آلي ــض للس ــاعات؛ نواب ــاج للس زج
ــاعات؛  ــات الس ــاعات؛ آلي ــل للس ــد؛ سالس ــاعات الي ــط و س الحائ
أقــراص مدرجــة ]صناعــة ســاعات الحائــط وســاعات اليــد[؛  ُعلــب 
ي 

ــد[؛ اســطوانات الســاعات ]�ف للســاعات؛ كرونوجــراف ]ســاعات الي
صناعــة ســاعات الحائــط وســاعات اليــد[؛ بنــدوالت الســاعة ]صناعة 
ســاعات الحائــط وســاعات اليــد[؛  عقــارب الســاعات؛ ســاعات 
ات  ــرت ــاعات الحائط؛كرونوم ــاعات؛ س ــط؛ س ــاعات الحائ ــة؛ س منبه
ــة  ي صناع

ــت ]�ف ــات تثبي ــة)؛  خطاف ــت الدقيق ــاس الوق ــزة قي )أجه
االأحــداث  لتوقيــت  جهــاز  اليــد[؛  وســاعات  الحائــط  ســاعات 
الرياضيــة؛ صناديــق للســاعات؛ ســوار ســاعة اليــد؛ أجهــزة دقيقــة 
لقيــاس الوقــت؛ قطــع غيــار واكسســوارات للســلع المذكــورة أعــاله 

ــة.  مــن هــذه الفئ

  

519



391

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :25/01/2022  التاريخ :25/01/2022

Trademark No.:42141 العالمة التجارية رقم :  42141

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: MICRO-STAR INT’L CO., LTD.  .بإسم :  ميكرو – ستار انتل كو.، ليمتد

Applicant Address: No.69, Li-De St., Zhonghe 
Dist., New Taipei City 235, Taiwan, R.O.C. 

ي  يت.، زهونغهي ديست.، نيو تايبىي -دي سرت . 69، ىلي العنوان :  نمرب
ي 235، تايوان، آر. أو. سي  

سيىت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون - دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Computer servers; Laptop computers; Computer 
peripherals and parts namely, Computer hardware; 
Computer software comprised of operating system 
programs; Computer memories; Hard discs; Host 
case; Computer motherboards; Video display cards; 
Computer mouse; Computer keyboards; Computer TFT-
LCD monitors. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فورات الكمبيوتــر؛ الكمبيوتــر المحمــول؛ أجــزاء الكمبيوتــر  ســري
وقطــع الغيــار ومنهــا أجهــزة الكمبيوتــر؛ برامــج الكمبيوتــر المكونــة 
مــن برامــج نظــام التشــغيل؛ ذاكــرات الحاســوب؛ أقــراص صلبــة؛ 
جهــاز إســتقبال؛ لوحــات رئيســية للكمبيوتــر؛ بطاقــات عــرض 
ــات  ــر؛ شاش ــح الكمبيوت ــات مفاتي ــوب؛ لوح ــأرة الحاس ــو؛ ف الفيدي

) للكمبيوتــر.  ي
ي إف �ت

الكريســتال الســائل )�ت

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة READY بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42144 العالمة التجارية رقم :  42144

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Inc. 

يكان توباكو )براندز) اينك.  بإسم :  بريتيش امري

Applicant Address251:  Little Falls Drive, Suite 
100,  Wilmington DE 19808-1674,  United States 
of America 

العنوان :  251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون دي اي 
1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية  

520
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

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

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

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42146 العالمة التجارية رقم :  42146

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; Vehicle chassis; Suspension systems for 
land vehicles; Brakes for vehicles; Bodies for vehicles; 
Spoilers for vehicles; Radiator grilles for vehicles; 
Mirrors for vehicles; Spray prevention flaps for vehicles; 
Vehicle tires; Rims for vehicle wheels; Hubs for vehicle 
wheels; Steering wheels for vehicles; Steering wheel 
airbag covers; Vehicle seats; Coverings for car seats; 
Seat cushions for the seats of vehicles; Safety belts for 
vehicles for motor cars; Sun shields and visors for motor

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؛ مكابــح  يــة؛ هيــاكل المركبــات؛ أنظمــة تعليــق للمركبــات الرب الرب
للمركبــات؛ هيــاكل للمركبــات؛ أجهــزة تعطيــل الرفــع لتعزيــز الكبــح 
لتعطيــل المركبــات )كوابــح للمركبــات)؛ شــبكات مشــع حــراري 
ــارات  ــات؛ إط ــالت المركب ــات عج ــات؛ واقي ــا للمركب ــات؛ مراي للمركب
المركبــات؛ إطــارات لعجــالت المركبــات؛ محــاور عجــالت المركبــات؛ 
عجــالت توجيــه القيــادة للمركبــات؛ أغطيــة الحقيبــة الهوائيــة 
لمقاعــد أغطيــة  المركبــات؛  مقاعــد  القيــادة؛  توجيــه  لعجلــة 
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

cars; Sun-blinds adapted for automobiles; Windshield 
wipers; Luggage carriers for vehicles; Cigar lighters for 
automobiles; Cup holders for vehicles; Vehicle covers 
[shaped] 

العربــات؛ وســادات المقاعــد لمقاعــد المركبــات؛ أحزمــة أمــان 
للمركبــات للعربــات ذات محــرك؛ ســتائر وحاجبــات أشــعة الشــمس 
للعربــات؛ ســتائر واقيــة مــن أشــعة الشــمس للعربــات؛ مســاحات 
الزجــاج االأمامــي؛ حامــالت الحقائــب للمركبــات؛ والعــات الســجائر 
ــات  ــة مشــكلة للمركب ــات؛ أغطي ــات؛ حوامــل الكــؤوس للمركب للعرب

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42147 العالمة التجارية رقم :  42147

Class: 2 ي الصنف :   2
�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:
Coatings; Thinners and thickeners for coatings, dyes 
and inks; Paints and washes; Lacquers and varnishes; 
Preservatives; Coatings in the nature of paints for use 
in the automotive industry; Automotive paints; Paint 
for use in the manufacture of automobiles; Vehicle 
refinishes [paints]; Water based paints [other than 
insulating] for use in the automobile industry; Diluents 
for vehicle refinishes; Clear protective coatings for 
vehicles; Coatings in the nature of paints for use on 
vehicles; Undercoating preparations for use on the 
chassis of vehicles [paints and oil]; Undercoating for 
vehicle chassis; Preparations for undersealing the 
exposed surfaces of motor vehicles; Preparations for 
undercoating the exposed surfaces of motor vehicles; 
Lacquers for the repair of motor vehicles; Vehicle 
corrosion inhibiting preparations; Rust inhibiting 
preparations in the nature of a coating for use on 
vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
طــالءات؛ مــواد ترقيــق القــوام وتغليــظ القــوام للطــالءات، 
طــالءات  للغســيل؛  ومــواد  دهانــات  واالأحبــار؛  والصبغــات 
ي صــورة دهانــات 

�ف مــواد حافظــة؛ طــالءات  اللــك وورنيــش؛ 
ي مجــال الســيارات؛ دهانــات للعربــات؛ دهانــات 

لالســتخدام �ف
تجديــد  إعــادة  دهانــات  العربــات؛  تصنيــع  ي 

�ف لالســتخدام 
ــة[  ــاه ]بخــالف العازل ــات أساســها المي ــات[؛ دهان ــات ]دهان المركب
ــادة  ــات إع ــة لدهان ــواد مخفف ــات؛ م ــال العرب ي مج

ــتخدام �ف لالس
ي 

ــات؛ طــالءات �ف ــة للمركب ــات شــفافة واقي ــات؛ طالي ــد المركب تجدي
ــالء  ات ط ــتحرف ــات؛ مس ــى المركب ــتخدام ع ــات لالس ــورة دهان ص
ــوت[؛  ــات وزي ــات ]دهان ــاكل المركب ــى هي ــتخدام ع ــيىسي لالس تأس
ــيىسي  ــزل تأس ات لع ــتحرف ــات؛ مس ــاكل المركب ــيىسي لهي ــالء تأس ط
ات للطــالء  لالأســطح المكشــوفة للمركبــات البخاريــة؛ مســتحرف
التأســيىسي لالأســطح المكشــوفة للمركبــات البخاريــة؛ طــالءات اللــك 
ات تثبيــط تــآكل المركبــات؛  صــالح المركبــات البخاريــة؛ مســتحرف الإ
ي صــورة طــالء لالســتخدام عــى 

ات تثبيــط الصــدأ �ف مســتحرف
المركبــات 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت
العالمة
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394

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42148 العالمة التجارية رقم :  42148

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; Vehicle chassis; Suspension systems for 
land vehicles; Brakes for vehicles; Bodies for vehicles; 
Spoilers for vehicles; Radiator grilles for vehicles; 
Mirrors for vehicles; Spray prevention flaps for vehicles; 
Vehicle tires; Rims for vehicle wheels; Hubs for vehicle 
wheels; Steering wheels for vehicles; Steering wheel 
airbag covers; Vehicle seats; Coverings for car seats; 
Seat cushions for the seats of vehicles; Safety belts for 
vehicles for motor cars; 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] 

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؛ مكابــح  يــة؛ هيــاكل المركبــات؛ أنظمــة تعليــق للمركبــات الرب الرب
للمركبــات؛ هيــاكل للمركبــات؛ أجهــزة تعطيــل الرفــع لتعزيــز الكبــح 
لتعطيــل المركبــات )كوابــح للمركبــات)؛ شــبكات مشــع حــراري 
ــارات  ــات؛ إط ــالت المركب ــات عج ــات؛ واقي ــا للمركب ــات؛ مراي للمركب
المركبــات؛ إطــارات لعجــالت المركبــات؛ محــاور عجــالت المركبــات؛ 
عجــالت توجيــه القيــادة للمركبــات؛ أغطيــة الحقيبــة الهوائيــة 
لمقاعــد  أغطيــة  المركبــات؛  مقاعــد  القيــادة؛  توجيــه  لعجلــة 
العربــات؛ وســادات المقاعــد لمقاعــد المركبــات؛ أحزمــة أمــان 
للمركبــات للعربــات ذات محــرك؛ ســتائر وحاجبــات أشــعة الشــمس 
للعربــات؛ ســتائر واقيــة مــن أشــعة الشــمس للعربــات؛ مســاحات 
الزجــاج االأمامــي؛ حامــالت الحقائــب للمركبــات؛ والعــات الســجائر 
ــات  ــة مشــكلة للمركب ــات؛ أغطي ــات؛ حوامــل الكــؤوس للمركب للعرب
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395

ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42149 العالمة التجارية رقم :  42149

Class: 5 ي الصنف :   5
�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:
Air deodorising and air purifying preparations; 
Automobile deodorizers; Car air fresheners 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات؛  ــرات العرب ــواء؛ معط ــة اله ــو وتنقي ــري الج ات تعط ــتحرف مس

ــيارات  ــو للس ــرات الج معط

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42150 العالمة التجارية رقم :  42150

Class: 7 ي الصنف :   7
�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
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

Goods/Services:
Mechanical tools; Mechanical engine parts for land 
vehicles; Electric driving motors for machines; Joints 
[parts of engines]; Taps [parts of machines, engines or 
motors]; Filters being parts of machines; Taps being 
parts of machines; Pumps [parts of machines, engines 
or motors]; Baffles [parts of machines, engines or 
motors]; Anti-friction bearings for machines; Housings 
[parts of machines]; Coils [internal combustion 
engine parts]; Ceramic masses being parts of motors; 
Connecting rods [internal combustion engine parts]; 
Filter housings being parts of engines; Pistons [parts 
of machines or engines]; Joints for tubes (metal -) 
[parts of engines]; Joints for tubes (metal -) [parts of 
engines]; Compressors as parts of machines, motors 
and engines; Brushes being parts of motors, generators 
and dynamos; Distributor caps [internal combustion 
engine parts]; Distributor manifolds being parts 
of machines, engines or motors; Distributor rotors 
[internal combustion engine parts]; Fuel/air ratio 
controls [parts of engines or motors]; Turbine vanes, 
other than parts of land vehicle engines; Fuel and air 
mixture regulators being parts of internal combustion 
engines; Cam covers [vehicle parts]; Expansion tanks 
[parts of vehicle cooling radiators]; Headers as part of 
vehicle exhaust system; Catalytic converters being parts 
of vehicle exhausts; Silencers as part of vehicle exhaust 
systems; Diesel engines not for land vehicles; Glow 
plugs for Diesel engines; Gas engines; Gasoline engines 
not for land vehicles; Hydraulic engines and motors; 
Superchargers; Turbocompressors; Pumps [machines]; 
Compressors; Blowing engines; Industrial robots; Oil 
pumps for land vehicle engines; Lubricators [parts of 
machines]; Couplings, other than for land vehicles; 
Camshafts for vehicle engines; Power transmissions 
for aircraft; Power transmissions for water vehicles; 
Gears for machines; Clutches for machines; Couplings 
for machines; Tensioning devices for endless drive 
power transmissions [parts of machines]; Leather-
working machines; Jacks [machines]; Pneumatic 
jacks; Metalworking machines; Screwdrivers, electric; 
Filters for cleaning cooling air, for engines; Air filters 
for automobile engines; Welding machines, electric; 
Washing installations for vehicles; Hydrogen dispensing 
pumps for service stations; Fuel dispensing pumps for 
service stations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــة؛  أدوات ميكانيكيــة؛ أجــزاء محــركات ميكانيكيــة للمركبــات الرب
محــركات تشــغيل كهربيــة لــالآالت؛ وصــالت ]أجــزاء المكائــن[؛ 
ســدادات ]أجــزاء آالت ومكائــن أو محــركات[؛ مرشــحات عبــارة عــن 
أجــزاء االآالت؛ ســدادات كأجــزاء مــن االآالت؛ مضخــات ]أجــزاء آالت 
أو مكائــن أو محــركات[؛ حواجــز ]أجــزاء آالت أو مكائــن أو محــركات[؛ 
محامــل مضــادة لالحتــكاك لــالآالت؛ مبايــت ]أجــزاء آالت[؛ ملفــات 
ــارة  ــة عب ــل خزفي [؛ كت ــىي اق الداخ ــرت ــركات االح ــزاء مح ــالك ]أج أس
ــركات  ــزاء مح ــل ]أج ــان التوصي ــركات؛ قضب ــن المح ــزاء م ــن أج ع
[؛ مبايــت المرشــح عبــارة عــن أجــزاء المحــركات؛  اق الداخــىي االحــرت
مكابــس ]أجــزاء آالت أو محــركات[؛ وصــالت معدنيــة لالأنابيــب 
ــن[؛  ــزاء المكائ ــب ]أج ــة لالأنابي ــالت معدني ــن[؛ وص ــزاء المكائ ]أج
ــزاء  ي كأج

ــراسش ــن؛ ف ــركات والمكائ ــزاء االآالت، والمح ــات كأج ضاغط
ارة  مــن محــركات ومولــدات ومولــدات دينامــو؛ أغطيــة مــوزع الــرش
ارة عبارة  [؛ مشــاعب مــوزع الــرش اق الداخــىي ]أجــزاء محــركات االحــرت
ارة ]أجــزاء  عــن أجــزاء آالت أو مكائــن أو محــركات؛ دوار مــوزع الــرش
ــود/ ــب الوق ــم بنس ــدات تحك [؛ وح ــىي اق الداخ ــرت ــركات االح مح
الهــواء ]أجــزاء مكائــن أو محــركات[؛ أريــاش توربينيــة، بخــالف 
يــة؛ منظمــات مــزج  أجــزاء المحــركات الخاصــة بالمركبــات الرب
؛  ــىي اق الداخ ــرت ــركات االح ــزاء مح ــن أج ــارة ع ــواء عب ــود واله الوق
أغطيــة أعمــدة الكامــات ]أجــزاء المركبــات[؛ خزانــات تمديــد ]أجــزاء 
ــزء  ــادم كج ــف الع ــطوانات تري ــات[؛ اس ــد المركب ي ــعات ترب مش
ــة كأجــزاء  ي ف ــات؛ محــوالت تحفري مــن نظــام تريــف عــادم المركب
أعمــدة تريــف العــام للمركبــات؛ مخمــدات الصــوت كجــزء مــن 
أنظمــة تريــف عــادم المركبــات؛ محــركات ديــزل ليســت للمركبــات 
ــركات  ــزل؛ مح ــة بالدي ــركات العامل ــج للمح ــمعات التوه ــة؛ ش ي الرب
يــة؛  ف ليســت للمركبــات الرب تعمــل بالغــاز؛ محــركات الجازولــ�ي
ــو؛  ــات ترب ــة؛ ضاغط ــواحن فائق ــة؛ ش ــركات هيدرولي ــن ومح مكائ
مضخــات ]آالت[؛ ضاغطــات؛ مكائــن نفــخ؛ أجهــزة إنســان آىلي 
يــة؛  )روبوتــات) صناعيــة؛ مضخــات الزيــت لمحــركات المركبــات الرب
ــك الخاصــة  ــات، بخــالف تل وســائل تشــحيم ]أجــزاء االآالت[؛ قارن
يــة؛ أعمــدة الكامــات لمحــركات المركبــات؛ مكونــات  بالمركبــات الرب
ــة؛  ــات المائي ــة للمركب ــل الحرك ــات نق ــة للطائرات؛مكون ــل الحرك نق
ــالآالت؛  ــات ل ــالالت؛ قارن ــض ل ــالآالت؛ قواب ــة ل ــل الحرك ــروس نق ت
وســائل شــد لمكونــات نقــل حركــة للتشــغيل ]أجــزاء االآالت[؛ آالت 
شــغل الجلــود؛ رافعــات نقالــة ]آالت[؛ رافعــات نقالــة تعمــل 
ــة؛  ــي كهربي ــكات براغ ــادن؛ مف ــغل المع ــواء؛ آالت ش ــط اله بضغ
يــد، للمكائــن؛ مرشــحات الهــواء  مرشــحات لتنظيــف هــواء الترب
منشــآت غســيل  الكهربيــة؛  اللحــام  آالت  العربــات؛  لمحــركات 
الوقــود؛  لمحطــات  ف  الهيدروجــ�ي توزيــع  مضخــات  المركبــات؛ 

ــود  ــات الوق ــود لمحط ــع الوق ــات توزي مضخ

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت
العالمة
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ي والأربعون :
2022\6\20العدد الثا�ن

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42151 العالمة التجارية رقم :  42151

Class: 9 ي الصنف :   9
�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:
Scientific apparatus and instruments; Research 
apparatus and instruments; Navigation apparatus 
and instruments; Prerecorded data carriers for use 
with computers; Downloadable media; Computer 
software; Data storage devices and media; Digital 
recording media; Blank analogue recording media; 
Information technology and audiovisual equipment; 
Magnets; Magnetizers; Demagnetisers; Safety, 
security, protection and signalling devices; Navigation, 
guidance, tracking, targeting and map making devices; 
Measuring, detecting, monitoring and controlling 
devices; Testing and quality control devices; Measuring 
devices; Controllers and regulators; Data loggers 
and recorders; Sensors, detectors and monitoring 
instruments; Automatic indicators of low pressure in 
vehicle tyres; Mileage recorders for vehicles; Optical 
goods; Spectacle cases; Binoculars; Magnifying 
glasses [optics]; Sunglasses; Vehicle breakdown 
warning triangles; Signalling lamps; Warning lamps for 
vehicles; Batteries, electric; Solar batteries; Batteries, 
electric, for vehicles; Chargers for electric batteries; 
Burglar alarms; Fire alarms; Smoke alarms; Alarms for 
the detection of inflammable gases; Apparatus and 
instruments for accumulating and storing electricity; 
Apparatus and instruments for controlling electricity; 
Electrical and electronic components; Light-emitting 
diodes [LED]; Electronic power controllers; Power 
controllers; Electronic controllers; Simulators for the 
steering and control of vehicles; Voltage regulators for 
vehicles; Speed indicators; Revolution counters; Life-
saving rafts; Fire escape ladders [safety equipment];

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة وأدوات علميــة؛ أجهــزة وأدوات بحثيــة؛ أجهــزة وأدوات 
مالحيــة؛ حامــالت بيانــات مســجلة مســبقا لالســتخدام مــع أجهــزة 
ــزة  ــر؛ أجه ــات كمبيوت ــل؛ برمجي ــة للتحمي ــائط قابل ــر؛ وس الكمبيوت
وســائط  رقميــة؛  تســجيل  وســائط  بيانــات؛  تخزيــن  ووســائط 
تســجيل تناظريــة فارغــة؛ معــدات خاصــة بتكنولوجيــا المعلومــات 
ــة  ــائل إزال ــة؛ وس ــائل مغنط ــات؛ وس ــموعة؛ مغناطيس ــة مس ومرئي
شــارات؛  ف وحمايــة وإرســال االإ المغنطــة؛ أجهــزة أمــان وتأمــ�ي
أجهــزة مالحــة، وتوجيــه وتتبــع وتحديــد الهــدف ورســم الخرائــط؛ 
ــار  ــزة اختب ــم؛ أجه ــة ووســائل تحك ــد ومراقب ــاس ورص أدوات قي
ومراقبــة الجــودة؛ أجهــزة قيــاس؛ وحــدات تحكــم ومنظمــات؛ 
وســائل تســجيل البيانــات ومســجالت البيانــات؛ مستشــعرات، 
ــض  ــط المنخف ات الضغ ــؤ�ش ــة؛ م ــد وأدوات المراقب ــزة رص وأجه
ي إطــارات المركبــات؛ أجهــزة تســجيل المســافات المقطوعــة 

االآليــة �ف
للمركبــات؛ ســلع بريــة؛ علــب النظــارات؛ مجاهــر ثنائيــة العيــون؛ 
ــذار  ن ــات االإ ــمس؛ مثلث ــارات الش ــات[؛ نظ ــري ]بري ــارات تكب نظ
ــات؛  ــذار للمركب ــح إن ــارة؛ مصابي ــح إش ــات؛ مصابي ــل المركب بتعط
بطاريــات كهربيــة؛ بطاريــات شمســية؛ بطاريــات كهربيــة للمركبــات؛ 
شــواحن للبطاريــات الكهربيــة؛ أجهــزة إنــذار ضــد الرقــة؛ أجهــزة 
إنــذار بوجــود حريــق؛ أجهــزة إنــذار بوجــود دخــان؛ أجهــزة إنــذار 
ــن  ــة لالشــتعال؛ أجهــزة وأدوات لتكثيــف وتخزي لرصــد غــازات قابل
الكهربــاء؛ أجهــزة وأدوات للتحكــم بالكهربــاء؛ مكونــات كهربيــة 
وحــدات  LED؛  للضــوء  باعثــة  ثنائيــة  صمامــات  ونيــة؛  وإلكرت
ي الطاقــة 

ي الطاقــة الكهربيــة؛ مفاتيــح تحكــم �ف
ونيــة للتحكــم �ف إلكرت

ونيــة؛ أجهــزة محــاكاة لتوجيــه  الكهربيــة؛ وحــدات تحكــم إلكرت
ات  المركبــات والتحكــم بهــا؛ منظمــات الفولتيــة للمركبــات؛ مــؤ�ش
الرعــة؛ عــدادات اللفــات؛ قــوارب إنقــاذ الحيــاة؛ ســاللم الحريــق 
ــات  ــاة؛ عوام ــمعات النج ــان؛ مش ــبكات االأم ــان[؛ ش ــدات االأم ]مع
إنقــاذ؛ شــارات؛ جواكــت  االإ تعليــم وإرســال  إنقــاذ؛ عوامــات 
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Safety nets; Safety tarpaulins; Life buoys; Marking 
and signalling buoys; Life jackets; Electrical fuses; 
Relays, electric; Lasers, not for medical purposes; Laser 
pointers; Remote control apparatus; Remote controls; 
Aerials; Navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; Mobile telephones; Telephone apparatus; 
Television apparatus; Video telephones; Radios; 
Navigating apparatus [compasses]; Navigational 
instruments; Headphones; Loudspeakers; Cabinets for 
loudspeakers; Signs, luminous; Projection apparatus; 
Cameras [photography]; Data processing equipment; 
Computers; Electronic agendas; Monitors [computer 
hardware]; Monitors [computer programs]; Computer 
programs to operate vehicles; Vehicle control software; 
Vehicle simulation software; Artificial intelligence 
software for vehicles; Image processing software for 
in-vehicle cameras; Computer programs, recorded; 
Computer programs, downloadable; Computer software 
platforms, recorded or downloadable; Software; 
Application development software; Computer software 
applications, downloadable; Mobile apps; Games 
software; Electronic publications, downloadable; Crash 
test dummies; Igniting apparatus, electric, for igniting at 
a distance; Head protection; Electronic locks; Electronic 
controllers; Electronic control systems; Security tokens 
[encryption devices]; Electronic encryption units; Access 
control devices; Electronic access control systems for 
interlocking doors; Sleeves for laptops; Phone covers 
[specifically adapted]; Covers for glasses; Black boxes 
[data recorders]; Charging stations for electric vehicles; 
Interactive touch screen terminals; Parking sensors 
for vehicles; Cameras for vehicles; Rearview cameras 
for vehicles; Electric wire harnesses for automobiles; 
Electronic key fobs being remote control apparatus 

ــات  ر ليســت للغاي ف ــري ــة؛ أجهــزة ل ــة؛ مرحــالت كهربي مصاهــر كهربي
ر؛ أجهــزة التحكــم عــن بُعــد؛ أجهــزة  ف ات اللــري الطبيــة؛ مــؤ�ش
ــزة  ــات ]أجه ــة للمركب ــزة مالحي ــات؛ أجه ــد؛ هوائي ــن بع ــم ع تحك
ــزة  ــة؛ أجه ــف نقال ــات[؛ هوات ــر المركب ــى ظه ــة ع ــر طبلوني كمبيوت
ــال  ــة االتص ــزودة بإمكاني ــف م ــون؛ هوات ــزة تليفزي ــف؛ أجه الهوات
ــالت  ــة ]بوص ــزة مالح ــلكية؛ أجه ــو الس ــزة رادي ــو؛ أجه ــرب الفيدي ع
ات الصــوت؛  اتجاهيــة[؛ أدوات مالحيــة؛ ســماعات االأذن؛ مكــرب
ات الصــوت؛ الفتــات مضيئــة؛ أجهــزة العــرض؛  خزانــات لمكــرب
ــزة  ــات؛ أجه ــة بيان ــدات معالج [؛ مع ي

ــرا�ف ــر فوتوغ ات ]تصوي ــري كام
كمبيوتــر[؛  ]هاردويــر  شاشــات  ونيــة؛  إلكرت أجنــدات  كمبيوتــر؛ 
دارة المركبــات؛  برامــج مراقبــة ]برامــج كمبيوتــر[؛ برامــج كمبيوتــر الإ
المركبــات؛  محــاكاة  برمجيــات  بالمركبــات؛  التحكــم  برمجيــات 
برمجيــات الــذكاء االصطناعــي للمركبــات؛ برمجيــات معالجــة الصور 
ــج  ــجلة؛ برام ــر مس ــج كمبيوت ــات؛ برام ي المركب

ــة �ف ات المثبت ــري للكام
كمبيوتــر قابلــة للتحميــل؛ منصــات برمجيــات كمبيوتــر مســجلة 
التطبيقــات؛  برمجيــات تطويــر  برمجيــات؛  للتحميــل؛  قابلــة  أو 
تطبيقــات  للتحميــل؛  قابلــة  كومبيوتــر،  مجيــات  لرب تطبيقــات 
ونيــة، قابلــة  الهاتــف النقــال؛ برمجيــات االألعــاب؛ منشــورات إلكرت
أجهــزة  للمركبــات؛  االصطــدام  اختبــار  مجســمات  للتحميــل؛ 
شــعال عــن بعــد؛ خــوذات حمايــة الــرأس؛  إشــعال كهربيــة لالإ
ونيــة؛ أنظمــة تحكــم  ونيــة؛ وحــدات تحكــم إلكرت أقفــال إلكرت
[؛ وحــدات تشــفري  ونيــة؛ رمــوز أمنيــة مشــفرة ]أجهــزة تشــفري إلكرت
ي 

ونيــة �ف ي الوصــول؛ أنظمــة تحكــم إلكرت
ونيــة؛ أجهــزة تحكــم �ف إلكرت

الدخــول لالأبــواب المتداخلــة؛ حافظــات الأجهــزة الالبتــوب؛ أغطيــة 
مخصصــة للهواتــف؛ أغطيــة للنظــارات؛ صناديــق ســوداء ]أجهــزة 
تســجيل البيانــات[؛ محطــات شــحن للمركبــات الكهربيــة؛ وحــدات 
طرفيــة تفاعليــة بشاشــات لمســية؛ مستشــعرات وقــوف للمركبــات؛ 
ات الرؤيــة الخلفيــة للمركبــات؛ تجميعــة  ات للمركبــات؛ كامــري كامــري
ــزة  ــة كأجه وني ــح إلكرت ــات؛ مفاتي ــة للعرب ــالت كهربي ــالك توصي أس

ــد  ــن بع ــم ع تحك

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت
العالمة
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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:
Lighting apparatus and installations; Heating 
apparatus and installations; Refrigerating appliances 
and installations; Steam generating installations; 
Steam generating apparatus; Drying apparatus and 
installations; Apparatus and installations for ventilating; 
Water supply installations; Water distribution 
installations; Sanitary apparatus and installations; Water 
supply installations; Burners; Boilers; Searchlights; 
Heating equipment, Cooling equipment, Preservation 
equipment, relating to the following goods: Foodstuffs 
and beverages; Drying installations; Refrigerating and 
freezing equipment; Regulating and safety accessories 
for water and gas installations; Heating, ventilating, 
and air conditioning and purification equipment 
(ambient); Lighting apparatus; Lighting apparatus 
and installations; Street lamps; Light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus; Lighting installations for air 
vehicles; Lighting apparatus for vehicles; Light bulbs 
for directional signals for vehicles; Anti-dazzle devices 
for automobiles [lamp fittings]; Searchlights; Arc lamps; 
Coffee machines, electric; Electric fans for personal use; 
Discharge tubes, electric, for lighting; Bicycle lights; 
Lights for vehicles; Vehicle reflectors; Vehicle lighting 
and lighting reflectors; Search lights; Lighting and 
lighting reflectors; Sockets for electric lights; Friction 
lighters for igniting gas; Light bulbs; Light bulbs, 
electric; Incandescent burners; Filaments for electric 
lamps; Heating apparatus for solid, liquid or gaseous 
fuels; Heating apparatus, electric; Heating installations; 
Heaters for vehicles; Air-conditioning installations; 
Air-conditioning apparatus; Cooling installations and 
machines; Refrigerators; Air conditioners for vehicles; 
Electric lamps; Acetylene generators; Gas lamps; Lamp 
glasses; Lamp mantles; Lamp globes; Lamp chimneys; 
Lamp shades; Lamps; Lamp shades; Luminous tubes 
for lighting; Light diffusers; Air reheaters; Filters for 
air conditioning; Power filters for airconditioning; Air 
filtering installations; Deodorizing apparatus, not 
for personal use; Defrosters for vehicles; Ventilation 
[air-conditioning] installations for vehicles; Heating 
apparatus for defrosting vehicle windows; Air cooling 
apparatus; Air purifying apparatus and machines; 
Germicidal lamps for purifying air; Air sterilizers; Air 
dryers; Ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus; Ventilation [air-conditioning] installations 
for vehicles; Lamp reflectors; Safety lamps; Solar 
thermal collectors [heating]; Electric torches; Ultraviolet

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة ومنشــآت لالإضــاءة؛ أجهــزة ومنشــآت للتدفئــة؛ أجهــزة 
يــد؛ منشــآت توليــد البخــار؛ أجهــزة توليــد البخــار؛  ومنشــآت للترب
ــآت  ــة؛ منش ــآت للتهوي ــزة ومنش ــف؛ أجه ــآت للتجفي ــزة ومنش أجه
مــداد بالميــاه؛ منشــآت توزيــع الميــاه؛ أجهــزة ومنشــآت صحيــة؛  االإ
كشــافات  غليــان؛  مراجــل  مواقــد؛  بالميــاه؛  مــداد  االإ منشــآت 
ــدات  ــد، مع ي ــدات الترب ــة، مع ــدات التدفئ ــث؛ مع ــراض البح الأغ
وبــات؛  الحفــظ، متعلقــة بالســلع التاليــة: مــواد غذائيــة ومرش
يــد والتجميــد؛ ملحقــات تنظيــم  منشــآت التجفيــف؛ معــدات الترب
والتهويــة  التدفئــة  معــدات  والغــاز؛  الميــاه  لمنشــآت  وأمــان 
ومنشــآت  أجهــزة  إضــاءة؛  أجهــزة  والتنقيــة؛  الهــواء  وتكييــف 
لالإضــاءة؛ مصابيــح الشــوارع؛ أجهــزة إضــاءة بتقنيــة صمامــات 
ــة؛  ــات الهوائي ــاءة للمركب ــآت إض ــوء LED؛ منش ــة للض ــة باعث ثنائي
رشــادية  أجهــزة إضــاءة للمركبــات؛ فتائــل مصابيــح لالفتــات االإ
ات للمصابيح[؛  ف للمركبــات؛ أجهــزة مضــادة للوهــج للعربــات ]تجهــري
كشــافات البحــث؛ مصابيــح قوســية؛ آالت كهربيــة لتحضــري القهوة؛ 
؛ أنابيــب تفريــغ كهربيــة  مــراوح كهربيــة لالســتخدام الشــخىي
لالإضــاءة؛ كشــافات للدراجــات الهوائيــة؛ مصابيــح للمركبــات؛ 
وعاكســات  للمركبــات  مصابيــح  للمركبــات؛  الضــوء  عاكســات 
ــح إضــاءة وعاكســات الضــوء؛  ضــاءة؛ كشــافات البحــث؛ مصابي االإ
ــالت  ــاز؛ بصي ــعال الغ ش ــات الإ ــة؛ والع ــح الكهربي ــذ للمصابي مآخ
المصابيــح؛ بصيــالت المصابيــح الكهربيــة؛ مواقــد متوهجــة؛ فتائــل 
ــائل  ــب أو الس ــود الصل ــة للوق ــزة تدفئ ــة؛ أجه ــح الكهربي للمصابي
ــخانات  ــة؛ س ــآت التدفئ ــة؛ منش ــة كهربي ــزة تدفئ ــازي؛ أجه أو الغ
للمركبــات؛ منشــآت تكييــف الهــواء؛ أجهــزة تكييــف الهــواء؛ منشــآت 
ــح  ــات؛ المصابي ــد؛ الثالجــات؛ مكيفــات الهــواء للمركب ي وآالت الترب
؛ مصابيــح الغــاز؛ زجــاج مصابيــح؛  ف الكهربائيــة؛ مولــدات أســيتيل�ي
مداخــن  للمصابيــح؛  كرويــة  زجاجــات  للمصابيــح؛  فوانيــس 
للمصابيــح؛ مظــالت مصابيــح؛ المصابيــح؛ مظــالت مصابيــح؛ 
ف  ات الضــوء؛ أجهــزة إعــادة تســخ�ي أنابيــب مضيئــة لالإضــاءة؛ نــا�ش
ــة لتكييــف الهــواء؛ مرشــحات لتكييــف الهــواء؛  ــر تنقي الهــواء؛ فالت
منشــآت تنقيــة الهــواء؛ أجهــزة إزالــة الرائحــة الكريهــة ليســت 
؛ مزيــالت الصقيــع للمركبــات؛ منشــآت  لالســتخدام الشــخىي
ــة الصقيــع  زال ــة الإ ــات؛ أجهــزة تدفئ ــة ]تكييــف الهــواء[ للمركب تهوي
يــد الهــواء؛ أجهــزة وآالت لتنقيــة  مــن نوافــذ المركبــات؛ أجهــزة ترب
الهــواء؛ مصابيــح مبيــدة للجراثيــم لتنقيــة الهــواء؛ معقمــات 
الهــواء؛ مجففــات الهــواء؛ منشــآت وأجهــزة للتهويــة ]تكييــف 
ــات  ــواء[؛ عاكس ــف اله ــات ]تكيي ــة للمركب ــآت للتهوي ــواء[؛ منش اله
ــة  ــة الحراري ــات الطاق ــان؛ مجمع ــح أم ــح؛ مصابي ــوء للمصابي الض
الشمســية ]تدفئــة[؛ مصابيــح كهربيــة؛ مصابيــح االأشــعة فــوق 
ــاه؛  ــداد بالمي م ــآت االإ ــة؛ منش ــات الطبي ــجية، ليســت للغاي البنفس
ي الخزانــات؛ ســخانات كهربيــة؛ 

صمامــات التحكــم بالمنســوب �ف
منشــآت البلمــرة؛ مالبــس يتــم تســخينها كهربيــا؛ مصابيــح إضــاءة
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ray lamps, not for medical purposes; Water supply 
installations; Level controlling valves in tanks; Electric 
heaters; Polymerisation installations; Electrically 
heated clothing; Light bulbs for directional signals for 
vehicles; Heating and cooling apparatus for dispensing 
hot and cold beverages; USB-powered hand warmers; 
USB-powered cup heaters 

يــد لتوزيــع  ف وترب رشــادية للمركبــات؛ أجهــزة تســخ�ي لالفتــات االإ
وبــات ســاخنة وبــاردة؛ دفايــات اليديــن تعمــل بناقــل تسلســىي  مرش
كــواب تعمــل عــن طريــق ناقــل تسلســىي  عالمــي؛ ســخانات االأ

ــي  عالم

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42153 العالمة التجارية رقم :  42153

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]; Powertrains, including engines and motors, for 
land vehicles; Axles for vehicles; Power transmissions 
for land vehicles; Engines for land vehicles; Automobile 
engines; Propulsion mechanisms for land vehicles; 
Vehicle chassis; Bodies for vehicles; Couplings for land 
vehicles; Vehicle shock absorbers; Spoilers for vehicles; 
Shock absorbing springs for vehicles; Suspension 
systems for land vehicles; Car pedals; Pneumatic tyres; 
Vehicle tires; Rims for vehicle wheels; Solid rubber 
tyres for vehicle wheels; Vehicle wheels; Hubs for 
vehicle wheels; Inner tubes for pneumatic tyres; Air 
bags [safety devices for automobiles]; Steering wheel 
airbag covers; Casings for pneumatic tyres; Tyre mousse 
inserts; Repair outfits for inner tubes; Adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes; Spikes for tyres; Snow 
chains for vehicle wheels; Non-skid devices for vehicle 
tyres; Vehicle seats; Coverings for car seats; Radiator 
grilles for vehicles; Mirrors for vehicles; Rearview

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي أو  ي أو الج ــرب ــحن ال ــات للش ــل؛ مركب ــائل النق ــات ووس مركب
ات خاصــة  ف البحــري أو عــرب الســكك الحديديــة؛ أجــزاء وتجهــري
ــل  ــات نق ــة؛ مجموع ــادة الذاتي ــيارات القي ــات؛ س ــات؛ مركب بالمركب
يــة؛ محاور  ي ذلــك المكائــن والمحــركات للمركبــات الرب

الحركــة، بمــا �ف
يــة؛ مكائــن للمركبات  للمركبــات؛ مكونــات نقــل الحركــة للمركبات الرب
يــة؛ هيــاكل  يــة؛ محــركات العربــات؛ آليــات الدفــع للمركبــات الرب الرب
يــة؛ مخمــدات  المركبــات؛ هيــاكل للمركبــات؛ قارنــات للمركبــات الرب
الكبــح  لتعزيــز  الرفــع  تعطيــل  أجهــزة  للمركبــات؛  الصدمــات 
ــدم  ــد الص ــض تخمي ــات)؛ نواب ــح للمركب ــات )كواب ــل المركب لتعطي
ــات؛  ــات العرب ــة؛ دواس ي ــات الرب ــق للمركب ــة تعلي ــات؛ أنظم للمركب
ــارات  ــواف إط ــات؛ ح ــارات المركب ــوط؛ إط ــواء المضغ ــارات اله إط
ــالت  ــات؛ عج ــالت المركب ــة لعج ــة صلب ــارات مطاطي ــات؛ إط المركب
طــارات  ــة الإ ــب داخلي ــات؛ أنابي ــات؛ محــاور لعجــالت المركب المركب
الهــواء المضغــوط؛ حقائــب هوائيــة ]أجهــزة أمــان للعربــات[؛ 
طــارات  أغطيــة حقيبــة هوائيــة لعجــالت توجيــه القيــادة؛ أغلفــة الإ
ات إصالح  ف طــارات؛ تجهــري الهــواء المضغــوط؛ حشــوات مطاطيــة لالإ
لالأنابيــب الداخليــة؛ رقعــات مطاطيــة الصقــة لالأنابيــب الداخليــة؛ 
طــارات؛ سالســل لمنــع انــزالق عجــالت المركبــات؛  ة لالإ مســامري كبــري
طــارات المركبــات؛ مقاعــد المركبــات؛ أغطيــة وســائل منــع انــزالق الإ

529
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mirrors; Sun shields and visors for motor cars; Sun-
blinds adapted for automobiles; Horns for motor cars; 
Air pumps for automobiles; Gearboxes; Gear boxes for 
land vehicles; Automobile hoods; Convertible roofs 
being parts of cars; Sunshine roofs for vehicles; Safety 
belts for vehicles for motor cars; Spray prevention 
flaps for vehicles; Direction signals for automobiles; 
Motor car windows; Skylights for vehicles; Windscreen 
wiper blades; Windscreen wiper arms; Brakes for motor 
cars; Brake pads for vehicles; Antilock brake systems 
and components; Steering wheels for vehicles; Clutch 
mechanisms for motor cars; Luggage carriers for 
vehicles; Cranks [parts of land vehicles]; Transmission 
belts for land vehicles; Doors for vehicles; Axles for 
vehicles; Brakes for vehicles; Head-rests for vehicle 
seats; Automobile dashboards; Security systems for 
vehicles [other than locks]; Anti-theft devices for 
vehicles; Cigar lighters for automobiles; Robotic cars; 
Motor racing cars; Vans [vehicles]; Trailers [vehicles]; 
Semi-trailers; Trailer hitches for vehicles; Omnibuses; 
Motorcycles; Mopeds; Bicycles; Electric bicycles; Camera 
drones; Cable transport apparatus and installations; 
Carts; Shopping trolleys; Wheeled luggage carriers; 
Vehicle covers [shaped]; Seat cushions for the seats of 
vehicles; 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; Chairlifts; Aerial conveyors; Wheelchairs; Clips 
adapted for fastening automobile parts to automobile 
bodies; Cup holders for vehicles 

لمقاعــد الســيارات؛ شــبكات المشــع الحــراري للمركبــات؛ مرايــا 
الخلفيــة؛ ســتائر واقيــة مــن أشــعة  الرؤيــة  للمركبــات؛ مرايــا 
ــة مــن أشــعة الشــمس  ــات؛ ســتائر واقي ــات للعرب الشــمس وحاجب
مخصصــة للعربــات؛ أبــواق للعربــات؛ مضخــات هــواء للعربــات؛ 
ــات  ــق مســننات للمركب وس)؛ صنادي ــرت ــق مســننات )علــب ال صنادي
ــة للفتــح كأجــزاء العربــات؛  يــة؛ أغطيــة العربــات؛ أســقف قابل الرب
ــات  ــيارات؛ واقي ــات وللس ــان للمركب ــة أم ــات؛ أحزم ــقف للمركب أس
الوحــل للمركبــات؛ الفتــات إرشــادية للعربــات؛ نوافــذ عربــات؛ 
ــاحات  ــي؛ مس ــاج االأمام ــاحات الزج ــات؛ مس ــة للمركب ــقف علوي أس
ــات؛  ــح للمركب ــادات المكاب ــيارات؛ لب ــح للس ــي؛ مكاب ــاج االأمام الزج
أنظمــة ومكونــات مقاومــة النغــالق المكابــح؛ عجــالت توجيــه 
القيــادة للمركبــات؛ آليــات القوابــض للعربــات؛ حامــالت الحقائــب 
ــة[؛ ســيور نقــل الحركــة  ي ــات الرب ــات؛ مرافــق ]أجــزاء المركب للمركب
ــح  ــات؛ مكاب ــاور للمركب ــات؛ مح ــواب للمركب ــة؛ أب ي ــات الرب للمركب
للمركبــات؛ مســاند الــرأس لمقاعــد المركبــات؛ لوحــات تحكــم 
للعربــات؛ أنظمــة أمنيــة للمركبــات ]بخــالف االأقفــال[؛ أجهــزة ضــد 
الرقــة للمركبــات؛ والعــات الســجائر للعربــات؛ ســيارات روبوتيــة؛ 
]مركبــات[؛  قإطاراتــات  ]مركبــات[؛  عربــات  الســباق؛  عربــات 
ة؛  مقطــورات جــرارة؛ وصــالت جــر للمركبــات؛ حافــالت صغــري
دراجــات  ة؛  صغــري محــركات  ذات  دراجــات  بخاريــة؛  دراجــات 
أجهــزة  ا؛  بكامــري ة  مســري طائــرات  كهربيــة؛  دراجــات  هوائيــة؛ 
ومنشــآت النقــل عــرب الكابــل؛ عربــات؛ عربات التســوق؛ عربــات نقل 
ــائد  ــّكلة[؛ وس ــات ]مش ــة للمركب ــالت؛ أغطي ــزودة بعج ــب م الحقائ
ــرات؛ قــوارب؛ شــاحنات قطــر؛  ــات؛ طائ للمقاعــد الخاصــة بالمركب
ــالت؛  ــة العج ــات ثنائي ــات؛ مركب ــة؛ قإطارات ــوت متنقل ــالت؛ بي حاف
دراجــات دفــع ]مركبــات[؛ دراجــات دفــع ذاتيــة التــوازن؛ دراجــات 
أحاديــة العجــالت؛ دراجــات أحاديــة العجــالت كهربيــة ذاتيــة 
ــع  ــالت الدف ــة؛ عج ــالت، كهربي ــة العج ــات أحادي ــوازن؛ دراج الت
]مركبــات[؛ عربــات دفــع كهربيــة أحاديــة العجــالت ذاتيــة التــوازن؛ 
ــزودة  ــة م ــد متحرك ــة؛ مقاع ــالت جوي ــك؛ ناق ــل تليفري ــد نق مقاع
بهيــاكل  العربــات  أجــزاء  لربــط  مخصصــة  مشــابك  بعجــالت؛ 

ــات  ــواب للمركب ك ــل االأ ــات؛ حوام العرب
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت

العالمة
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Trademark No.:42154 العالمة التجارية رقم :  42154

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه
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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:
Precious stones; Pearl; Precious metals and their 
alloys; Jewellery; Jewellery; Chronometers; Clocks; 
Wristwatches; Pocket watches; Cases for clock- and 
watchmaking; Jewelry cases [caskets or boxes]; 
Bracelets made of embroidered textile [jewellery]; Tie 
pins; Cuff links; Pins [jewellery]; Ornaments, made of or 
coated with precious or semi-precious metals or stones, 
or imitations thereof; Statues and figurines, made of or 
coated with precious or semi-precious metals or stones, 
or imitations thereof; Coins; Works of art of precious 
metal; Key rings; Charms for key rings; Jewellery boxes; 
Jewellery charms; jewelry stickpins, For hats; Hat 
jewellery; Shoe jewellery; Rosaries; Misbaha [prayer 
beads]; Metal key rings; Key rings and key chains, and 
charms therefor 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منهــا؛  وســبائك  نفيســة  معــادن  اللؤلــؤ؛  نفيســة؛  معــادن 
ــاعات  ــة)؛ س ــات دقيق ات)موقت ــرات؛ كرونومرت ــرات؛ مجوه مجوه
الحائــط؛ ســاعات الرســغ؛ ســاعات الجيــب؛ علــب لســاعات الحائــط 
ــن  ــاور م ــق[ ؛ أس ــب أو صنادي ــرات ]عل ــب للمجوه ــاعات؛ عل وللس
قمــاش مطــرز ]مجوهــرات[؛ دبابيــس رابطــات العنــق؛ أســاور 
كمــام؛ دبابيــس ]مجوهــرات[؛ زينــة مصنوعــة أو مطليــة بمعــادن  االأ
نفيســة أو شــبه نفيســة أو أحجــار أو تقليــد لهــا؛ تماثيــل وهيــاكل 
ــبه  ــة أو ش ــار نفيس ــادن أو أحج ــة بمع ــة أو مطلي ــرة مصنوع مصغ
ــادن  ــن مع ــة م ــال فني ــة؛ أعم ــالت نقدي ــا؛ عم ــد له ــة أو تقلي نفيس
ــق  ــح؛ صنادي ــات المفاتي ــى لحلق ــح؛ ح ــات المفاتي ــة؛ حلق نفيس
للقبعــات؛  زينــة،  دبابيــس  الزينــة؛  مجوهــرات  المجوهــرات؛ 
مجوهــرات زينــة للقبعــات؛ مجوهــرات زينــة لالأحذيــة؛ مســبحات؛ 
ــل  ــح وسالس ــات المفاتي ــة؛ حلق ــح معدني ــات مفاتي ــبحة؛ حلق مس

ــا  ــة به ــى خاص ــح، وح مفاتي
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42155 العالمة التجارية رقم :  42155

Class: 18 ي الصنف :   18
�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:
Luggage, bags, wallets and other carriers; Pocket 
wallets; Umbrellas and parasols; Walking sticks; Trunks 
and suitcases; Bags for sports; Briefcases; Purses; Key

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حقائــب، محافــظ وحقائــب حاملــة أخــرى؛ محافــظ الجيــب؛ 
ــفر؛  ــب الس ــق وحقائ ؛ صنادي ي

ــىسش ــى الم ؛ ع ــماسي ــالت وش مظ
ــح؛  ــب للمفاتي ــن؛ عل ة؛ جزادي ــري ــب صغ ــات؛ حقائ ــب للرياض حقائ
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cases; Saddlebags; Leather and imitations of leather; 
Worked or semi-worked hides and other leather; 
Imitation leather; Butts [parts of hides]; Handbags; 
Bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; 
Labels of leather; Tefillin [phylacteries]; Leather, 
unworked or semi-worked; Haversacks; Animal skins; 
Saddlery; Whips; Clothing for pets; Leather cord; Labels 
of leather; Luggage tags; Collars for animals; Leads for 
animals; Leather cases 

�وج؛ الجلــد المدبــوغ وجلــود مدبوغــة مقلــدة؛ جلــود خــام 
جلــود  مدبوغــة؛  أخــرى  وجلــود  مشــغولة  شــبه  أو  مشــغولة 
مقلــدة؛ جلــود ]قطــع مــن جلــود خــام[؛ حقائــب يديــن؛ حقائــب 
ف  ــ�ي ــة؛ التيفيل ــات جلدي ــة؛ بطاق ــة، للتعبئ ــن[ جلدي ــة، جزادي ]أجرب
ــري  ــود مدبوغــة، غ ]صنــدوق جلــدي يتضمــن آيــات دينيــة[؛ جل
مشــغولة أو شــبه مشــغولة؛ حقائــب للجنــود؛ جلــود الحيوانــات؛ 
جلديــة؛  حبــال  االأليفــة؛  للحيوانــات  مالبــس  ســياط؛  �وج؛ 
ــات؛ مقــود  ــب؛ أطــواق للحيوان ــات الحقائ ــة؛ بطاق بطاقــات جلدي

للحيوانــات؛ صناديــق جلديــة 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42156 العالمة التجارية رقم :  42156

Class: 20 ي الصنف :   20
�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:
Signboards of wood or plastics; Emblems, not of 
metal, for vehicles; Novelty badges (Non-metallic -) for 
vehicles; Plastic name badges; Clear plastic holders for 
badges 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفتــات إعالنيــة خشــبية أو بالســتيكية؛ شــارات غــري معدنيــة 
للمركبــات؛ شــارات غــري معدنيــة زينــة للمركبــات؛ شــارات بالســتيكية 

ــارات  ــفافة للش ــتيكية ش ــل بالس ــماء؛ حوام لالأس

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42157 العالمة التجارية رقم :  42157

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف
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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:
Textile material; Textiles; Textile goods, and substitutes 
for textile goods; Filters made of textile materials; 
Filtering materials of textile; Bed blankets; Table linen; 
Table linen, not of paper; Bed linen; Towels of textile; 
Wall hangings of textile; Wall hangings of textile; 
Borders (textile wall hangings); Wall hangings of textile; 
Bed covers; Sleeping bags; Table napkins of textile; 
Mosquito nets; Flags and pennants of textile; Flags 
of textile or plastic; Plastic flags; Non-woven textile 
fabrics; Felt; Bath mitts; Labels of textile 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبدائــل  النســيج،  مــن  ســلع  المنســوجات؛  النســيج؛  مــواد 
للمنســوجات؛ مرشــحات مــن مــواد النســيج؛ مــواد تنقيــة مــن 
النســيج؛ بطانيــات االأ�ّة؛ مفــارش المائــدة؛ مفــارش المائــدة، 
ــات  ــيج؛ معلق ــن النس ــف م ــات االأ�ّة؛ مناش ــة؛ بياض ــري الورقي غ
مــن النســيج عــى الجــدران؛ معلقــات مــن النســيج عــى الجــدران؛ 
لوحــات معلقــات مــن النســيج عــى الجــدران؛ معلقــات مــن 
النســيج عــى الجــدران؛ أغطيــة االأ�ة؛ حقائــب النــوم للتخييــم؛ 
فــوط مائــدة مــن القمــاش؛ شــبكات الباعــوض؛ رايــات وأعــالم مــن 
ــتيكية؛  ــات بالس ــتيك؛ راي ــيج أو البالس ــن النس ــات م ــيج؛ راي النس
أقمشــة مــن نســيج غــري مغــزول؛ لبــاد؛ قفــازات الحمــام؛ بطاقــات 

ــية  قماش
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42158 العالمة التجارية رقم :  42158

Class: 25 ي الصنف :   25
�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:
Clothing; Headgear; Footwear; Polo shirts; 
Combinations [clothing]; Bibs, not of paper; Jackets 
[clothing]; Bandanas [neckerchiefs]; Headbands 
[clothing]; Layettes [clothing]; Bath robes; Bathing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــة بياق ــان رياضي ــدم؛ صم ــاس الق ــرأس؛ لب ــاء ال ــس؛ غط المالب
ــل، غــري  ــة مــن أكــرش مــن قطعــة ]مالبــس[؛ مرايي المالبــس المكون
ات ]مالبــس[؛ البندانــات )المناديــل المزركشــة)  ورقيــة؛ الســرت
]مناديــل الرقبــة[؛ أربطــة الــرأس ]مالبــس[؛ مالبــس االأطفــال
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suits; Bath sandals; Articles of clothing for theatrical 
use; Hats; Caps being headwear; Stockings; Gloves 
[clothing]; Shawls and stoles; Scarves; Belts [clothing]; 
Shower caps; Foundation garments; Neckties; Girdles; 
Stoles; Underwear; Mantillas; Socks; Furs [clothing]; 
Pyjamas; Soles for footwear; Heels; Veils [clothing]; 
Suspenders; Sports jerseys; Ear muffs [clothing]; Inner 
soles; Beach clothes; Dressing gowns; Pockets for 
clothing; Aprons [clothing]; Masquerade costumes; 
Uniforms; Visors; Coats; Mackintoshes; Esparto shoes 
or sandals; Bath slippers; Blouses; Berets; Boots; Studs 
for football boots; Ankle boots; Shirts; Tee-shirts; 
Bodices [lingerie]; Waistcoats; Fishing vests; Stuff 
jackets [clothing]; Slips [underclothing]; Clothing of 
leather; Clothing of imitations of leather; Slippers; 
Skirts; Trousers; Gabardines [clothing]; Gymnastic 
shoes; Jerseys [clothing]; Sweaters; Muffs [clothing]; 
Pocket squares; Parkas; Knitwear [clothing]; Clothing 
for gymnastics; Underwear; Sandals; Saris; Underpants; 
Suits; Turbans; Dresses; Sports shoes; Shoes; Boots for 
sports; Motorists’ clothing; Slippers; Underwear and 
nightwear; Parts of clothing, footwear and headgear 

ي الــوالدة؛ أرواب االســتحمام؛ ثيــاب الســباحة؛ صنــادل 
حديــىش

المتعلــق  لالســتخدام  المالبــس  مــن  منتجــات  االســتحمام؛ 
للــرأس؛  كأغطيــة  قبعــات  القبعــات؛  واالأداءات؛  بالمســارح 
شــاالت؛  ]مالبــس[؛  القفــازات  الطويلــة؛  النســائية  الجــوارب 
مالبــس  االســتحمام؛  قبعــات  ]مالبــس[؛  االأحزمــة  لفاعــات؛ 
ــاالت؛المالبس  ــم؛ ش ــدات الجس ــق؛ مش ــات العن ــدات؛ ربط مش
الداخليــة؛ طرحــات؛ الجــوارب؛ المالبــس مــن الفــراء؛ البيجامــات؛ 
نعــال ألبســة القــدم؛ كعــوب لالأحذيــة؛ الحجابــات )مالبــس)؛ 
ف ]مالبــس[؛  حمــاالت الراويــل؛ قمصــان للرياضــة؛ أغطيــة لالأذنــ�ي
ــوب  ــائية؛ جي ــاطئ؛ االأرواب النس ــس الش ــة؛ مالب ــال الداخلي النع
ــاء  ــة؛ أزي ــالت التنكري ــس للحف ــس[؛ مالب ــل ]مالب ــس؛ المرايي المالب
موحــدة؛ إطاراتــاف أماميــة للقبعات؛المعاطــف؛ معاطــف المطــر؛ 
االأحذيــة أو الصنــادل المصنوعــة مــن االأليــاف العشــبية؛ شباشــب 
ــة؛  االســتحمام؛ بلوزات؛القبعــات المســطحة المســتديرة؛ االأحذي
ة؛ القمصــان؛  مســامري أحذيــة كــرة القــدم؛ الجزمــات القصــري
الصــدر والبطــن  ة؛ مشــّدات  القصــري كمــام  االأ القمصــان ذات 
ات بــدون أكمــام؛ صــدارات لصيــد  ]مالبــس داخليــة[؛ الســرت
ــس  ــس[؛ المالب ــوف ]مالب ــن الص ــوجة م ات المنس ــرت ــمك؛ الس الس
الداخليــة )مالبــس تحتيــة)؛ المالبــس الجلديــة؛ مالبــس مــن الجلــد 
ــاب المصنوعــة مــن  ــل؛ الثي ؛ الراوي ــري ــد؛ الشباشــب؛ التنان المقل
ديــن؛ أحذيــة ممارســة التماريــن البدنيــة؛ قمصــان  قمــاش الغرب
ــس[؛  ف ]مالب ــ�ي ــة االأذن ــة لتدفئ ات؛ أغطي ف ــرف ــس[؛ الك ــة ]مالب صوفي
ات ذات القلنســوات )المقلســنة)؛  مناديــل الجيــب المربّعــة؛ الســرت
المالبــس المحبوكــة )ألبســة)؛ مالبــس ممارســة التماريــن البدنيــة؛ 
المالبــس الداخليــة؛ الصنــادل؛ الســاري )لبــاس هنــدي)؛ الراويــل 
ــة؛  ــة الرياضي ــواب؛ االأحذي ــات؛ االأث ــدالت؛ العمام ــة؛ الب الداخلي
ــة؛  ــة الرياضــات؛ مالبــس ســائقي الدراجــات الناري ــة؛ أحذي االأحذي
الشباشــب؛ مالبــس داخليــة ورداء النــوم؛ أجــزاء مــن مالبــس 

ــرأس  ــاء ال ــدم وغط ــاس الق ولب
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42159 العالمة التجارية رقم :  42159

Class: 27 ي الصنف :   27
�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  
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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:
Carpets; Door mats; Mats; Floor mats for automobiles; 
Linoleum; Carpets for automobiles; Floor coverings and 
artificial ground coverings; Vehicle mats and carpets; 
Non-textile wallpaper; Wallpaper; Textile wallpaper 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســجاد؛ حــر االأرضيــات؛ حــر؛ حــر االأرضيــة للعربــات؛ 
مشــمعات؛ ســجاد للعربــات؛ أغطيــة لالأرضيــات وأغطيــة مــن 
ــات؛  ــجاد للمركب ــر وس ــات؛ ح ــجاد للعرب ــة؛ س ــائش صناعي حش
ورق حائــط مــن غــري النســيج؛ ورق الحائــط؛ ورق حائــط مــن 

النســيج 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42160 العالمة التجارية رقم :  42160

Class: 28 ي الصنف :   28
�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:
Sporting articles and equipment; Appliances for 
gymnastics; Decorations for Christmas trees; Toys, 
games, and playthings; Scale model kits [toys]; Plush 
toys; Stuffed toys; Video game consoles; Slot machines 
[counter-freed amusement apparatus]; Video game 
apparatus, arcade games, and amusement machines; 
Arcade video game machines; Miniature car models 
[toys or playthings]; Play mats for use with toy vehicles 
[playthings]; Toy vehicles; Scooters [toys]; Toy cars; 
Remote-controlled toy vehicles; Balls for games; 
Kaleidoscopes; Board games; Playing cards; Stationary 
exercise bicycles; Archery implements; Racing car 
games; Gloves for games 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجــات ومعــدات رياضيــة؛ أجهــزة لالألعــاب الجمنازيــة؛ زينــة 
لشــجر الكريســماس؛ لعــب، ألعــاب، وأدوات اللعــب؛ أطقــم 
ألعــاب مصغــرة الحجــم؛ ألعــاب مــن المخمــل؛ ألعــاب محشــوة؛ 
وحــدات تحكــم بألعــاب الفيديــو؛ آالت تعمــل بقطــع النقــد ]آالت 
القمــار[؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو، ألعــاب النــوادي وآالت التســلية؛ 
آالت ألعــاب النــوادي؛ نمــاذج مصغــرة للعربــات ]ألعــاب أو أدوات 
اللعــب[؛ حــر لعــب لالســتخدام بالمركبــات المخصصــة للعــب 
ــات  ــب[؛ عرب ــع ]لع ــات دف ــب؛ دراج ــات لع ــب[؛ مركب ]أدوات اللع
اللعــب؛ مركبــات لعــب يتــم التحكــم بهــا عــن بعــد؛ كــرات للعــب؛ 
كــرات لالألعــاب؛ نواظــري االأشــكال؛ ألعــاب لوحيــة؛ ألعــاب الشــدة؛ 
ــة؛  ــة للتمــرن؛ أدوات خاصــة بالرماي كــرات لالألعــاب؛ دراجــات ثابت

ألعــاب عربــات الســباق؛ قفــازات االألعــاب 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت

العالمة
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Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42161 العالمة التجارية رقم :  42161

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 the following goods: Vehicles 
and Transport means, Vehicles for locomotion by land, 
Vehicles for locomotion by air, Vehicles for locomotion 
by water, or Railroad vehicles, Parts and accessories for 
vehicles; Wholesaling and retailing services Through 
any kind of physical or remote means, also via global 
computernetworks, Mail order or Sale by means of 
teleshopping programmes, in relation the following 
goods: Motor vehicles, aircraft, Boats, Two-wheeled 
vehicles, motor scooters, Motorcycles, mopeds, Bicycles, 
electric bicycles, Scooters (vehicles); Wholesaling and 
retailing services Through any kind of physical or remote 
means, also via global computernetworks, Mail order or 
Sale by means of teleshopping programmes, in relation 
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 
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, including in particular, in relation the 
following goods: Seat covers for automobiles, 
Vehicle covers, Seat cushions for the seats of vehicles,

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 
الجــوي،  للشــحن  مركبــات  ي،  الــرب للشــحن  مركبــات  النقــل، 
مركبــات للشــحن البحــري، أو مركبــات ســكك حديديــة، أجــزاء 
ــة  ــع بالتجزئ ــة وبي ــع بالجمل ــات بي ــات؛ خدم ــوارات للمركب وإكسس
ــك عــرب شــبكات  ــة أو عــن بعــد، وكذل ــة وســيلة مادي مــن خــالل أي
يــدي أو البيــع مــن خــالل  الكمبيوتــر العالميــة، أو الطلــب الرب
برامــج التســوق عــرب الهاتــف فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: مركبــات 
ــات  ــالت، دراج ــة العج ــات ثنائي ــوارب، مركب ــرات، ق ــة، طائ بخاري
ــة،  ــات كهربي ــة، دراج ــات هوائي ة، دراج ــري ــالت صغ ــة، حاف بخاري
ــة  ــع بالتجزئ ــة وبي ــع بالجمل ــات بي ــات)؛ خدم ــع )مركب ــات دف دراج
ــك عــرب شــبكات  ــد، وكذل ــة أو عــن بُع ــة وســيلة مادي مــن خــالل أي
يــدي أو البيــع مــن خــالل برامــج  الكمبيوتــر العالميــة، أو الطلــب الرب
ــات  ــة: البطاري ــلع التالي ــق بالس ــا يتعل ــف فيم ــرب الهات ــوق ع التس
الكهربيــة، زيــوت وشــحوم صناعيــة، مــواد تشــحيم، وقــود، وقــود 
ــات،  ــوت للعرب ــات، زي ــركات العرب ــحيم لمح ــت تش ــات، زي للمركب
ــة،  ــع بالجمل ــة وبي ــع بالتجزئ ــات بي ــات؛ خدم ــرك العرب ــوت مح زي
مــن خــالل أيــة وســيلة ماديــة أو عــن بُعد،/خدمــات محــال البيــع 
ــك عــرب  ي ذل

ــا �ف ــد، بم ــن بُع ــع ع ــة، أو البي ــع بالجمل ــة والبي بالتجزئ
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: 
ــات، شــبكات المشــع  ــن للمركب ــة للمحــركات والمكائ أجــزاء ميكانيكي
ــالت  ــات، عج ــات للعرب ــان للمركب ــة االأم ــات، أحزم ــراري للمركب الح
اء؛ وســاطة العقــود  توجيــه القيــادة للعربــات؛ خدمــات الــرش
ي ذلــك عــى وجه 

اء وبيــع المنتجــات؛ تســويق المنتجــات، بمــا �ف لــرش
الخصــوص مــا يتعلــق بالســلع التاليــة: أغطيــة المقاعــد للعربــات،
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Sunglasses, Sleeves for laptops, Covers specifically 
adapted for telephones; Product marketing, in relation 
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 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 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 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 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; 
News clipping services; Presentation of goods on

أغطيــة المركبــات، وســائد مقاعــد لمقاعــد المركبــات، نظــارات 
الشــمس، جرابــات حافظــة لالبتــوب، أغطيــة مخصصــة للهواتــف؛ 
تســويق المنتجــات فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: أوعيــة للنظــارات، 
ــى  ــغ، ح ــاعات الرس ــرات، س ــرات، مجوه ــاع المجوه ــلع لصن س
شــارات  للمركبــات،  معدنيــة  غــري  للمفاتيــح، الفتــات  ة  صغــري
غــري معدنيــة للمركبــات، شــارات بالســتيكية لالأســماء، حوامــل 
ــق  ــا يتعل ــات، فيم ــويق المنتج ــارات؛ تس ــفافة للش ــتيكية ش بالس
بالســلع التاليــة: مالبــس، غطــاء الــرأس، لبــاس القــدم، مثلجــات، 
جاكيتــات، قبعــات رأس مــزودة بإطاراتــاف أماميــة، لفاعــات، أحزمة 
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

ــاصف 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

ــىسش ــىي م ــالت، وع ، ومظ ــماسي 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 عنــد 
اء  ــن ]�ش اء الآخري ــرش ــات ال ــن؛ خدم ــع الآخري اء أو البي ــرش ــاط ال نق
ســلع وخدمــات لمجــاالت أعمــال أخــرى[؛ عــرض الســلع؛ وســاطة 
وعقــد معامــالت تجاريــة لصالــح آخريــن؛ إدارة االأعمــال فيمــا 
يتعلــق برحــالت نقــل جماعيــة لصالــح آخريــن؛ تقديــم معلومــات 
ــة  ــتهلك[؛ متابع ــاد المس ــة إرش ــالء ]مؤسس ــح للعم ــة ونص تجاري
ــع  اء وبي ــرش ــن ل ــود الآخري ــم العق اء؛ تنظي ــرش ــات ال ــة لطلب إداري
الســلع؛ استشــارات متعلقــة بــإدارة االأعمــال وتنظيمهــا؛ مســاعدة 
اف عــى االأعمــال؛  �ش إداريــة تجاريــة أو صناعيــة؛ إدارة االأعمــال؛ االإ
استشــارات متعلقــة بــإدارة العمالــة؛ دعايــة عــرب الراديــو؛ تنظيــم 
اقتطــاع  خدمــات  الدعائيــة؛  أو  التجاريــة  للغايــات  المعــارض 
خباريــة؛ عــرض الســلع  االأخبــار الهامــة مــن الصحــف والوســائل االإ
خدمــات بالتجزئــة؛  البيــع  لغايــات  االتصــاالت  وســائط  عــى 
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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 

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  ــوث الكفال ــر؛ بح ي الدفات
ــجيل �ف التس

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42162 العالمة التجارية رقم :  42162

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 Accessories بمعزل عن  اشرت
العالمة
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Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42163 العالمة التجارية رقم :  42163

Class: 39 ي الصنف :   39
�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:
Transport; Packaging and storage of goods; Services for 
arranging the transportation of travellers; Planning of 
journeys; Passenger transport; Towing; Taxi transport; 
Transportation logistics; Vehicle rental; Car rental; 
Motor land vehicle hire services; Contract hire of motor 
vehicles; Transport of people by land; Transportation of 
passengers by coach; Carpooling services; Car sharing; 
Arranging of passenger transportation services for 
others via an online application; Chauffeur services; 
Transportation of passengers in chauffeur driven 
vehicles; Chauffeur driven car hire services; Collection, 
transport and delivery of goods; Freight brokerage 
[forwarding (Am.)]; organising, hiring, Programming, 
Acquisition, Demand, Management, Coordinating and 
booking, in relation to the following services: Transports 
and Delivering; Transport management; Navigation 
(positioning, and route and course plotting); Information 
by electronic means, Online information, in relation 
to the following services: Transport, trips and Travel 
arrangement; Information relating to the aforesaid 
services: organising, hiring, Programming, Acquisition, 
Demand, Management, Coordinating, Planning and 
booking, in relation to the following services: trips and 
Transport of travellers, Via electronic means; Travel 
information; Cargo tracking services; Consultancy 
services relating to transportation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نقــل  لتنظيــم  خدمــات  الســلع؛  وتخزيــن  تعبئــة  النقــل؛ 
المســافرين؛ تخطيــط الرحــالت؛ نقــل الــركاب؛ القطــر؛ النقــل عــرب 
؛ لوجيســتيات النقــل؛ تأجــري المركبــات؛ تأجري الســيارات؛  التاكــىسي
خدمــات تأجــري مركبــات بريــة؛ عقــود تأجــري المركبــات البخاريــة؛ 
ي لالأفــراد؛ نقــل الــركاب مــن خــالل الحافــالت؛ خدمات  النقــل الــرب
مشــاركة الرحــالت؛ خدمــات مشــاركة الرحــالت؛ تنظيــم خدمــات 
نقــل الــركاب الآخريــن عــرب تطبيــق أوناليــن؛ خدمــات قيــادة 
ي مركبــات يقودهــا ســائق؛ خدمــات 

الســيارات؛ نقــل الــركاب �ف
ــل الســلع؛  ــع ونقــل وتوصي ــات يقودهــا ســائق؛ تجمي تأجــري عرب
وطلــب  وحيــازة  وبرمجــة  وتأجــري  تنظيــم  الشــحن؛  ســمرة 
وإدارة وتنســيق وحجــز فيمــا يتعلــق بالخدمــات التاليــة: وســائل 
النقــل والتوصيــل؛ إدارة النقــل؛ خدمــات المالحــة المتعلقــة 
ــن  ــات م ــاه؛ معلوم ــط االتج ــار وتخطي ــع والمس ــد الموض بتحدي
ونيــة، معلومــات أوناليــن متعلقــة بالخدمــات  خــالل وســائل إلكرت
التاليــة: إدارة وتنظيــم النقــل والرحــالت والســفر؛ معلومــات 
متعلقــة بالخدمــات المذكــورة آنفــا: تنظيــم وتأجــري وبرمجــة 
ــق  ــا يتعل ــز فيم ــط وحج ــيق وتخطي ــب وإدارة وتنس ــازة وطل وحي
بالخدمــات التاليــة: الرحــالت ونقــل المســافرين عــرب وســائل 
ونيــة؛ معلومــات عــن الســفريات؛ خدمــات تتبــع الشــحنات؛  إلكرت

ــحن  ــة بالش ــارية متعلق ــات استش خدم

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل  اشرت
عن العالمة
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Date 26/01/2022:  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.42164: العالمة التجارية رقم :  42164

Class: 40 ي الصنف :   40
�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:
Stripping finishes; Custom assembling of automobile 
bodies and chassis for others; Customisation of motor 
vehicles; Acrylic finishing of vehicles; Scrapping of 
vehicles; Vinyl wrapping of vehicles; Etching of a 
sequence of traceable identification numbers on 
automobile windows so as to identify a particular 
automobile recovered after theft; Swaging services in 
respect of automobile parts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إزالــة التشــطيبات؛ تجميــع هيــاكل وشاســيه العربــات حســب 
الطلــب، الآخريــن؛ تصميــم المركبــات البخاريــة عــى نحــو مخصــص 
ف أكريــىي للمركبــات؛ تخريــد المركبــات؛  حســب الطلــب؛ تجهــري
تغليــف بطبقــة حمايــة مــن فينيــل للمركبــات؛ حفــر مجموعــة مــن 
أرقــام تعريــف قابلــة للتتبــع عــى نوافــذ العربــات لتحديــد عربــة 
ــرق  ــكيل بالط ــات تش ــة؛ خدم ــب الرق جاعها عق ــرت ــددة الس مح

ــات  ــزاء العرب ــة بأج متعلق

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Accessories بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42165 العالمة التجارية رقم :  42165

Class: 7 ي الصنف :   7
�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  
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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:
Mechanical tools; Mechanical engine parts for land 
vehicles; Electric driving motors for machines; Joints 
[parts of engines]; Taps [parts of machines, engines or 
motors]; Filters being parts of machines; Taps being 
parts of machines; Pumps [parts of machines, engines 
or motors]; Baffles [parts of machines, engines or 
motors]; Anti-friction bearings for machines; Housings 
[parts of machines]; Coils [internal combustion 
engine parts]; Ceramic masses being parts of motors; 
Connecting rods [internal combustion engine parts]; 
Filter housings being parts of engines; Pistons [parts 
of machines or engines]; Joints for tubes (metal -) 
[parts of engines]; Joints for tubes (metal -) [parts of 
engines]; Compressors as parts of machines, motors 
and engines; Brushes being parts of motors, generators 
and dynamos; Distributor caps [internal combustion 
engine parts]; Distributor manifolds being parts 
of machines, engines or motors; Distributor rotors 
[internal combustion engine parts]; Fuel/air ratio 
controls [parts of engines or motors]; Turbine vanes, 
other than parts of land vehicle engines; Fuel and air 
mixture regulators being parts of internal combustion 
engines; Cam covers [vehicle parts]; Expansion tanks 
[parts of vehicle cooling radiators]; Headers as part of 
vehicle exhaust system; Catalytic converters being parts 
of vehicle exhausts; Silencers as part of vehicle exhaust 
systems; Diesel engines not for land vehicles; Glow 
plugs for Diesel engines; Gas engines; Gasoline engines 
not for land vehicles; Hydraulic engines and motors; 
Superchargers; Turbocompressors; Pumps [machines]; 
Compressors; Blowing engines; Industrial robots; Oil 
pumps for land vehicle engines; Lubricators [parts of 
machines]; Couplings, other than for land vehicles; 
Camshafts for vehicle engines; Power transmissions 
for aircraft; Power transmissions for water vehicles; 
Gears for machines; Clutches for machines; Couplings 
for machines; Tensioning devices for endless drive 
power transmissions [parts of machines]; Leather-
working machines; Jacks [machines]; Pneumatic 
jacks; Metalworking machines; Screwdrivers, electric; 
Filters for cleaning cooling air, for engines; Air filters 
for automobile engines; Welding machines, electric; 
Washing installations for vehicles; Hydrogen dispensing 
pumps for service stations; Fuel dispensing pumps for 
service stations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــة؛  أدوات ميكانيكيــة؛ أجــزاء محــركات ميكانيكيــة للمركبــات الرب
محــركات تشــغيل كهربيــة لــالآالت؛ وصــالت ]أجــزاء المكائــن[؛ 
ســدادات ]أجــزاء آالت ومكائــن أو محــركات[؛ مرشــحات عبــارة عــن 
أجــزاء االآالت؛ ســدادات كأجــزاء مــن االآالت؛ مضخــات ]أجــزاء آالت 
أو مكائــن أو محــركات[؛ حواجــز ]أجــزاء آالت أو مكائــن أو محــركات[؛ 
محامــل مضــادة لالحتــكاك لــالآالت؛ مبايــت ]أجــزاء آالت[؛ ملفــات 
ــارة  ــة عب ــل خزفي [؛ كت ــىي اق الداخ ــرت ــركات االح ــزاء مح ــالك ]أج أس
ــركات  ــزاء مح ــل ]أج ــان التوصي ــركات؛ قضب ــن المح ــزاء م ــن أج ع
[؛ مبايــت المرشــح عبــارة عــن أجــزاء المحــركات؛  اق الداخــىي االحــرت
مكابــس ]أجــزاء آالت أو محــركات[؛ وصــالت معدنيــة لالأنابيــب 
ــن[؛  ــزاء المكائ ــب ]أج ــة لالأنابي ــالت معدني ــن[؛ وص ــزاء المكائ ]أج
ــزاء  ي كأج

ــراسش ــن؛ ف ــركات والمكائ ــزاء االآالت، والمح ــات كأج ضاغط
ارة  مــن محــركات ومولــدات ومولــدات دينامــو؛ أغطيــة مــوزع الــرش
ارة عبارة  [؛ مشــاعب مــوزع الــرش اق الداخــىي ]أجــزاء محــركات االحــرت
ارة ]أجــزاء  عــن أجــزاء آالت أو مكائــن أو محــركات؛ دوار مــوزع الــرش
ــود/ ــب الوق ــم بنس ــدات تحك [؛ وح ــىي اق الداخ ــرت ــركات االح مح
الهــواء ]أجــزاء مكائــن أو محــركات[؛ أريــاش توربينيــة، بخــالف 
يــة؛ منظمــات مــزج  أجــزاء المحــركات الخاصــة بالمركبــات الرب
؛  ــىي اق الداخ ــرت ــركات االح ــزاء مح ــن أج ــارة ع ــواء عب ــود واله الوق
أغطيــة أعمــدة الكامــات ]أجــزاء المركبــات[؛ خزانــات تمديــد ]أجــزاء 
ــزء  ــادم كج ــف الع ــطوانات تري ــات[؛ اس ــد المركب ي ــعات ترب مش
ــة كأجــزاء  ي ف ــات؛ محــوالت تحفري مــن نظــام تريــف عــادم المركب
أعمــدة تريــف العــام للمركبــات؛ مخمــدات الصــوت كجــزء مــن 
أنظمــة تريــف عــادم المركبــات؛ محــركات ديــزل ليســت للمركبــات 
ــركات  ــزل؛ مح ــة بالدي ــركات العامل ــج للمح ــمعات التوه ــة؛ ش ي الرب
يــة؛  ف ليســت للمركبــات الرب تعمــل بالغــاز؛ محــركات الجازولــ�ي
ــو؛  ــات ترب ــة؛ ضاغط ــواحن فائق ــة؛ ش ــركات هيدرولي ــن ومح مكائ
مضخــات ]آالت[؛ ضاغطــات؛ مكائــن نفــخ؛ أجهــزة إنســان آىلي 
يــة؛  )روبوتــات) صناعيــة؛ مضخــات الزيــت لمحــركات المركبــات الرب
ــك الخاصــة  ــات، بخــالف تل وســائل تشــحيم ]أجــزاء االآالت[؛ قارن
يــة؛ أعمــدة الكامــات لمحــركات المركبــات؛ مكونــات  بالمركبــات الرب
ــة؛  ــات المائي ــة للمركب ــل الحرك ــات نق ــة للطائرات؛مكون ــل الحرك نق
ــالآالت؛  ــات ل ــالالت؛ قارن ــض ل ــالآالت؛ قواب ــة ل ــل الحرك ــروس نق ت
وســائل شــد لمكونــات نقــل حركــة للتشــغيل ]أجــزاء االآالت[؛ آالت 
شــغل الجلــود؛ رافعــات نقالــة ]آالت[؛ رافعــات نقالــة تعمــل 
ــة؛  ــي كهربي ــكات براغ ــادن؛ مف ــغل المع ــواء؛ آالت ش ــط اله بضغ
يــد، للمكائــن؛ مرشــحات الهــواء  مرشــحات لتنظيــف هــواء الترب
منشــآت غســيل  الكهربيــة؛  اللحــام  آالت  العربــات؛  لمحــركات 
الوقــود؛  لمحطــات  ف  الهيدروجــ�ي توزيــع  مضخــات  المركبــات؛ 

ــود  ــات الوق ــود لمحط ــع الوق ــات توزي مضخ

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Parts بمعزل عن العالمة اشرت
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Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42166 العالمة التجارية رقم :  42166

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]; Powertrains, including engines and motors, for 
land vehicles; Axles for vehicles; Power transmissions 
for land vehicles; Engines for land vehicles; Automobile 
engines; Propulsion mechanisms for land vehicles; 
Vehicle chassis; Bodies for vehicles; Couplings for land 
vehicles; Vehicle shock absorbers; Spoilers for vehicles; 
Shock absorbing springs for vehicles; Suspension 
systems for land vehicles; Pedals for automobiles; 
Pneumatic tyres; Vehicle tires; Rims for vehicle wheels; 
Solid rubber tyres for vehicle wheels; Vehicle wheels; 
Hubs for vehicle wheels; Inner tubes for pneumatic 
tyres; Air bags [safety devices for automobiles]; Steering 
wheel airbag covers; Casings for pneumatic tyres; Tyre 
mousse inserts; Repair outfits for inner tubes; Adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; Spikes for 
tyres; Snow chains for vehicle wheels; Non-skid devices 
for vehicle tyres; Vehicle seats; Coverings for car seats; 
Radiator grilles for vehicles; Mirrors for vehicles; 
Rearview mirrors; Sun shields and visors for motor cars; 
Sun-blinds adapted for automobiles; Horns for motor 
cars; Air pumps for automobiles; Gearboxes; Gear boxes 
for land vehicles; Automobile hoods; Convertible roofs 
being parts of cars; Sunshine roofs for vehicles; Safety 
belts for vehicles for motor cars; Spray prevention flaps 
for vehicles; Direction signals for automobiles; Motor 
car windows; Skylights for vehicles; Windscreen wiper 
blades; Windscreen wiper arms; Brakes for motor cars; 
Brake pads for vehicles; Antilock brake systems and 

components; Steering wheels for vehicles; Clutch

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي أو  ي أو الج ــرب ــحن ال ــات للش ــل؛ مركب ــائل النق ــات ووس مركب
ات خاصــة  ف البحــري أو عــرب الســكك الحديديــة؛ أجــزاء وتجهــري
ــل  ــات نق ــة؛ مجموع ــادة الذاتي ــيارات القي ــات؛ س ــات؛ مركب بالمركب
يــة؛ محاور  ي ذلــك المكائــن والمحــركات للمركبــات الرب

الحركــة، بمــا �ف
يــة؛ مكائــن للمركبات  للمركبــات؛ مكونــات نقــل الحركــة للمركبات الرب
يــة؛ هيــاكل  يــة؛ محــركات العربــات؛ آليــات الدفــع للمركبــات الرب الرب
يــة؛ مخمــدات  المركبــات؛ هيــاكل للمركبــات؛ قارنــات للمركبــات الرب
الكبــح  لتعزيــز  الرفــع  تعطيــل  أجهــزة  للمركبــات؛  الصدمــات 
ــدم  ــد الص ــض تخمي ــات)؛ نواب ــح للمركب ــات )كواب ــل المركب لتعطي
ــات؛  ــات العرب ــة؛ دواس ي ــات الرب ــق للمركب ــة تعلي ــات؛ أنظم للمركب
ــارات  ــواف إط ــات؛ ح ــارات المركب ــوط؛ إط ــواء المضغ ــارات اله إط
ــالت  ــات؛ عج ــالت المركب ــة لعج ــة صلب ــارات مطاطي ــات؛ إط المركب
طــارات  ــة الإ ــب داخلي ــات؛ أنابي ــات؛ محــاور لعجــالت المركب المركب
الهــواء المضغــوط؛ حقائــب هوائيــة ]أجهــزة أمــان للعربــات[؛ 
طــارات  أغطيــة حقيبــة هوائيــة لعجــالت توجيــه القيــادة؛ أغلفــة الإ
ات  ف تجهــري طــارات؛  لالإ مطاطيــة  حشــوات  المضغــوط؛  الهــواء 
ــب  ــة لالأنابي ــة الصق ــات مطاطي ــة؛ رقع ــب الداخلي ــالح لالأنابي إص
طــارات؛ سالســل لمنــع انــزالق عجــالت  ة لالإ الداخليــة؛ مســامري كبــري
مقاعــد  المركبــات؛  طــارات  الإ انــزالق  منــع  وســائل  المركبــات؛ 
ــراري  ــع الح ــبكات المش ــيارات؛ ش ــد الس ــة لمقاع ــات؛ أغطي المركب
ــة  ــة؛ ســتائر واقي ــة الخلفي ــا الرؤي ــات؛ مراي ــا للمركب ــات؛ مراي للمركب
مــن أشــعة الشــمس وحاجبــات للعربــات؛ ســتائر واقيــة مــن أشــعة 
ــواء  ــات ه ــات؛ مضخ ــواق للعرب ــات؛ أب ــة للعرب ــمس مخصص الش
وس)؛ صناديــق مســننات  للعربــات؛ صناديــق مســننات )علــب الــرت
ــح كأجــزاء  ــة للفت ــات؛ أســقف قابل ــة العرب ــة؛ أغطي ي ــات الرب للمركب
العربــات؛ أســقف للمركبــات؛ أحزمــة أمــان للمركبــات وللســيارات؛ 
واقيــات الوحــل للمركبــات؛ الفتــات إرشــادية للعربــات؛ نوافــذ 
ــي؛ ــاج االأمام ــاحات الزج ــات؛ مس ــة للمركب ــقف علوي ــات؛ أس عرب
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mechanisms for motor cars; Luggage carriers for 
vehicles; Cranks [parts of land vehicles]; Transmission 
belts for land vehicles; Doors for vehicles; Axles for 
vehicles; Brakes for vehicles; Head-rests for vehicle 
seats; Automobile dashboards; Security systems for 
vehicles [other than locks]; Anti-theft devices for 
vehicles; Cigar lighters for automobiles; Robotic cars; 
Motor racing cars; Vans [vehicles]; Trailers [vehicles]; 
Semi-trailers; Trailer hitches for vehicles; Omnibuses; 
Motorcycles; Mopeds; Bicycles; Electric bicycles; Camera 
drones; Cable transport apparatus and installations; 
Carts; Shopping trolleys; Wheeled luggage carriers; 
Vehicle covers [shaped]; Seat cushions for the seats of 
vehicles; 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; Chairlifts; Aerial conveyors; Wheelchairs; Clips 
adapted for fastening automobile parts to automobile 
bodies; Cup holders for vehicles 

ــح  ــادات المكاب ــيارات؛ لب ــح للس ــي؛ مكاب ــاج االأمام ــاحات الزج مس
ــالت  ــح؛ عج ــالق المكاب ــة النغ ــات مقاوم ــة ومكون ــات؛ أنظم للمركب
ــالت  ــات؛ حام ــض للعرب ــات القواب ــات؛ آلي ــادة للمركب ــه القي توجي
يــة[؛ ســيور نقــل  الحقائــب للمركبــات؛ مرافــق ]أجــزاء المركبــات الرب
ــات؛  ــاور للمركب ــات؛ مح ــواب للمركب ــة؛ أب ي ــات الرب ــة للمركب الحرك
مكابــح للمركبــات؛ مســاند الــرأس لمقاعــد المركبــات؛ لوحــات 
تحكــم للعربــات؛ أنظمــة أمنيــة للمركبــات ]بخــالف االأقفــال[؛ 
أجهــزة ضــد الرقــة للمركبــات؛ والعــات الســجائر للعربــات؛ 
ســيارات روبوتيــة؛ عربــات الســباق؛ عربــات ]مركبــات[؛ قإطاراتــات 
ــالت  ــات؛ حاف ــر للمركب ــالت ج ــرارة؛ وص ــورات ج ــات[؛ مقط ]مركب
ة؛  صغــري محــركات  ذات  دراجــات  بخاريــة؛  دراجــات  ة؛  صغــري
ا؛  ة بكامــري دراجــات هوائيــة؛ دراجــات كهربيــة؛ طائــرات مســري
ــوق؛  ــات التس ــات؛ عرب ــل؛ عرب ــرب الكاب ــل ع ــآت النق ــزة ومنش أجه
للمركبــات  أغطيــة  بعجــالت؛  مــزودة  الحقائــب  نقــل  عربــات 
]مشــّكلة[؛ وســائد للمقاعــد الخاصــة بالمركبــات؛ طائــرات؛ قــوارب؛ 
ــات  ــات؛ مركب ــة؛ قإطارات ــوت متنقل ــالت؛ بي ــر؛ حاف ــاحنات قط ش
دفــع  دراجــات  ]مركبــات[؛  دفــع  دراجــات  العجــالت؛  ثنائيــة 
ذاتيــة التــوازن؛ دراجــات أحاديــة العجــالت؛ دراجــات أحاديــة 
ــالت،  ــة العج ــات أحادي ــوازن؛ دراج ــة الت ــة ذاتي ــالت كهربي العج
ــة  ــة أحادي ــات دفــع كهربي ــات[؛ عرب ــة؛ عجــالت الدفــع ]مركب كهربي
العجــالت ذاتيــة التــوازن؛ مقاعــد نقــل تليفريــك؛ ناقــالت جويــة؛ 
مقاعــد متحركــة مــزودة بعجــالت؛ مشــابك مخصصــة لربــط أجــزاء 

ــات  ــواب للمركب ك ــل االأ ــات؛ حوام ــاكل العرب ــات بهي العرب
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Parts بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42167 العالمة التجارية رقم :  42167

Class: 16 ي الصنف :   16
�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:
Works of art and figurines of paper and cardboard, and 
architects’ models; Decoration and art materials and 
media; Arts, crafts and modelling equipment; Filtering

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  ــاكل مــن الــورق والكرتــون ونمــاذج للمهندســ�ي اشــغال فنيــة وهي
؛ ديكــور ومــواد واوســاط فنيــة؛ الفنــون والحــرف  ف المعماريــ�ي
ــب وادوات ــورق؛ حقائ ــن ال ــيح م ــواد ترش ــكيل؛ م ــدات التش ومع
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materials of paper; Bags and articles for packaging, 
wrapping and storage of paper, cardboard or plastics; 
Stationery and educational supplies; Writing and 
stamping implements; Correcting and erasing 
implements; Office machines; Printing and bookbinding 
equipment; Educational equipment; Photo albums and 
collectors’ albums 

والبالســتيك؛  والكرتــون  الــورق  وتخزيــن  وتغليــف  لتعبئــة 
القرطاســية والمســتلزمات التعليميــة؛ أدوات الكتابــة والختــم؛ 
الطباعــة  معــدات  المكتــب؛  آالت  والمســح؛  التصحيــح  أدوات 
وتجليــد الكتــب؛ المعــدات التعليميــة؛ البومــات الصــور والبومــات 

ف  المجمعــ�ي

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Parts بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42168 العالمة التجارية رقم :  42168

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 the following goods: Vehicles 
and Transport means, Vehicles for locomotion by land, 
Vehicles for locomotion by air, Vehicles for locomotion 
by water, or Railroad vehicles, Parts and accessories for 
vehicles; Wholesaling and retailing services Through 
any kind of physical or remote means, also via global 
computernetworks, Mail order or Sale by means of 
teleshopping programmes, in relation the following 
goods: Motor vehicles, aircraft, Boats, Two-wheeled 
vehicles, motor scooters, Motorcycles, mopeds, Bicycles, 
electric bicycles, Scooters (vehicles); Wholesaling and 
retailing services Through any kind of physical or remote 
means, also via global computernetworks, Mail order or 
Sale by means of teleshopping programmes, in relation 
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,

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 
الجــوي،  للشــحن  مركبــات  ي،  الــرب للشــحن  مركبــات  النقــل، 
مركبــات للشــحن البحــري، أو مركبــات ســكك حديديــة، أجــزاء 
ــة  ــع بالتجزئ ــة وبي ــع بالجمل ــات بي ــات؛ خدم ــوارات للمركب وإكسس
ــك عــرب شــبكات  ــة أو عــن بعــد، وكذل ــة وســيلة مادي مــن خــالل أي
يــدي أو البيــع مــن خــالل  الكمبيوتــر العالميــة، أو الطلــب الرب
برامــج التســوق عــرب الهاتــف فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: مركبــات 
ــات  ــالت، دراج ــة العج ــات ثنائي ــوارب، مركب ــرات، ق ــة، طائ بخاري
ــة،  ــات كهربي ــة، دراج ــات هوائي ة، دراج ــري ــالت صغ ــة، حاف بخاري
ــة  ــع بالتجزئ ــة وبي ــع بالجمل ــات بي ــات)؛ خدم ــع )مركب ــات دف دراج
ــك عــرب شــبكات  ــد، وكذل ــة أو عــن بُع ــة وســيلة مادي مــن خــالل أي
يــدي أو البيــع مــن خــالل برامــج  الكمبيوتــر العالميــة، أو الطلــب الرب
ــات  ــة: البطاري ــلع التالي ــق بالس ــا يتعل ــف فيم ــرب الهات ــوق ع التس
الكهربيــة، زيــوت وشــحوم صناعيــة، مــواد تشــحيم، وقــود، وقــود 
ــات،  ــوت للعرب ــات، زي ــركات العرب ــحيم لمح ــت تش ــات، زي للمركب
ــة،  ــع بالجمل ــة وبي ــع بالتجزئ ــات بي ــات؛ خدم ــرك العرب ــوت مح زي
مــن خــالل أيــة وســيلة ماديــة أو عــن بُعد،/خدمــات محــال البيــع
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including via global computer networks, Mail order or 
Sale by means of teleshopping programmes, in relation 
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, including in particular, in relation the 
following goods: Seat covers for automobiles, 
Vehicle covers, Seat cushions for the seats of vehicles, 
Sunglasses, Sleeves for laptops, Covers specifically 
adapted for telephones; Product marketing, in relation 
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 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 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 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 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];

ــرب  ــك ع ي ذل
ــا �ف ــد، بم ــن بُع ــع ع ــة، أو البي ــع بالجمل ــة والبي بالتجزئ

يــدي أو البيــع من خالل  شــبكات 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
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

ــاصف 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 وحوامل أغــراض أخرى، 
ــب  ــق وحقائ ، صنادي ي

ــىسش ــىي م ــالت، وع ، ومظ ــماسي ــظ، ش محاف
ــب،  ــظ الجي ــة، محاف ــظ جلدي ــات، محاف ــب للرياض ــفر، حقائ الس
ــب  ــة، حقائ ــات االأليف ــس للحيوان ــح، مالب ــب للمفاتي ــن، عل جزادي
اليديــن، بطاقــات جلديــة، بطاقــات للحقائــب، أطــواق للحيوانــات، 
مقــود للحيوانــات، أغطيــة جلديــة؛ تســويق المنتجــات، 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
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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; 
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 

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
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  ــوث الكفال ــر؛ بح ي الدفات
ــجيل �ف التس

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Parts بمعزل عن العالمة اشرت
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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

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
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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 

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

توفــري معلومــات واستشــارات متعلقــة بإصــالح المركبــة 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Parts بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42170 العالمة التجارية رقم :  42170

Class: 39 ي الصنف :   39
�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:
Transport; Packaging and storage of goods; Services for 
arranging the transportation of travellers; Planning of 
journeys; Passenger transport; Towing; Taxi transport; 
Transportation logistics; Vehicle rental; Car rental; 
Motor land vehicle hire services; Contract hire of motor 
vehicles; Transport of people by land; Transportation of 
passengers by coach; Carpooling services; Car sharing; 
Arranging of passenger transportation services for 
others via an online application; Chauffeur services; 
Transportation of passengers in chauffeur driven 
vehicles; Chauffeur driven car hire services; Collection, 
transport and delivery of goods; Freight brokerage 
[forwarding (Am.)]; organising, hiring, Programming, 
Acquisition, Demand, Management, Coordinating 
and booking, in relation to the following services: 
Transports and Delivering; Transport management; 
Navigation (positioning, and route and course plotting); 
Information by electronic means, Online information, 
in relation to the following services: Transport, trips 
and Travel arrangement; Information relating to the

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقــل؛ تعبئــة وتخزيــن الســلع؛ خدمــات لتنظيــم نقل المســافرين؛ 
؛  ــىسي ــرب التاك ــل ع ــر؛ النق ــركاب؛ القط ــل ال ــالت؛ نق ــط الرح تخطي
لوجيســتيات النقــل؛ تأجــري المركبــات؛ تأجــري الســيارات؛ خدمــات 
ــل  ــة؛ النق ــات البخاري ــري المركب ــود تأج ــة؛ عق ــات بري ــري مركب تأج
ي لالأفــراد؛ نقــل الــركاب مــن خــالل الحافــالت؛ خدمات مشــاركة  الــرب
الرحــالت؛ خدمــات مشــاركة الرحــالت؛ تنظيــم خدمــات نقــل 
ــادة الســيارات؛  ــن عــرب تطبيــق أوناليــن؛ خدمــات قي ــركاب الآخري ال
ــات  ــري عرب ــات تأج ــائق؛ خدم ــا س ــات يقوده ي مركب

ــركاب �ف ــل ال نق
يقودهــا ســائق؛ تجميــع ونقــل وتوصيــل الســلع؛ ســمرة الشــحن؛ 
ــز  ــيق وحج ــب وإدارة وتنس ــازة وطل ــة وحي ــري وبرمج ــم وتأج تنظي
ــة: وســائل النقــل والتوصيــل؛ إدارة  فيمــا يتعلــق بالخدمــات التالي
ــار  ــع والمس ــد الموض ــة بتحدي ــة المتعلق ــات المالح ــل؛ خدم النق
ونيــة،  وتخطيــط االتجــاه؛ معلومــات مــن خــالل وســائل إلكرت
معلومــات أوناليــن متعلقــة بالخدمــات التاليــة: إدارة وتنظيــم 
بالخدمــات  متعلقــة  معلومــات  والســفر؛  والرحــالت  النقــل 
ــب وإدارة  ــازة وطل ــة وحي ــري وبرمج ــم وتأج ــا: تنظي ــورة آنف المذك
التاليــة:  بالخدمــات  يتعلــق  فيمــا  وحجــز  وتخطيــط  وتنســيق 
ونيــة؛ معلومــات عــن الرحــالت ونقــل المســافرين عــرب وســائل إلكرت
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aforesaid services: organising, hiring, Programming, 
Acquisition, Demand, Management, Coordinating, 
Planning and booking, in relation to the following 
services: trips and Transport of travellers, Via electronic 
means; Travel information; Cargo tracking services; 
Consultancy services relating to transportation 

الســفريات؛ خدمــات تتبــع الشــحنات؛ خدمــات استشــارية متعلقــة 
بالشــحن

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Parts بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :26/01/2022  التاريخ :26/01/2022

Trademark No.:42171 العالمة التجارية رقم :  42171

Class: 40 ي الصنف :   40
�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:
Stripping finishes; Custom assembling of automobile 
bodies and chassis for others; Customisation of motor 
vehicles; Acrylic finishing of vehicles; Scrapping of 
vehicles; Vinyl wrapping of vehicles; Etching of a 
sequence of traceable identification numbers on 
automobile windows so as to identify a particular 
automobile recovered after theft; Swaging services in 
respect of automobile parts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إزالــة التشــطيبات؛ تجميــع هيــاكل وشاســيه العربــات حســب 
الطلــب، الآخريــن؛ تصميــم المركبــات البخاريــة عــى نحــو مخصــص 
ف أكريــىي للمركبــات؛ تخريــد المركبــات؛  حســب الطلــب؛ تجهــري
تغليــف بطبقــة حمايــة مــن فينيــل للمركبــات؛ حفــر مجموعــة مــن 
أرقــام تعريــف قابلــة للتتبــع عــى نوافــذ العربــات لتحديــد عربــة 
ــرق  ــكيل بالط ــات تش ــة؛ خدم ــب الرق جاعها عق ــرت ــددة الس مح

ــات  ــزاء العرب ــة بأج متعلق

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Parts بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date :27/01/2022  التاريخ :27/01/2022

Trademark No.:42173 العالمة التجارية رقم :  42173

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف
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Applicant Name: JIANGSU DONGCHENG POWER 
TOOLS CO., LTD.  

ي دي.  
بإسم :  جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو., ال �ت

Applicant Address: INDUSTRIAL PARK, TIANFEN 
TOWN, QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA 

, جيانغسو,  ي
يال بارك, تيانفن تاون, كويدونغ سيىت العنوان :  انداسرت

ف   الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited/ Green 
Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah 

 Property Intellectual Ghazaleh-Abu :  عنوان التبليغ
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Emery grinding wheels; hand-operated garden 
tools; gardening trowels; hand-operated hand tools, 
namely, wrenches, pliers, hand drills, chisels, hammers, 
screwdrivers, files, knives, bits, cutting tools, scraping 
tools, pick hammers, shovels, spades, riveters, three-
jaw bearing pullers, graving tools, saw blades; hand 
operated lifting jacks; hobby knives [scalpels]; scissors; 
shears 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دواليــب ســحج )ســنفرة) للجلــخ؛ عــدد للحدائــق تــدار باليــد؛ 
مجــارف للبســتنة؛ عــدد يدويــة تــدار باليــد باالخــص مفاتيــح 
ربــط، زرديــات، مثاقــب يدويــة، ازاميــل، مطــارق، مفــكات، مبــارد، 
ــارق  ــط، مط ــدد قش ــع، ع ــارة، ادوات قط ــب للنج ، مثاق ف ــكاك�ي س
شــمات، كماشــات ثالثية الفــك، ادوات  حفــر، مجــارف، مجــارف، مرب
ة  ف صغــري ، رافعــات تــدار باليــد؛ ســكاك�ي نقــش، شــفرات للمناشــري

ــات  ــات؛ مقص ــارط[؛ مقص ]مش
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العدد الثاني واألربعون
تاريخ اإلصدار: )2022 / 6 / 20(


