
إعالن رقم ) 7 ) 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



2

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :19/02/2019  التاريخ :19/02/2019

Trademark No.:35446 العالمة التجارية رقم :  35446

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: JT International SA  ناشيونال اس ايه ي انرت
بإسم :  جيه �ت

Applicant Address :  Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 
Geneva, Switzerland 

, 1202 جنيف, سويرا   ي
العنوان :   8 رو كازم-رادجا�ف

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

ي اجنتس لمتد  ي ام �ب
- �ت ي

عنوان التبليغ  :  ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت
ة     ص ب 3800 البري

Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured  
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco,  snus tobacco  cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos  snuff  smokers&apos; 
articles included in class 34  cigarette papers,  cigarette 
tubes and matches 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 , ف , تبــغ الغاليــ�ي ف التبــغ, ســواء مصنــع او غــري مصنــع؛ تبــغ التدخــ�ي
)الشــّمة)؛  الســعوط  تبــغ  المضــغ,  تبــغ  اليــدوي,  اللــف  تبــغ 
)ســيجار  ســيجاريلو  ســيجار,  ونيــة,  االلكرت الســجائر  الســجائر, 
ــف 34؛ ورق  ي الصن

ف �ف ــ�ي ــّمة)؛ ادوات  المدخن ــعوط )الش ــع), س رفي
الســجائر, ورق الســجائر الملفــوف مســبقا واعــواد الثقــاب 

  

 

Date :02/01/2020  التاريخ :02/01/2020

Trademark No.:37509 العالمة التجارية رقم :  37509

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

ف كورب.، لميتد.  بإسم :  غوانغدونغ اوبو موبايل تيليكوميونيكيشرف

Applicant Address :No.18 Haibin Road, Wusha, 
Chang&apos;an, Dongguan, Guangdong, China 

ف رود، وشا، شانغان، دونغوان،  العنوان :  رقم 18 هايب�ي
ف   غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE 
A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE / P.O. BOX 74, 
RAMALLAH    

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

1  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Accounting; Rental of sales stands; Retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; Advertising; Television 
advertising; Advertising agency services; Online 
advertising on a computer network; Promotion of goods 
and services through sponsorship of sports events; 
Web indexing for commercial or advertising purposes; 
Scriptwriting for advertising purposes; Writing of 
publicity texts; Design of advertising materials; Rental 
of advertising space; Online advertising on a computer 
network; Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; Business management 
consultancy; Sales promotion for others; Import-export 
agency services; Provision of an online marketplace 
for buyers and sellers of goods and services; Personnel 
management consultancy; Relocation services for 
businesses; Compilation of information into computer 
databases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــع بالتجزئ ــات البي ــع، خدم ــاط البي ــري نق ــبة، تأج ــال المحاس اعم
واالمــدادات  والصحيــة  والبيطريــة  الصيدليــة  ات  للمســتح�ف
ــات وكالء  ــة، خدم ــة التلفزيوني ــة واالعــالن، الدعاي ــة، الدعاي الطبي
الدعايــة، الدعايــة اون اليــن عــى شــبكات الحاســوب، ترويــج 
الرياضيــة،  االحــداث  رعايــة  خــالل  مــن  والخدمــات  البضائــع 
ــوص  ــة النص ــة، كتاب ــة او دعائي ــراض تجاري ــبكات الغ ــة الش فهرس
الغــراض دعائيــة، كتابــة النصــوص الدعائيــة، تصميــم المــواد 
الدعائيــة، تأجــري مســاحات للدعايــة، االعــالن اون اليــن عــى شــبكة 
الحاســوب، عــرض البضائــع عــى شــبكات التواصــل الغــراض البيــع 
بالتجزئــة، تقديــم استشــارات تتعلــق بــادارة االعمــال، ترويــج البيع 
اد والتصديــر، توفــري ســوق  لالخريــن، خدمــات وكاالت االســتري
ــع والخدمــات، استشــارات  ف للبضائ ين والبائعــ�ي ــن للمشــرت اون الي
، خدمــات نقــل االعمــال، تجميــع  ف تتعلــق بــادارة شــؤون الموظفــ�ي

ــبة.  ــات محوس ــدة بيان ي قاع
ــات �ف المعلوم

  

 

Date :23/02/2020  التاريخ :23/02/2020

Trademark No.:37851 العالمة التجارية رقم :  37851

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Sharikat Al Sharq Al Adna 
Lilsina&apos;a wa Al Tijara 

ق االأد�ف للصناعة والتجارة  كة الرش بإسم :  �ش

Applicant Address :Bait Eba, Nablus, the West 
Bank, Palestine 

ف   العنوان :  بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية, فلسط�ي

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

ي اجنتس لمتد  ي ام �ب
- �ت ي

عنوان التبليغ  :  ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت
ة    ي اجنتس لمتد - ص ب 3800 البري ي ام �ب

- �ت ي
 ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Edible oils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيوت الصالحة لالكل 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :23/02/2020  التاريخ :23/02/2020

Trademark No.:37852 العالمة التجارية رقم :  37852

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Sharikat Al Sharq Al Adna 
Lilsina&apos;a wa Al Tijara 

ق االأد�ف للصناعة والتجارة  كة الرش بإسم :  �ش

Applicant Address :Bait Eba, Nablus, the West 
Bank, Palestine 

ف   العنوان :  بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية, فلسط�ي

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

ي اجنتس لمتد  ي ام �ب
- �ت ي

عنوان التبليغ  :  ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت
ة    ي اجنتس لمتد - ص ب 3800 البري ي ام �ب

- �ت ي
 ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Edible oils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيوت الصالحة لالكل 

  

 

Date :23/02/2020  التاريخ :23/02/2020

Trademark No.:37853 العالمة التجارية رقم :  37853

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Sharikat Al Sharq Al Adna 
Lilsina&apos;a wa Al Tijara 

ق االأد�ف للصناعة والتجارة  كة الرش بإسم :  �ش

Applicant Address :Bait Eba, Nablus, the West 
Bank, Palestine 

ف   العنوان :  بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية, فلسط�ي

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

ي اجنتس لمتد  ي ام �ب
- �ت ي

عنوان التبليغ  :  ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت
ة    ي اجنتس لمتد - ص ب 3800 البري ي ام �ب

- �ت ي
 ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Edible oils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيوت الصالحة لالكل 

4  

5  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :25/02/2020  التاريخ :25/02/2020

Trademark No.:37866 العالمة التجارية رقم :  37866

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: triple care company for 
cosmetics investment

كة تريبل كري للمواد التجميلية االستثمارية بإسم :  �ش

Applicant Address: triple care company for 
cosmetics investment/ hebron namira adwa 
almadinas st/    

كة تريبل كري للمواد التجميلية االستثمارية/ الخليل  العنوان :  �ش
نمرة شارع اضواء المدينة     

Applicant for Correspondence:  
triple care company for cosmetics investment
triple care company for cosmetics investment/ 
hebron namira adwa almadinas st/    

كة تريبل كري للمواد التجميلية االستثمارية عنوان التبليغ  :  �ش
كة تريبل كري للمواد التجميلية االستثمارية/ الخليل نمرة شارع اضواء   �ش

المدينة 

Goods/Services:
cosmetics and perfumes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تجميل/عطور مستح�ف

care وطة بعدم حماية كلمة اطات خاصة:مرش اشرت

  
 

Date :23/09/2020  التاريخ :23/09/2020

Trademark No.:38895 العالمة التجارية رقم :  38895

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Starbucks Corporation  بإسم :  ستاربكس كوربوريشن

Applicant Address:  2401 Utah Avenue South, 
Suite 800, Seatle, Washington 98134, U.S.A.  

العنوان :   2401   يوتا افينيو ساوث, سيوت 800, سياتل, واشنطون 
98134, الواليات المتحدة االمريكية  

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

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    ي ليمتد - ص ب 3800 البري
 طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, tea bar and tea 
house, tea room; carry out restaurant, and take out

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــات الخفيف ــم الوجب ــات ومطاع ي ــي والكافيرت ــم والمقاه المطاع
ومقاهــي )مطاعــم) تقديــم الشــاي وبيــوت الشــاي وصــاالت

6  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 restaurant services; catering services; contract food 
services; food and beverage preparation 

المعــدة لالأخــذ وللحمــل  الشــاي، مطاعــم تقديــم الوجبــات 
اب،  خــارج المطعــم،  خدمــات تعهــدات تقديــم الطعــام والــرش
اب  ــرش ــم الطعــام، خدمــات تحضــري الطعــام وال تعهــدات تقدي

  

 

Date :30/12/2020  التاريخ :30/12/2020

Trademark No.:39536 العالمة التجارية رقم :  39536

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Mahmoud Abumaizer  ر ف بإسم :  محمود سمري محمود ابومري

Applicant Address :Hebron- Wad Aljoz                                        العنوان :  الخليل - واد الجوز

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other 
classes  jewellery, precious stones  horological and 
chronometric instruments. 

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

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

ــة.  ــت الدقيق ــاس الوق قي

  

 

Date :31/12/2020  التاريخ :31/12/2020

Trademark No.:39553 العالمة التجارية رقم :  39553

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: PETROCOLL S.A.    .وكول اس.ايه بإسم :  بيرت

Applicant Address: National Road Athens-Lamia 
(17th) & 6 Roupel Str., 145 64, Athens, Greece  

 ،64 145 ،. العنوان :  ناشونال رود اثينس-الميا )17) & 6 روبل سرت
اثينا، اليونان  

8  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    ي ليمتد - ص ب 3800 البري
 طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
 raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانــات والورنيــش وطــالءات اللــك، مــواد الوقايــة مــن الصــدأ 
ــت  ــواد تثبي ــن، م ــواد التلوي ــف، م ــن التل ــب م ــظ الخش ــواد حف وم
ي شــكل رقائــق أو مســحوق 

االألــوان، راتنــج طبيعــي خــام، معــادن �ف
ف  ي الديكــور وعمــال الطباعــة والفنانــ�ي ف وفنــىي ســتخدام الدهانــ�ي  الإ

  

 

Date :10/01/2021  التاريخ :10/01/2021

Trademark No.:39588 العالمة التجارية رقم :  39588

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: bahaa alddin talal hassouni  بإسم :  بهاء الدين طالل حسونة

Applicant Address :hebron / aldohdah                                        العنوان :  الخليل / دائرة السري / الضحضاح

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other 
classes  jewellery, precious stones  horological and 
chronometric instruments. 

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

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

ــة.  ــت الدقيق ــاس الوق قي
  

 

Date :08/02/2021  التاريخ :08/02/2021

Trademark No.:39776 العالمة التجارية رقم :  39776

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

10  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Name: Jehad I.M Gerjeh  بإسم :  جهاد عزات موىس قرجه

Applicant Address :Hebron - Halhul   العنوان :  الخليل-حلحول

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

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
اطات خاصة:عدم حماية صورة الجوهرة اشرت

  
 

Date :11/08/2021  التاريخ :11/08/2021

Trademark No.:40935 العالمة التجارية رقم :  40935

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: De Licaza for Pizza Company, 
registered with the Companies Controller, under 
the number (562336495) 

ا والمسجلة لدى السيد  ف كة مطاعم دي ليكازا فور بيرت بإسم :  �ش
كات تحت الرقم ) 562336495 )  مراقب الرش

Applicant Address: Nablus / Rafidia / the old An-
Najah University trip / Zakat building 

العنوان :  نابلس / رفيديا / طلعة جامعة النجاح القديمة / عمارة 
الزكاة  

Applicant for Correspondence:  
Hassan Jamal Dwaikat 
Lawyer Hassan Dwikat’s office (Wethaq) / Nablus / 
Rafidia / Rafidia Commercial Complex / Telephone 
No. / 0597634043 / 
Email / hassandwikat@icloud.com    

عنوان التبليغ  :  حسن جمال دويكات 
 مكتب المحامي حسن دويكات ) وثاق ) / نابلس /رفيديا / مجمع رفيديا 

التجاري/هاتف رقم / 0597634043 /
 hassandwikat@icloud.com / اميل 

Goods/Services:
Pizza pastries

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ا ف معجنات البيرت

ا ف اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة بيرت اشرت

  

12  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :10/08/2021  التاريخ :10/08/2021

Trademark No.:40937 العالمة التجارية رقم :  40937

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    
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
- P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    ي ليمتد - ص ب 3800 البري
 طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
  

 

Date :29/09/2021  التاريخ :29/09/2021

Trademark No.:41406 العالمة التجارية رقم :  41406

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

13  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Name: Tanweerat Al-Shorouk Trading 
Company 

وق للتجاره  كة تنويرات الرش بإسم :  �ش

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

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

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

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

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

ــة .  ــح كهربائي مــراوح , بصيــالت مصابي

اطات خاصة:عدم الحماية عل كلمة LIGHTING  بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :28/10/2021  التاريخ :28/10/2021

Trademark No.:41612 العالمة التجارية رقم :  41612

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Sarab for the manufacture of 
molasses and tobacco

كة �اب لصناعة المعسل والتبغ  بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah Birzeit, the 
industrial zone behind the municipality   

زيت المنطقة الصناعية خلف البلدية       العنوان :  رام الله بري

Applicant for Correspondence:  
Sarab for the manufacture of molasses and 
tobacco
Ramallah Birzeit, the industrial zone behind the 
municipality   

كة �اب لصناعة المعسل والتبغ  عنوان التبليغ  :  �ش
زيت المنطقة الصناعية خلف البلدية    رام الله بري

Goods/Services:
 Herbs for smoking , Pouches (Tobacco)  , Tobacco , 
Tobacco jars  ,  Cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف ، أكياس تبغ ، تبغ ، أوعية تبغ ، سجائر  أعشاب للتدخ�ي

  

15  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

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 Address :5190 LAHORI GATE, NEW 
DELHI - 110 006, INDIA 

العنوان :  5190، الهوري غيت، نيودلهي - 006 110، الهند  

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

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    ي ليمتد - ص ب 3800 البري
 طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Rice 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأرز 

ي واالبيض  اطات خاصة:حماية بااللوان الخمري والذهىب اشرت

تقاىلي واالحمر واالخ�ف والرب

  

 

Date :03/01/2022  التاريخ :03/01/2022

Trademark No.:42054 العالمة التجارية رقم :  42054

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: SHANTOU YINGJI COSMETIC 
FACTORY 

بإسم :  مصنع شانتو ينجي لمواد التجميل 

Applicant Address :Jiajin Building Liannan 
Xiashan town, Chaonan District Shantou City 
Guangdong Province China 

, مدينة ليانام زياشان, مقاطعة شانونان,  ف العنوان :  عمارة جيناج�ي
ف   مدينة شانتو, محافظة جواندونج, الص�ي

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

16  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for 
affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; 
balms other than for medical purposes for use on hair, 
skin, and lips; beauty masks; cosmetic creams; cosmetic 
pencils; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic 
preparations for skin care; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; false eyelashes; false nails; lip glosses; lipsticks; 
make-up; make-up powder; make-up preparations; 
make-up removing preparations; mascara; sun-
tanning preparations; blusher; body and beauty care 
preparations for cosmetic purposes; cream foundation; 
exfoliating scrubs for cosmetic purposes the face, feet, 
hands and body; eyeliner; eyeshadow; non-medicated 
lip care preparations; lip liners 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــول  ــل، غس ات تجمي ــتح�ف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي ــون؛ عط صاب
)لوشــن) للشــعر؛ مــواد الصقــة لوضــع الرمــوش الصناعيــة؛ مــواد 
ــل؛  ــراض التجمي ــق الأغ ــتعار؛ لواص ــعر المس ــب الش كي ــة لرت الصق
ســتخدام للشــعر  بلســم بخــالف المســتخدم لالأغــراض الطبيــة لالإ
ــالم  ــل؛ أق ــات التجمي ــة؛ كريم ــة تجميلي ــفاه؛ أقنع ة والش ــرش والب
ات التجميــل  ات تجميــل للرمــوش؛ مســتح�ف التجميــل؛ مســتح�ف
أقــالم  الحواجــب؛  تجميــل  ات  مســتح�ف ة؛  بالبــرش للعنايــة 
ــة  ــواد ملمع ــتعارة؛ م ــر مس ــتعارة؛ أظاف ــوش مس ــب؛ رم الحواج
ات  ــتح�ف ــاج؛ مس ــاحيق مكي ــاج؛ مس ــفاه؛ مكي ــالء الش ــفاه؛ ط للش
ات  مســتح�ف مســكرة؛  المكيــاج؛  إزالــة  ات  مســتح�ف مكيــاج؛ 
ات  ة بالتعــرض للشــمس؛ أحمــر الخــدود؛ مســتح�ف ســمرار البــرش الإ
ــاس؛  ــم االأس ــل؛ كري ــراض التجمي ــال الأغ ــم والجم ــة بالجس العناي
واليديــن  ف  والقدمــ�ي للوجــه  التجميليــة  لالأغــراض  ات  مقــرش
ــة بالشــفاه  ات العناي والجســم؛ كحــل؛ ظــالل العيــون؛ مســتح�ف

ــفاه  ــددات الش ــة؛ مح ــري العالجي غ

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42370 العالمة التجارية رقم :  42370

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Pakten Saglik Urünleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

ي 
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف ي سانا�ي ف ساغليك يورونلري بإسم :  باكت�ي

Applicant Address :2. Organize Sanayi Bolgesi,  
83221 Nolu Cadde, No:9  sehitkamil - Gaziantep TR

ي، 83221 نولو كادي، رقم: 9  ف ي بولجري ف سانا�ي العنوان :  2. أورجانري
ي أر)تركيا)

سيتكاميل - غازيانتيب �ت

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

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

 2989760

Goods/Services:
Paper, cardboard, paperboard and products made of 
them (except use for stationery purposes) Packaging 
and wrapping materials made of plastic materials. 
Printed matter and bookbinding materials. Printed 
documents; printed publications, calendars, posters, 
pictures, notices, charts, stickers, (stamps) Stationery, 
office, educational and teaching materials (except 
furnitures and apparatus) Office machines. Brushes and 
rolls for paints. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق ، الــورق المقــوى، الــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة 
ي لالســتخدام لالأغــراض المكتبيــة) مــواد 

منهــا )عــدا عــن الــىت
ــة والتغليــف المصنوعــة مــن مــواد بالســتيكية. المطبوعــات  التعبئ
ومــواد التجليــد. الوثائــق المطبوعــة؛ المنشــورات المطبوعــة، 
الجــداول،  شــعارات،  واالإ الصــور،  الملصقــات،  والتقاويــم، 
الرقــع الالصقــة، )الطوابــع) قرطاســية، المــواد المكتبيــة، والمــواد 
التعليميــة والتدريســية )باســتثناء االأثــاث واالأجهــزة) آالت المكاتــب. 

ــات  ــات للدهان ي ولفاف
ــراىسش ف

18  



13

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42419 العالمة التجارية رقم :  42419

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: ADALILAR KURUYEMIS GIDA 
TIC. VE SAN. LTD. STI. 

كيىت  ي دي. شري
ي سان. ال �ت

بإسم :  اداليالر كورويميش جيدا تيج. �ف

Applicant Address :Kozluk Mahallesi. Ada Sanayi 
Caddesi . 4 Erenler Sakarya Turkey 

العنوان :  كوزلوك ماهاليىس. ادا سانا�ي جاديىس. 4 ايرنلري ساكاريا 
تركيا  

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

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

Goods/Services:
Prepared nuts and dried fruits as snacks; Dried, 
preserved, frozen, cooked, smoked or salted fruits 
and vegetables; tomato paste; Potato chips; Hazelnut 
spreads and peanut butter; tahini (sesame seed paste). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه  ــة؛ فواك ــات خفيف ــة كوجب ــه المجفف ة والفواك ــ�ف ــرات مح مك
ومدخنــة  ومطهــوة  ومجمــدة  ومجففــة  محفوظــة  وات  وخــ�ف
الفــول  وزبــدة  البنــدق  معجــون  بطاطــا؛  رقائــق  ومملحــة؛ 

السمســم[.  بــذور  ]عجينــة  ؛ طحينيــة  ي
الســودا�ف

tanem اطات خاصة:عدم حماية كلمة اشرت

  
 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42420 العالمة التجارية رقم :  42420

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: ADALILAR KURUYEMIS GIDA 
TIC. VE SAN. LTD. STI. 

كيىت  ي دي. شري
ي سان. ال �ت

بإسم :  اداليالر كورويميش جيدا تيج. �ف

Applicant Address :Kozluk Mahallesi. Ada Sanayi 
Caddesi . 4 Erenler Sakarya Turkey 

العنوان :  كوزلوك ماهاليىس. ادا سانا�ي جاديىس. 4 ايرنلري ساكاريا 
تركيا  

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

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

19  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Prepared nuts and dried fruits as snacks; Dried, 
preserved, frozen, cooked, smoked or salted fruits 
and vegetables; tomato paste; Potato chips; Hazelnut 
spreads and peanut butter; tahini (sesame seed paste). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه  ــة؛ فواك ــات خفيف ــة كوجب ــه المجفف ة والفواك ــ�ف ــرات مح مك
ومدخنــة  ومطهــوة  ومجمــدة  ومجففــة  محفوظــة  وات  وخــ�ف
الفــول  وزبــدة  البنــدق  معجــون  بطاطــا؛  رقائــق  ومملحــة؛ 

السمســم[.  بــذور  ]عجينــة  ؛ طحينيــة  ي
الســودا�ف

tanem اطات خاصة:عدم حماية كلمة اشرت

  
 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42550 العالمة التجارية رقم :  42550

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Shenzhen DOKE electronic co., LTD ي دي
ونيك كو.، ال �ت ف دوك اليكرت فه�ي بإسم :  شيرف

Applicant Address :801, Building3, 7th Industrial 
Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming 
District, Shenzhen, China   

يال زون، يولف  ي اتش اندسرت
العنوان :  801، بيلدنغ3، 7�ت

ف     ، الص�ي ف فه�ي كت، شيرف ، يوتانغ رود، غوانغمينغ ديسرت ي
كوميونيىت

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 

Goods/Services:
Smartphones; mobile telephones; cell phones; headsets; 
portable power supplies (rechargeable batteries); 
Smartwatches; video projectors; battery chargers; 
protective films adapted for smartphones; tablet 
computers; Computer operating software; notebook 
computers; video telephones; network communication 
equipment; laptop computers; covers for tablet 
computers; computer keyboards; loudspeakers; 
computer software, recorded; navigation apparatus 
for vehicles [on-board computers]; dashboard cameras; 
Cases for Smartphones; capacitive styluses for touch 
screen devices; USB cables

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الهواتــف الذكيــة؛ الهواتــف المحمولــة؛ الهواتــف الخلويــة؛ ســماعة 
رأس؛ مــزودات طاقــة محمولــة )بطاريــات قابلــة العــادة الشــحن)؛ 
ســاعات يــد ذكيــة؛ آالت عــرض الفيديــو؛ شــواحن بطاريــات؛ أفــالم 
واقيــة مكيفــة للهواتــف الذكيــة؛ اجهــزة الحاســوب اللوحيــة؛ برامــج 
تشــغيل الحاســوب؛ أجهــزة حاســوب محمولــة؛ هواتــف الفيديــو؛ 
ــة  ــة؛ أغطي ــوب محمول ــزة حاس ــاالت؛ أجه ــبكة االتص ــدات ش مع
ات  ــرب ــوب؛ مك ــح الحاس ــات مفاتي ــة؛ لوح ــوب محمول ــزة حاس الأجه
الصــوت؛ برمجيــات الحاســوب المســجلة؛ اجهــزة مالحــة للمركبــات 
ــف  ــب للهوات ــادة؛ عل ــة القي ات لوح ــري ــيب[؛ كام ف حواس ــ�ت ــى م ]ع
ــل  ــس؛ كواب ــل باللم ي تعم

ــىت ــزة ال ــعوية لالأجه ــالم س ــة؛ أق الذكي
USB الناقــل التسلســىي العالمــي

  

21  



15
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Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42563 العالمة التجارية رقم :  42563

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Palestine Association for 
Children’s Encouragement of Sports 

ف فور تشيلدرنز انكوردجمينت  كة بالستاين اسوسيش�ي بإسم :  �ش
اوف سبورت 

Applicant Address :Sixth Floor, 10 Aldersgate 
Street, London EC1A 4HJ, England 

1ايه  يت، لندن اي ىسي العنوان :  سيكسث فلور، 10 الديرزغيت سرت
ا   4 اتش جيه، انجلرت

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions; Charitable services 
in the nature of organizing and conducting volunteer 
projects to promote public awareness; Charitable 
services in the nature of organizing and conducting 
volunteer programs aimed at improving the lives of 
underprivileged persons; Charitable services in the 
nature of organizing and conducting volunteer projects 
aimed at improving the lives of asylum seekers; 
Promotional sponsorship of charitable fundraising 
events Arranging promotion of charitable fundraising 
events; Charitable services in the nature of developing 
and coordinating volunteer projects for charitable 
organizations; Charitable services in the nature 
of organizing and conducting community service 
projects for charitable organizations; Developing 
and coordinating volunteer projects for charitable 
organizations; Promotion services to publicize the 
charitable works of others; Charitable services in 
the nature of organizing and conducting volunteer 
programs; Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service 
projects; Charitable services in the nature of organizing 
volunteer programmers to promote public awareness 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وتفعيــل  االأعمــال  وتوجيــه  وادارة  عــالن  واالإ الدعايــة  خدمــات 
ــذ  ــم وتنفي ــة تنظي ي طبيع

ــة �ف ي ــات الخري ؛ الخدم ي ــىب ــاط المكت النش
يــة  خري خدمــات  العــام؛  الوعــي  لنــرش  التطوعيــة  المشــاريع 
ف  ــ�ي ــدف إىل تحس ــة ته ــج تطوعي ــذ برام ــم وتنفي ــة تنظي ــن طبيع م
ــذ  ــم وتنفي ي طبيعــة تنظي

ــة �ف ي ؛ الخدمــات الخري ف ــاة المحرومــ�ي حي
ي  طالــىب حيــاة  ف  تحســ�ي إىل  تهــدف  ي 

الــىت التطوعيــة  المشــاريع 
يــة ترتيــب  عــات الخري اللجــوء؛ رعايــة ترويجيــة لفعاليــات جمــع الترب
ــة  ي ــات الخري ــة؛ الخدم ي ــات الخري ع ــع الترب ــات جم ــج لفعالي وي الرت
للجمعيــات  التطوعيــة  المشــاريع  وتنســيق  تطويــر  طبيعــة  ي 

�ف
ــاريع  ــذ مش ــم وتنفي ــة تنظي ي طبيع

ــة �ف ي ــات الخري ــة؛ الخدم ي الخري
يــة؛ تطويــر وتنســيق المشــاريع  خدمــة المجتمــع للجمعيــات الخري
ــن  ــالن ع ع ــة لالإ ــات ترويجي ــة؛ خدم ي ــات الخري ــة للجمعي التطوعي
ي طبيعــة تنظيــم 

يــة �ف يــة لالآخريــن؛ الخدمــات الخري االأعمــال الخري
ــم  ــص تنظي ــة باالخ ي ــات الخري ــة؛ الخدم ــج التطوعي ام ــذ الرب وتنفي
امــج التطوعيــة ومشــاريع خدمــة المجتمــع؛ الخدمــات  وتنفيــذ الرب
ــي  ــرش الوع ف لن ــ�ي ف المتطوع ــ�ي مج ــم المرب ــة تنظي ي طبيع

ــة �ف ي الخري
ــام  الع

اطات خاصة:عدم حماية كلمة خطوات بمعزل عن العالمة  اشرت
التجارية 
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Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42564 العالمة التجارية رقم :  42564

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Palestine Association for 
Children’s Encouragement of Sports 

ف فور تشيلدرنز انكوردجمينت  كة بالستاين اسوسيش�ي بإسم :  �ش
اوف سبورت 

Applicant Address :Sixth Floor, 10 Aldersgate 
Street, London EC1A 4HJ, England 

1ايه  يت، لندن اي ىسي العنوان :  سيكسث فلور، 10 الديرزغيت سرت
ا   4 اتش جيه، انجلرت

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; charitable fund raising 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ الشؤون  ف خدمات التأم�ي

ية  عات الخري العقارية؛ جمع الترب
اطات خاصة:عدم حماية كلمة خطوات بمعزل عن العالمة  اشرت

التجارية 

  

 

Date 24/03/2022:  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.42565: العالمة التجارية رقم :  42565

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Palestine Association for 
Children’s Encouragement of Sports 

ف فور تشيلدرنز انكوردجمينت  كة بالستاين اسوسيش�ي بإسم :  �ش
اوف سبورت 

Applicant Address: Sixth Floor, 10 Aldersgate 
Street, London EC1A 4HJ, England 

1ايه  يت، لندن اي ىسي العنوان :  سيكسث فلور، 10 الديرزغيت سرت
ا   4 اتش جيه، انجلرت

23  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; Coaching; Know-how 
transfer (training); Physical Education; Sport Camp 
Services; Organization of sports competitions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأنشــطة  فيــه،  الرت التدريــب،  والتهذيــب،  التعليــم  خدمــات 
الرياضيــة والثقافيــة؛ التمريــن ]التدريــب[؛ نقــل المعرفــة ]تدريب[؛ 
بيــة البدنيــة؛ خدمــات المعســكرات الرياضيــة؛ توفــري تســهيالت  الرت

ــة  رياضي
اطات خاصة:عدم حماية خطوات بمعزل عن العالمة التجارية  اشرت

  
 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42573 العالمة التجارية رقم :  42573

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Rift Valley Development & 
Investment Co., Ltd.

كة ريفت فاىلي للتطوير واالستثمار المساهمة الخصوصية بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah, Palestine, PO Box: 
19594, Jerusalem 9119402   

، ص ب، 19594 القدس  ف العنوان :  رام الله، دولة فلسط�ي
    9119402

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Dates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمور
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

visual content, video content, and associated text and 
data; Downloadable software for enabling transmission 
of images, audio, audio visual and video content 
and data; Downloadable software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
visual content; Downloadable software for use in taking 
and editing photographs and recording and editing 
videos; Downloadable software for processing images, 
graphics, audio, video, and text; Downloadable software 
for collecting, managing, organizing, synchronizing, 
and the storage of data and information; Downloadable 
e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer 
and communication networks; Downloadable software 
and mobile application software providing a virtual 
marketplace; Downloadable software for sending and 
receiving electronic messages, alerts, notifications and 
reminders; Downloadable software for file sharing; 
Downloadable messaging software; Computer search 
engine software; Downloadable software for use in 
creating, managing, measuring, and disseminating 
advertising of others; Advertisement server, namely, 
a computer server for storing advertisements and 
delivering advertisements to websites; Downloadable 
software for creating, sharing, disseminating and 
posting advertising; Downloadable software for geo-
location based advertising and product and service 
promotion; Downloadable software that enables 
individuals, groups, companies, and brands to create 
and maintain an online presence and interact with online 
communities for marketing purposes; Downloadable 
virtual reality software; Downloadable augmented 
reality software; Downloadable mixed reality software; 
Virtual reality software for interactive entertainment 
and virtual reality gaming; Augmented reality software 
for interactive entertainment and augmented reality 
gaming; Downloadable software for integrating 
electronic data with real world environments for 
the purposes of entertainment, education, gaming, 
communicating, and social networking; Downloadable 
software for use in enabling computers, video game 
consoles, handheld video game consoles, tablet 
computers, mobile devices, and mobile telephones 
to provide virtual reality and augmented reality 
experiences; Downloadable software for operating, 
configuring, and managing virtual reality headsets 
and controllers; Downloadable software for gesture 
recognition, object tracking, motion control, and 
content visualization; Software, firmware and hardware 
for use in visual, voice, audio, motion, eye and gesture 
tracking and recognition; Downloadable software for 
navigating a virtual reality and augmented reality 
environments; Downloadable software for enabling

ونية  ف بإجــراء معامــالت تجاريــة إلكرت يــل للســماح للمســتخدم�ي ف القابلــة للترف
عــرب شــبكة عالميــة وشــبكات اتصــال؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل وبرمجيــات 
يــل مــن أجــل  ف اضيــة؛ برمجيــات قابلــة للترف تطبيــق متنقلــة توفــر ســوق افرت
ونيــة والتنبيهــات واالإخطــارات والرســائل  لكرت إرســال واســتقبال الرســائل االإ
يــة؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل مــن أجــل تبــادل الملفــات؛ برمجيــات  التذكري
ــات  ؛ برمجي ي ــات محــرك البحــث الحاســو�ب ــل؛ برمجي ــة للتحمي مراســلة قابل
ي إنشــاء وإدارة وقيــاس ونــرش الدعايــة 

يــل لالســتخدام �ف ف قابلــة للترف
عالنــات  ؛ خــوادم إعالنــات، وباالأخــص خــادم حاســوبية لتخزيــن االإ للغــري
ــل  ــة للتحمي ــات قابل ــة؛ برمجي وني ــع الكرت ــى المواق ــات ع عالن ــليم االإ وتس
يــل مــن  ف مــن أجــل إنشــاء ومشــاركة ونــرش الدعايــة؛ برمجيــات قابلــة للترف
ي وتطويــر المنتجــات والخدمات؛ 

عــالن باالســتناد للموقــع الجغــرا�ف أجــل االإ
كات والمــاركات  يــل تمكــن االأفــراد والمجموعــات والــرش ف برمجيــات قابلــة للترف
مــع  والتفاعــل  نــت  االنرت شــبكة  عــى  الحضــور  إنشــاء وصيانــة  مــن 
ــع  ــات الواق ــويق؛ برمجي ــراض التس ــت الأغ ن ــبكة االنرت ــى ش ــات ع المجتمع
ــل؛  ي ف ــة للترف ــع المعــزز القابل ــات الواق ــل؛ برمجي ي ف ــة للترف ي القابل

ا�ف االفــرت
ي 

ا�ف يــل؛ برمجيــات الواقــع االفــرت ف برمجيــات الواقــع المختلــط القابلــة للترف
ــات الواقــع المعــزز  ؛ برمجي ي

ا�ف ــه التفاعــىي وألعــاب الواقــع االفــرت في للرت
يــل  ف فيــه التفاعــىي وألعــاب الواقــع المعــزز؛ برمجيــات قابلــة للترف للرت
فيــه  ونيــة مــع بيئــات العالــم الحقيقــي الأغــراض الرت لكرت لدمــج البيانــات االإ
ــة  ــات قابل ــة؛ برمجي ــم واالألعــاب والتواصــل والشــبكات االجتماعي والتعلي
ــة  ــاب الفيديوي ــزة االألع ــيب وأجه ف الحواس ــ�ي ي تمك

ــتخدام �ف ــل لالس ي ف للترف
واالأجهــزة  اللوحيــة  واالأجهــزة  باليــد  المحمولــة  الفيديويــة  واالألعــاب 
ي والواقــع المعــزز؛ 

ا�ف المتنقلــة والهواتــف المتنقلــة لتوفــري الواقــع االفــرت
يــل مــن أجــل تشــغيل وتشــكيل وإدارة ســماعات  ف برمجيــات قابلــة للترف
اضيــة؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل مــن أجــل  ووحــدات تحكــم الواقــع االفرت
ي الحركــة، وتصــور 

التعــرف عــى االيمــاءات، وتتبــع االأجســام، والتحكــم �ف
ي 

مجيــات الثابتــة والمعــدات المســتخدمة �ف مجيــات، الرب المحتــوى؛ الرب
ف  التعــرف عــى البيئــات الب�يــة والصوتيــة والســمعية والمتحركــة والعــ�ي
ي 

ا�ف وااليمــاءات وتتبعهــا؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل لتصفــح الواقــع االفــرت
ف  ف المســتخدم�ي ــل لتمكــ�ي ي ف ــة للترف ــات قابل ــات الواقــع المعــزز؛ برمجي وبيئ
والتالعــب  المعــزز،  الواقــع  وتصــور  ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  تجربــة  مــن 
ــن  ــجيل وتخزي ــل تس ــن أج ــل م ي ف ــة للترف ــات قابل ــه؛ برمجي ــاس ب واالنغم
ــوب  ــدات الحاس ــن مع ــات م ــل البيان ــرض وتحلي ــتقبال وع ــال واس وإرس
ي إنشــاء وتصميــم 

يــل لالســتخدام �ف ف القابلــة لالرتــداء؛ برمجيــات قابلــة للترف
ي وبرمجيــات الواقــع المعــزز؛ واجهــة برمجــة التطبيقــات 

ا�ف الواقــع االفــرت
ــع  ــر واق ــل تطوي ــن أج ــوبية م ــات الحاس مجي ــر الرب ــل تطوي ــن أج )IPA) م
ــع  ــاب الواق ــوبية الألع ــزة حاس ــزز؛ أجه ــع المع ــارب الواق ي وتج

ا�ف ــرت اف
؛ أجهــزة حاســوبية الألعــاب الواقــع المعــزز؛ أجهــزة حاســوبية  ي

ا�ف االفــرت
ــزة  ؛ أجه ي

ا�ف ــرت ــع االف ــزة حاســوبية الواق ــط؛ أجه ــع المختل الألعــاب الواق
حاســوبية الواقــع المعــزز؛ أجهــزة استشــعار تتبــع الحركــة مــن أجــل 
 ، ي

ا�ف الواقــع المعــزز وتكنولوجيــا الواقــع المعــزز؛ أجهــزة الواقــع االفــرت
ي الواقــع 

وباالأخــص أجهــزة الــرأس والنظــارات وأجهــزة التحكــم لالنخــراط �ف
؛ أجهــزة الواقــع المعــزز،  ي

ا�ف ي وممارســة ألعــاب الواقــع االفــرت
ا�ف االفــرت

ي 
وباالأخــص أجهــزة الــرأس، والنظــارات، وأجهــزة التحكــم لالنخــراط �ف

الواقــع المعــزز وممارســة ألعــاب الواقــع المعــزز؛ أجهــزة الحوســبة 
مجيــات وشاشــات  القابلــة لالرتــداء تتألــف بشــكل أســاىسي مــن شاشــات الرب
ــزة  ــة، واالأجه ــوب اللوحي ــزة الحاس ــيب، وأجه ــل بالحواس ــرض للتوصي الع
ي والواقــع 

ا�ف ف تجــارب الواقــع االفــرت المتنقلــة، والهواتــف المتنقلــة لتمكــ�ي
المعــزز؛ أجهــزة وبرامــج الأجهــزة استشــعار التشــغيل؛ أجهــزة االستشــعار 
وجيكتــور)،  )الرب ي 

ضــو�أ الكاشــف  االأجهــزة  ات،  الكامــري ونيــة،  لكرت االإ
يمــاءات والوجــه والصــوت والتقاطهــا  وميكروفونــات للكشــف عــن االإ
مجيــات الكتشــاف االأشــياء وإيمــاءات  والتعــرف عليهــا؛ االأجهــزة والرب
ونيــة قابلــة للتحميــل مــن المســتخدم واالأوامــر؛ برنامــج ألعــاب إلكرت
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users to experience virtual reality and augmented 
reality visualization, manipulation, and immersion; 
Downloadable software for recording, storing, 
transmitting, receiving, displaying and analyzing data 
from wearable computer hardware; Downloadable 
software for use in creating and designing virtual 
reality and augmented reality software; Application 
programming interface (API) for computer software 
for developing virtual reality and augmented reality 
experiences; Virtual reality game computer hardware; 
Augmented reality game computer hardware; Mixed 
reality game computer hardware; Virtual reality 
computer hardware; Augmented reality computer 
hardware; Motion tracking sensors for virtual reality 
and augmented reality technology; Virtual reality 
hardware, namely, headsets, glasses, and controllers 
for engaging in virtual reality experiences and 
playing virtual reality games; Augmented reality 
hardware, namely, headsets, glasses, and controllers 
for engaging in augmented reality experiences and 
playing augmented reality games; Wearable computing 
devices comprised primarily of software and display 
screens for connection to computers, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones in order to 
enable virtual reality and augmented reality world 
experiences; Hardware and software for operating 
sensor devices; Electronic sensor devices, cameras, 
projectors, and microphones for gesture, facial, and 
voice detection, capture and recognition; Hardware 
and software for detecting objects, user gestures and 
commands; Downloadable electronic game software 
in the nature of video games, computer games, 
interactive multimedia games, and virtual, augmented, 
and mixed reality games; Computer software for 
controlling the operation of audio and video devices; 
Video display software; Downloadable software for 
accessing and viewing text, images and electronic 
data relating to conferences in the field of software 
development; Downloadable software for converting 
natural language into machine-executable commands; 
Downloadable software for facilitating interaction 
and communication between humans and AI (artificial 
intelligence) platforms; Application programming 
interface (API) for use in developing AI (artificial 
intelligence) platforms, namely, bots, virtual agents 
and virtual assistants; Downloadable software, namely, 
an interpretive interface for facilitating interaction 
between humans and machines; Artificial intelligence 
software, namely, machine learning software, visual 
perception software, speech or language recognition 
software, decision-making software, translation 
software, touch recognition software, conversational 
query software, software for converting natural

طبيعــة االألعــاب الفيديويــة واالألعــاب الحاســوبية وألعــاب الوســائط 
ــط؛  ــزز والمختل ي والمع

ا�ف ــرت ــع االف ــاب الواق ــة وألع ــددة التفاعلي المتع
ــغيل االأجهــزة الســمعية والفيديويــة؛  ي تش

ــم �ف ــوبية للتحك ــج حاس برنام
ــة للتحميــل مــن أجــل الوصــول  برمجيــات عــرض الفيديــو؛ برمجيــات قابل
ــرات  ــق بالمؤتم ــة تتعل وني ــات إلكرت ــور وبيان ــوص وص ــاهدة نص إىل ومش
ــة  ــل اللغ ــل لتحوي ــة للتحمي ــات قابل ــات؛ برمجي مجي ــر الرب ــال تطوي ي مج

�ف
الطبيعيــة إىل أوامــر قابلــة للتنفيــذ مــن قبــل االآالت؛ برمجيــات قابلــة 
ــي  ــذكاء االصطناع ــرش وال ف الب ــ�ي ــال ب ــل واالتص ــهيل التفاع ــل لتس للتحمي
ــر  ي تطوي

ــتخدام �ف ــات ) )IPAلالس ــة التطبيق ــة برمج ــي)؛ واجه )ذكاء صناع
ــل  ــات، العوام ــص الروبوت ــي)، باالأخ ــي )ذكاء صناع ــات ذكاء اصطناع منص
مجيــات القابلــة للتحميــل،  اضيــة؛ الرب اضيــة والمســاعدات االفرت االفرت
ف البــرش واالآالت؛  ي مفــر لتســهيل التفاعــل بــ�ي

وباالأخــص ســطح بيــىف
 ، االآىلي التعلــم  برمجيــات  وباالأخــص  االصطناعــي،  الــذكاء  برمجيــات 
ــة،  ــكالم أو اللغ ــى ال ــرف ع ــات التع ــ�ي، برمجي دراك الب ــات االإ برمجي
جمــة، برمجيــات التعــرف عــى اللمــس،  برامــج صنــع القــرار، برمجيــات الرت
برمجيــات االستفســار عــن المحادثــة، برمجيــات لتحويــل اللغــة الطبيعيــة 
إىل أوامــر قابلــة للتنفيــذ مــن قبــل االآالت، وبرمجيــات المســاعد الرقمــي؛ 
ــات  ــام أو خدم ــه أداء مه ــل يمكن ي ف ــة للترف ي قابل

ا�ف ــرت ــاعد اف ــج مس برنام
نيابــة عــن مســتخدم يتــم تنشــيطه مــن خــالل إدخــال المســتخدم وإدراك 
نــت؛ برمجيــة قابلــة للتحميــل  نرت الموقــع والمعلومــات عــرب شــبكة االإ
لتوفــري معلومــات المســتهلك؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل لتوفــري الخرائــط 
ونيــة؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل مدركــة للموقــع مــن أجــل البحــث  لكرت االإ
يــل للبحــث عــن  ف والتحديــد ومشــاركة المواقــع؛ برمجيــات قابلــة للترف
ــد  ــل تحدي ــن أج ــل م ــة للتحمي ــات قابل ــا؛ برمجي ــل وتحديده ــرص العم ف
ــات  ؛ برمجي ف ــ�ي ف الحكومي ــ�ي ــال بالممثل ــن االتص ف م ــتخدم�ي ف المس ــ�ي وتمك
قابلــة للتحميــل توفــر معلومــات الطقــس عــى أســاس الموقــع؛ برمجيــات 
ــار أو معلومــات عــن االأحــداث  ــث االأخب ــط، أو ب ــل توفــر رب ــة للتحمي قابل
الجاريــة؛ برمجيــات المراقبــة االأبويــة؛ برمجيــات الحاســوب؛ برمجيــات 
ونيــة مــن تبــادل البيانــات  لكرت ف االأجهــزة االإ قابلــة للتحميــل مــن أجــل تمكــ�ي
والتواصــل مــع بعضهــا البعــض؛ االأجهــزة الطرفيــة للحواســيب؛ االأجهــزة 
الطرفيــة القابلــة لالرتــداء الأجهــزة الحاســوب وأجهــزة الحاســوب اللوحيــة 
الوســائط  تدفــق  أجهــزة  المحمولــة؛  والهواتــف  المحمولــة  واالأجهــزة 
الرقميــة؛ أجهــزة الــرأس والســماعات؛ أجهــزة عــرض الفيديــو، وباالأخــص 
ات؛ البطاريــات؛ أغطيــة  برامــج تشــغيل الفيديــو لنظــارات الفيديــو؛ الكامــري
عــادة  البطاريــات؛ حــزم البطاريــات؛ أجهــزة البطاريــة الكهربائيــة القابلــة الإ
عــادة الشــحن وإمــدادات الطاقــة  الشــحن، باالأخــص البطاريــات القابلــة الإ
المحمولــة؛ أجهــزة شــحن البطاريــات؛ أجهــزة شــحن البطاريــات الخارجيــة 
ــة؛  ــة المتنقل وني لكرت عــادة الشــحن لالســتخدام مــع االأجهــزة االإ ــة الإ القابل
ونيــة المتنقلة؛  لكرت أجهــزة شــحن الطاقــة وأجهــزة إدارة الطاقــة لالأجهــزة االإ
ونيــة المتنقلــة؛ أجهــزة الشــحن الخارجيــة  لكرت أماكــن الشــحن لالأجهــزة االإ
لالســتخدام مــع أجهــزة الحاســوب، أجهــزة الحاســوب اللوحيــة واالأجهــزة 
ــة؛ أغطيــة الشــحن الالســلكية لالســتخدام  ــة والهواتــف المحمول المحمول
ــة  ــزة المحمول ــة واالأجه ــوب اللوحي ــزة الحاس ــوب، أجه ــزة الحاس ــع أجه م
والهواتــف المحمولــة؛ محــوالت الطاقــة؛ المحــوالت الكهربائيــة، والكابالت 
ــة  وني لكرت ــأة خصيًصــا لالأجهــزة االإ والموصــالت، الحقائــب واالأغلفــة المهي
ــة؛  ــة المحمول وني لكرت ــة لالأجهــزة االإ ــة الواقي ــة واالأغطي ــة؛ االأغطي المحمول
حوامــل وشــارات ومشــابك وحقائــب حمــل مهيــأة خصيًصــا لالأجهــزة 
ونيــة  لكرت كيــب االأجهــزة االإ ونيــة المحمولــة؛ حوامــل الحائــط لرت لكرت االإ
لالأجهــزة  المحمولــة، حوامــل  ي 

و�ف االلكــرت لالأجهــزة  المحمولــة؛ حامــل 
ــة  وني لكرت ــزة االإ ــد لالأجه ــن بع ــم ع ــزة التحك ــة؛ أجه ــة المحمول وني لكرت االإ
ات الصــوت؛ الكابــالت والموصــالت الكهربائيــة للصــوت  المحمولــة؛ مكــرب
ــن  ــزاء م ات؛ أج ف ــري ــة والتجه وني لكرت ــالت االإ ــار الكاب ــع غي ــماعات؛ قط والس
والكبــالت ونيــة؛  لكرت االإ والكابــالت  والعوامــات؛  ونيــة  لكرت االإ الكابــالت 
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language into machine-executable commands, and 
digital assistant software; Downloadable virtual 
assistant software that can perform tasks or services on 
behalf of a user that is activated by user input, location 
awareness, and online information; Downloadable 
software for providing consumer information; 
Downloadable software for providing electronic 
maps; Location-aware downloadable software for 
searching, determining, and sharing locations; 
Downloadable software for searching and identifying 
employment opportunities; Downloadable software for 
identifying and allowing users to contact government 
representatives; Downloadable software providing 
location-based weather information; Downloadable 
software providing, linking to, or streaming news 
or current events information; Parental control 
software; Computer software; Downloadable software 
for enabling electronic devices to share data and 
communicate with each other; Computer peripheral 
devices; Wearable peripherals for computers, tablet 
computers, mobile devices and mobile telephones; 
Digital media streaming devices; Headsets and 
headphones; Video display hardware, namely, video 
drivers for video eyewear; Cameras; Batteries; Battery 
cases; Battery packs; Rechargeable electric battery 
devices, namely, rechargeable batteries and portable 
power supplies; Battery chargers; Rechargeable 
external battery packs for use with mobile electronic 
devices; Power charging and power management 
devices for mobile electronic devices; Charging stands 
for mobile electronic devices; External chargers for 
use with computers, tablet computers, mobile devices 
and mobile telephones; Wireless charging cases for use 
with computers, tablet computers, mobile devices and 
mobile telephones; Power adapters; Electrical adapters, 
cable, and connectors; Bags and cases specially adapted 
for mobile electronic devices; Protective covers and 
cases for mobile electronic devices; Holders, armbands, 
clips and carrying cases specially adapted for mobile 
electronic devices; Wall mounts for mounting mobile 
electronic devices; Stands for mobile electronic devices; 
Holders for mobile electronic devices; Remote controls 
for mobile electronic devices; Audio speakers; Electrical 
audio and speaker cables and connectors; Electronic 
cables parts and fittings; Electronic cables; Cables for 
optical signal transmission; Power cables and cable 
connectors; Microphones; Audio receivers; Audio 
transmitters; Head-mounted video display; Receivers of 
electronic signals; Video receivers; Wireless transmitters 
and receivers for reproduction of sound and signals; 
Electric sensors; Sensors for monitoring physical 
movements; SIM cards; Downloadable software for 
use in customer relationship management (CRM);

شــارات الب�يــة؛ كابــالت الطاقــة وموصــالت  رســال االإ المخصصــة الإ
الميكروفونــات؛ أجهــزة اســتقبال الصــوت؛ أجهــزة إرســال  الكابــالت؛ 
شــارات  الصــوت عــرض الفيديــو المثبتــة عــى الــرأس؛ مســتقبالت االإ
رســال واالســتقبال  ونيــة؛ أجهــزة اســتقبال الفيديــو؛ أجهــزة االإ لكرت االإ
االستشــعار  أجهــزة  شــارات؛  واالإ الصــوت  إنتــاج  عــادة  الإ الالســلكية 
ائــح جــوال ))MIS؛  الكهربائيــة؛ مجســات لمراقبــة الحــركات الجســدية؛ �ش
ــالء ))MRC؛  ــات العم ي إدارة عالق

ــتخدامها �ف ــل الس ي ف ــة للترف ــات قابل برمجي
يــل لتســهيل وترتيــب تمويــل وتوزيــع جمــع االأمــوال  ف برمجيــات قابلــة للترف
يــة  عــات الخري يــل لخدمــات جمــع الترب ف عــات؛ برامــج قابلــة للترف والترب
ــل  ــة للتحمي ــات قابل ؛ برمجي ع المــاىلي ــرب ــت وخدمــات الت ن نرت عــرب شــبكة االإ
نــت  نرت ي تســهيل المكالمــات الصوتيــة عــرب بروتوكــول االإ

لالســتخدام �ف
النصيــة  والرســائل  الفيديــو  ومكالمــات  الهاتفيــة  والمكالمــات   PIOV((
ــت؛  ن نرت ــة وخدمــات التواصــل االجتماعــي عــرب شــبكة االإ والرســائل الفوري
ف  معــدات االتصــاالت الســلكية والالســلكية لتوفــري وصــول الغــري إىل وتمكــ�ي
ــة،  ــاالت العالمي ــبكات االتص ــرب ش ــوت ع ــات والص ــو والبيان ــل الفيدي نق
باالأخــص محطــات الوصــول ومحطــات الحاســوب ومحطــات الهاتــف 
رســال واالســتقبال االأساســية وأجــزاء الراديــو  المحمــول، ومحطــات االإ
ــررات  ــات، مك ــتقبال البيان ــال واس ــزة إرس ــة، أجه ــلكية ذات العالق الالس
رســال، الدوائــر المتكاملة،  البيانــات، أجهــزة التوجيــه والمفاتيــح، دوائــر االإ
رســال المتعــددة، معالــج  عمــالء وخــوادم الســحابة المتنقلــة، أجهــزة االإ
دد الراديــوي، دوائــر التبديــل  شــارات الرقميــة، معالجــات إشــارات الــرت االإ
ي 

ي الحركــة الجويــة، أجهــزة التحكــم �ف
ي �ف

النقالــة، أجهــزة التحكــم الكهربــا�أ
ــة، أجهــزة التحكــم  ــة للتحكــم بالحرك ــة، أجهــزة كهربائي الطاقــة الكهربائي
الكهربائيــة عــن بعــد، المنافــذ الراديويــة، الهوائيــات، المكونــات الراديويــة 
والشــبكات  االتصــاالت،  بتطبيقــات  خاصــة  برمجيــات  ونيــة،  لكرت االإ
ــات،  ــتقبالت البيان ــالت ومس ــى مرس ــتمل ع ي تش

ــىت ــة ال ــية المتنقل االأساس
الشــبكات الالســلكية والبوابــات لجمــع وإرســال وإدارة البيانــات والصــوت 
ــاالت  ــة باالتص ــوب الخاص ــزة الحاس ــال وأجه ــات االتص ــو؛ برمجي والفيدي
نــت؛ معــدات اتصــاالت؛ أجهــزة اســتقبال  نرت لتوفــري الوصــول إىل شــبكة االإ
وأجهــزة إرســال للراديــو؛ مســتقبالت نظــام تحديــد المواقــع )SPG)؛ 
ف بإجــراء معامــالت  يــل للســماح للمســتخدم�ي ف مجيــات القابلــة للترف الرب
ــج  ــاالت؛ برام ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــة ع وني لكرت ــارة االإ التج
ف إجــراء المدفوعــات وتحويــل  يــل تتيــح للمســتخدم�ي ف حاســوبية قابلــة للترف
ف عــرب شــبكة  يــل تمّكــن المســتخدم�ي ف االأمــوال؛ برنامــج حاســوبية قابــل للترف
نــت مــن إجــراء مدفوعــات وتحويــل االأمــوال عــرب العديــد مــن  نرت االإ
نــت وتطبيقــات الهاتــف المحمــول؛ برامــج حاســوبية  مواقــع شــبكات االنرت
ونيــة؛ برامــج حاســوبية  لكرت يــل لمعالجــة المدفوعــات االإ ف القابلــة للترف
ــل لتســهيل التعلــم  ي ف ــل للترف مــن طبيعــة محــرك االســتعالم؛ برنامــج قاب
يــل لبنــاء واجهــات المســتخدم؛ المنشــورات  ف ؛ برنامــج قابــل للترف االآىلي
يــل؛ برمجيــة قابلــة للتحميــل مــن أجــل اســتطالع  ف ونيــة القابلــة للترف لكرت االإ
ف بنــرش االأســئلة  يــل تســمح للمســتخدم�ي ف الــرأي؛ برمجيــات قابلــة للترف
ــص  ــو، وباالأخ ــة والفيدي ــة الضوئي ــور الرقمي ــة؛ الص جاب ــارات االإ ــع خي م
ــور  ــرش الص ــع ون ــر وطب ــل وتحري ــاط وتحمي ــوبية اللتق ــاك الحاس االأكش
ــات  ــل مــن أجــل تزامــن البيان ــة للتحمي ــات قابل ــو؛ برمجي ــة والفيدي الرقمي
ف محطــة بعيــدة أو جهــاز وجهــاز أو جهــاز ثابــت أو عــن بعــد؛  بــ�ي
برمجيــات القيــادة والتعــرف عــى الصــوت، برمجيــات تحويــل الــكالم 
دارة المعلومــات  إىل النصــوص؛ تطبيقــات برمجيــة مفعلــة بالصــوت الإ
ليــة؛ برمجيــات  ف ل وتكامــل االأجهــزة المرف ف الشــخصية؛ برمجيــات أتمتــة المــرف
االتصــاالت الالســلكية لنقــل الصــوت والصــوت والفيديــو والبيانــات؛ برامج 
ي يتــم التحكــم فيهــا 

ي المعلومــات الــىت
يــل تســتخدم للتحكــم �ف ف قابلــة للترف

يــل للتعــرف  ف ؛ برمجيــات قابلــة للترف بالصــوت وأجهــزة المســاعد الشــخىي
والبيانــات؛  الصــوت  بنقــل  يتعلــق  فيمــا  لالســتخدام  الصــوت  عــى 
نــت نرت يــل للوصــول إىل قواعــد البيانــات عــى االإ ف برمجيــات قابلــة للترف
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Downloadable software for facilitating and arranging 
for the financing and distribution of fundraising 
and donations; Downloadable software for online 
charitable fundraising services and financial donation 
services; Downloadable software for use in facilitating 
voice over internet protocol (VOIP) calls, phone calls, 
video calls, text messages, instant message and online 
social networking services; Telecommunications 
equipment for providing third party access to, and 
enabling the transmission of video, data and voice over, 
global communications networks, namely, mobile and 
access computer and mobile telephone terminals, base 
transceiver stations and wireless radio parts thereof, 
data transceivers, data repeaters, routers and switches, 
transmission circuits, integrated circuits, mobile 
cloud clients and servers, multiplexers, digital signal 
processors, radio frequency signal processors, mobile 
switching circuits, air traffic electrical controllers, 
mobility electrical controllers, access electrical 
controllers, remote port electrical controllers, radio 
ports, antennas, electronic radio components, software 
for telecommunications applications, and mobile 
core networks comprising data transceivers, wireless 
networks and gateways for collection, transmission and 
management of data, voice and video; Communication 
software and communication computer hardware for 
providing access to the Internet; Telecommunications 
equipment; Radio receivers and transmitters; GPS 
receivers; Downloadable software to allow users to 
perform e-commerce transactions via the internet and 
communications networks; Downloadable computer 
software that allows users to make payments and 
transfer funds; Downloadable computer software that 
enables online users to make payments and transfer 
funds across multiple websites and mobile applications; 
Downloadable computer software for processing 
electronic payments; Computer software in the 
nature of a query engine; Downloadable software for 
facilitating machine learning; Downloadable software 
for building user interfaces; Downloadable electronic 
publications; Downloadable software for opinion 
polling; Downloadable software allowing users to post 
questions with answer options; Interactive photo and 
video equipment, namely, kiosks computer hardware 
for capturing, uploading, editing, printing and sharing 
digital images and video; Downloadable software for 
the synchronization of data between a remote station 
or device and a fixed or remote station or device; 
Voice command and recognition software, speech 
to text conversion software; Voice-enabled software 
applications for personal information management; 
Home automation and home device integration 
software; Wireless communication software for voice,

والوســائط  والفيديــو  الصــوت  ومحتــوى  فيهــا،  والبحــث  والتصفــح 
تطبيقــات  وأســواق  امــج،  الرب وتطبيقــات  واالألعــاب،  المتعــددة، 
ي االتصــال والتحكــم 

ــل الســتخدامها �ف ي ف ــة للترف ــات قابل ــات؛ برمجي مجي الرب
ــات  ــات التطبيق ــياء )TOI)؛ برمجي ــت االأش ن ي إنرت

ــة �ف وني لكرت ــزة االإ ي االأجه
�ف

ــات  ــص برمجي ــد، وباالأخ ــة بالي ــلكية المحمول ــزة الالس ــوبية لالأجه الحاس
ي 

الــىت المعلومــات  للتحكــم ودمــج وتشــغيل وتوصيــل وإدارة أجهــزة 
ــتهلك  ــة للمس وني ــزة إلكرت ــص أجه ــوت، وباالأخ ــا بالص ــم فيه ــم التحك يت
ــوت  ــا بالص ــم فيه ــم التحك ي يت

ــىت ــحابية وال ــبة الس ــة بالحوس ــة متصل ذكي
يــل  ف ونيــة؛ برمجيــات قابلــة للترف لكرت وأجهــزة المســاعدة الشــخصية االإ
ــل،  ــل، تحمي ي ف ــم، ترف ــجيل، تنظي ــن، تس ــخ، تزام ــة، نس ــل معالج ــن أج م
إرســال، تدفــق، اســتقبال، عــرض ومشــاهدة النصــوص، ملفــات الوســائط 
مجــة التلفزيــون التفاعــىي  المتعــددة والبيانــات؛ برامــج قابلــة للتحميــل، لرب
ي عــرض ومعالجــة الوســائط المرئيــة والصــور البيانيــة 

)VT)، لالســتخدام �ف
ــة  ــور المتحرك ــة والص ــور البياني ــة والص ــور الفوتوغرافي ــوص والص والنص
الســمعية؛  االأفــالم والبيانــات  الفيديــو ولقطــات  الرقميــة ومشــاهد 
يــل مــن طبيعــة تطبيــق متنقــل لخدمــات االتصــاالت  ف برمجيــات قابلــة للترف
نت  نرت لتوفــري إرســال الصــوت والبيانــات والفيديــو والوســائط عــرب شــبكة االإ
ونيــة  لكرت هــا مــن االأجهــزة االإ نــت العالميــة للحواســيب أو غري وشــبكة االنرت
ــة  ــن أدل ــث ع ــل البح ــن أج ــل م ي ف ــة للترف ــات قابل ــد؛ برمجي ــة بالي المحمول
ــل مــن أجــل البحــث  ي ف ــة للترف ــة؛ برامــج قابل ــه التلفزيوني في استكشــاف الرت
يــل  ف عــن وتحديــد الموقــع وتجميــع وفهرســة وترابــط وتصفــح وحصــول وترف
ــوص  ــم النص ــن وتنظي ــرض وتخزي ــفري وع ــك تش ــفري وف ــتقبال وتش واس
ــبكة  ــى ش ــو ع ــوت والفيدي ــة والص ــوم البياني ــور والرس ــات والص والبيان
ــل  ــول المتنق ف الوص ــ�ي ــل لتحس ي ف ــة للترف ــات قابل ــة؛ برمجي ــوبية عالمي حاس
ــة  ــيب المتنقل ــوب والحواس ــزة الحاس ــق أجه ــن طري ــت ع ن نرت ــبكة االإ إىل ش
يــل لتنســيق وتحويــل  ف وأجهــزة االتصــاالت المتنقلــة؛ برمجيــات قابلــة للترف
الســمعية  والمصنفــات  الب�يــة  والمصنفــات  والنصــوص  المحتــوى 
والمصنفــات الســمعية الب�يــة والمصنفــات االأدبيــة والبيانــات والملفــات 
ونيــة إىل نســق يتوافــق مــع االأجهــزة والحواســيب  لكرت والوثائــق واالأعمــال االإ
ونيــة،  لكرت االإ االتصــاالت  وأدوات  معــدات  المحمولــة؛  ونيــة  لكرت االإ
رســال  الإ لالرتــداء  والقابلــة  المتنقلــة  ونيــة  لكرت االإ االأجهــزة  وباالأخــص 
واســتقبال النصــوص والبيانــات والصــوت والصــور والفيديــو؛ أجهــزة 
ات الصــوت  وأدوات االتصــاالت الســلكية والالســلكية، وباالأخــص مكــرب
ــزة  ــوب واالأجه ــزة الحاس ــة الأجه ات مكون ف ــري ــاع كم ي تُب

ــىت ــات ال والميكروفون
رســال  الإ لالرتــداء  القابلــة  واالأجهــزة  المحمولــة  الرقميــة  ونيــة  لكرت االإ
ي 

و�ف لكــرت يــد االإ واســتقبال المكالمــات الهاتفيــة والرســائل النصيــة والرب
إىل  الوصــول  توفــري  ي 

�ف ولالســتخدام  االأخــرى،  الرقميــة  والبيانــات 
ونيــة،  ونيــة، منظمــات شــخصية إلكرت لكرت نيــت؛ دفاتــر المالحظــات االإ االأنرت
ــزة  ــوت؛ االأجه ــى الص ــرف ع ــوت والتع ــجيل الص ــة لتس وني ــزة إلكرت أجه
ومعالجــة  ونقــل  وتنظيــم  لتســجيل  المحمولــة  الرقميــة  ونيــة  لكرت االإ
ومراجعــة واســتقبال النصــوص والبيانــات والملفــات الرقميــة؛ أجهــزة 
ونيــة الرقميــة القابلــة لالرتــداء  لكرت الحاســوب القابلــة لالرتــداء؛ االأجهــزة االإ
يــد  المتكونــة بشــكل أســاىسي مــن برامــج للتنبيهــات والرســائل ورســائل الرب
ــة  ــة ومراجع ــل ومعالج ــم ونق ــجيل وتنظي ات، ولتس ــري ي والتذك

و�ف ــرت لك االإ
ــة  ــات الرقمي ــور والملف ــوت والص ــات والص ــوص والبيان ــتقبال النص واس
يــل للوصــول إىل قواعــد البيانــات  ف وشاشــات العــرض؛ برمجيــات قابلــة للترف
يــل مــن أجل  ف نــت وتصفحهــا والبحــث فيهــا؛ برمجيــات قابلــة للترف نرت عــى االإ
ح  الوصــول إىل ورصــد وبحــث وعــرض وقــراءة وتوصيــة ونــرش وتنظيــم و�ش
ــات  ــن المعلوم ــك م ــري ذل ــات وغ ــس والتعليق ــة والطق ــار والرياض االخب
ونيــة، وغــري ذلــك  لكرت والمحتــوى مــن الدوريــات والمدونــات والمواقــع االإ
مــن النصــوص، والبيانــات، والرســوم البيانيــة، والصــور، والصــوت، 
نشــاء،  يــل الإ ف والفيديــو، ومحتــوى الوســائط المتعــددة؛ برمجيــة قابلــة للترف
ــر، اســتخالص، ــل، إرســال، اســتقبال، عــرض، تحري ي ف ــع، ترف ــف، توزي تألي
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audio, video, and data transmission; Downloadable 
software used for controlling stand-alone voice 
controlled information and personal assistant devices; 
Downloadable software for voice recognition for 
use in connection with the transmission of voice 
and data; Downloadable software for accessing, 
browsing, and searching online databases, audio, 
video, and multimedia content, games, and software 
applications, and software application marketplaces; 
Downloadable software for use to connect and 
control internet of things (iot) electronic devices; 
Computer application software for handheld wireless 
devices, namely, software for controlling, integrating, 
operating, connecting, and managing voice controlled 
information devices, namely, cloud-connected 
and voice-controlled smart consumer electronic 
devices and electronic personal assistant devices; 
Downloadable software for processing, reproducing, 
synchronizing, recording, organizing, downloading, 
uploading, transmitting, streaming, receiving, 
playing and viewing text, multimedia and data files; 
Downloadable software, for personalized, interactive 
television (TV) programming and for use in displaying 
and manipulating visual media, graphic images, text, 
photographs, illustrations, digital animation, video 
clips, film footage and audio data; Downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
telecommunication services for providing transmission 
of voice, data, video, and media content via the internet 
and the worldwide web for computers or other portable 
consumer electronic devices; Downloadable software 
for searching television entertainment exploration 
guides; Downloadable software for searching, locating, 
compiling, indexing, correlating, navigating, obtaining, 
downloading, receiving, encoding, decoding, playing, 
storing and organizing text, data, images, graphics, 
audio and video on a global computer network; 
Downloadable software to enhance mobile access 
to the internet via computers, mobile computers, 
and mobile communications devices; Downloadable 
software for formatting and converting content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works into 
a format compatible with portable electronic devices 
and computers; Electronic communication equipment 
and instruments, namely, mobile and wearable digital 
electronic devices for sending and receiving of text, 
data, audio, image, and video files; Telecommunications 
apparatus and instruments, namely, speakers and 
microphones sold as component features of computers, 
mobile and wearable digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, text messages, 
electronic mail, and other digital data, and for use in

، عــرض وتخزيــن وتنظيــم النــص، البيانــات، الرســوم  ، فــك تشــفري تشــفري
ــائط،  ــدد الوس ــوى المتع ــو، والمحت ــوت، الفيدي ــور، الص ــة، الص البياني
أو  لتســجيل  ونيــة؛ أجهــزة  لكرت االإ ونيــة، واالألعــاب  لكرت االإ المنشــورات 
رســال االتصــاالت؛  ــاج الصــوت أو الصــور؛ أجهــزة الإ إرســال أو إعــادة إنت
الرقميــة  ونيــة  لكرت االإ االأجهــزة  وباالأخــص  البيانــات،  لتخزيــن  أجهــزة 
ــوت،  ــات، والص ــوص، والبيان ــن النص ــداء لتخزي ــة لالرت ــة والقابل المتنقل
ــات  ــلة؛ برمجي ــات المتسلس ــد البيان ــو؛ وقواع ــات الفيدي ــور، وملف والص
مجــال  ي 

�ف يــل  ف للترف القابلــة  مجيــات  الرب المتسلســلة؛  البيانــات  قواعــد 
ــع  ــتخدام م ــل لالس ي ف ــة للترف ــات قابل ــلة؛ برمجي ــات المتسلس ــد البيان قواع
ــات  ــة؛ برمجي اضي ــة االفرت ــفرة والعمل ــالت المش ــة والعم ــالت الرقمي العم
خدمــات التخزيــن ومحافــظ العمــالت الرقميــة؛ برمجيــات حاســوبية 
يــل الســتخدامها كمحفظــة للعمــالت المشــفرة؛ محفظــة  ف القابلــة للترف
يلهــا لالســتخدام  ف أجهــزة العملــة المشــفرة؛ برمجيــات حاســوبية يمكــن ترف
الســتخدام  يلهــا  ف ترف يمكــن  حاســوبية  برمجيــات  رقميــة؛  كمحفظــة 
ــوب  ــات الحاس ــج تطبيق ــوبية وبرام ــات حاس ــة؛ برمجي وني ــة إلكرت كمحفظ
ــل  ــة للتحمي ــات قابل ــا؛ برمجي ونًي ــات إلكرت ــن البيان ــل لتخزي ي ف ــة للترف القابل
لتوفــري محفظــة رقميــة؛ برمجيــة قابلــة للتحميــل مــن أجــل عمليــات 
ي 

دفــع وتبــادل العمــالت الرقميــة؛ برمجيــة قابلــة للتحميــل لالســتخدام �ف
اضيــة، االأصــول الرقميــة  إدارة محفظــات العملــة الرقميــة، العملــة االفرت
الرقميــة  والرمــوز  الرقميــة  واالأصــول  المتسلســلة  البيانــات  وقواعــد 
ــات  ــل لخدم ي ف ــة للترف ــات قابل ــة؛ برمجي ــوز الخدم ــفرة ورم ــوز المش والرم
برنامــج  يــل؛  ف للترف قابلــة  ونيــة  إلكرت محافــظ  ونيــة؛  لكرت االإ المحفظــة 
لالســتخدام مــع تقنيــة الدفاتــر الحســابية الموزعــة؛ برمجيــات قابلــة 
ف عــى عــرض وتحليــل وتســجيل  ي تســهل قــدرة المســتخدم�ي

يــل والــىت ف للترف
وتخزيــن ومتابعــة وإدارة وتــداول وتبــادل العمــالت الرقميــة والعملــة 
اضيــة والعمــالت المشــفرة واالأصــول الرقميــة وقواعــد البيانــات  االفرت
المتسلســلة واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة والرمــوز المشــفرة ورمــوز 
اء وبيــع  رســال واســتالم وقبــول و�ش يــل الإ ف المرافــق؛ برمجيــات قابلــة للترف
ــة  اضي ــة االفرت ــة والعمل ــادل العمــالت الرقمي ــداول وتب ــن ونقــل وت وتخزي
ــلة  ــات المتسلس ــد البيان ــة وقواع ــول الرقمي ــفرة واالأص ــالت المش والعم
واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة والرمــوز المشــفرة ورمــوز المرافــق؛ 
يــل لتنفيــذ المعامــالت الماليــة وتســجيلها؛ برمجيــات  ف برمجيــات قابلــة للترف
ــل  ي ف ــة للترف ــات قابل ؛ برمجي ــاىلي ــداول الم ي الت

ــتخدامه �ف ــل الس ي ف ــة للترف قابل
يــل للوصــول إىل  ف ؛ برمجيــات قابلــة للترف ي التبــادل المــاىلي

لالســتخدام �ف
المعلومــات الماليــة وبيانــات الســوق واالتجاهــات؛ برمجيــات قابلــة 
ي المعامــالت الماليــة؛ برمجيــات قابلــة 

يــل لتوفــري مصادقــة االأطــراف �ف ف للترف
ــات  ــة؛ برمجي ــر الحســابية للمعامــالت المالي يــل للحفــاظ عــى الدفات ف للترف
ــرب  ــة ع وني لكرت ــال االإ رس ــات االإ ــفري لعملي ــان التش دارة أم ــل الإ ي ف ــة للترف قابل
ف النقــل االآمــن  يــل لتشــفري وتمكــ�ي ف شــبكات حاســوبية؛ برمجيــات قابلــة للترف
ــماح  ــل للس ي ف ــة للترف ــات قابل ــت؛ برمجي ن نرت ــرب االإ ــة ع ــات الرقمي للمعلوم
الماليــة؛  بالمعامــالت  المتعلقــة  المعلمــات  بحســاب  ف  للمســتخدم�ي
ونًيــا؛ برمجيــات قابلــة  يــل لتحويــل االأمــوال إلكرت ف برمجيــات قابلــة للترف
يــل لجمــع البيانــات  ف يــل لتحويــل العمــالت؛ برمجيــات قابلــة للترف ف للترف
ــة  ــات قابل ــع؛ برمجي ــات الدف ــل لعملي ي ف ــة للترف ــات قابل ــا؛ برمجي وتوزيعه
يــل لربــط أجهــزة الحاســوب بقواعــد البيانــات المحليــة وشــبكات  ف للترف
نشــاء قواعــد بيانــات  يــل الإ ف حاســوبية العالميــة؛ برمجيــات قابلــة للترف
دارة  يــل الإ ف قابلــة للبحــث فيهــا للمعلومــات والبيانــات؛ برمجيــات قابلــة للترف
اضيــة، والعمــالت  والتحقــق مــن صحــة العملــة الرقميــة، والعملــة االفرت
المشــفرة، واالأصــول الرقميــة، وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، 
واالأصــول الرقميــة، والرمــز الرقمــي، والرمــز المشــفر، ومعامــالت الرمــوز 
ــا؛  ــة وإدارته ــود الذكي ــاء العق نش ــل الإ ي ف ــة للترف ــات قابل ــاعدة؛ برمجي المس
دارة معامــالت الدفــع والتبــادل؛ برمجيــات  يــل الإ ف برمجيــات قابلــة للترف
يــل الســتخدامها كمحفظــة لعمــالت رقميــة، ومحفظــة ف وأجهــزة قابلــة للترف
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providing access to the internet; Electronic notepads; 
Electronic personal organizers; Electronic voice 
recording and voice recognition apparatus; Portable 
digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, reviewing, and receiving 
text, data, and digital files; Wearable computer 
hardware; Wearable digital electronic devices comprised 
primarily of software for alerts, messages, emails, and 
reminders, and for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, reviewing, and receiving text, data, 
audio, image and digital files and display screens; 
Downloadable software for accessing, browsing and 
searching online databases; Downloadable software 
for accessing, monitoring, searching, displaying, 
reading, recommending, sharing, organizing, and 
annotating news, sports, weather, commentary, and 
other information, content from periodicals, blogs, 
and websites, and other text, data, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content; Downloadable 
software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, 
storing and organizing text, data, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content, electronic 
publications, and electronic games; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; Apparatus for transmission of communication; 
Apparatus for data storage, namely, mobile and 
wearable digital electronic devices for the storage of 
text, data, audio, image, and video files; Blockchain; 
Blockchain software; Downloadable software in the 
field of blockchain; Downloadable software for use 
with digital currency, crypto currency and virtual 
currency; Digital currency wallet and storage services 
software; Downloadable computer software for use 
as a cryptocurrency wallet; Cryptocurrency hardware 
wallet; Downloadable computer software for use as 
a digital wallet; Downloadable computer software 
for use as an electronic wallet; Computer programs 
and downloadable computer application software for 
electronic storage of data; Downloadable software for 
providing a digital wallet; Downloadable software for 
digital currency payment and exchange transactions; 
Downloadable software for use in managing portfolios 
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; Downloadable 
software for electronic wallet services; Downloadable 
e-wallets; Distributed ledger platform software; 
Software for use with distributed ledger technology; 
Downloadable software which facilitates the ability of 
users to view, analyze, record, store, monitor, manage, 
trade and exchange digital currency, virtual currency,

اضيــة، ومحفظــة أصــول رقميــة، ومحفظــة الرمــوز المشــفرة،  عمــالت افرت
نشــاء عملــة رقميــة المركزيــة  يــل الإ ف ومحفظــة أدوات؛ برمجيــات قابلــة للترف
اضيــة، وعملــة مشــفرة، وأصــول رقميــة،  ومفتوحــة المصــدر، وعملــة افرت
ــات  ــد البيان ــى قواع ــة ع ــالت القائم ي المعام

ــتخدامه �ف ــي الس ــز رقم ورم
المتسلســلة؛ برمجيــات تطبيقــات الحاســوبية للمنصــات القائمــة عــى 
قواعــد البيانــات المتسلســلة، باالأخــص برامــج التبــادل الرقمــي للعنــارص 
نشــاء، بيــع وإدارة الرمــوز أو عملــة  يــل الإ ف اضيــة؛ برمجيــات قابلــة للترف االفرت
 (SNIOCPPA( اؤهــا مــن خــالل تطبيقــات ونيــة يمكــن �ش نقديــة االلكرت
يــل  ف المســتندة إىل قواعــد البيانــات المتسلســلة؛ برمجيــات قابلــة للترف
يــل لمعالجــة  ف ونيــة؛ برمجيــات قابلــة للترف ي منصــة ماليــة إلكرت

الســتخدامها �ف
؛ برمجيــات  ونيــة وتحويــل االأمــوال مــن وإىل الغــري لكرت المدفوعــات االإ
يــل الســتخدامها  ف منصــة قواعــد البيانــات المتسلســلة؛ برمجيــات قابلــة للترف
اضيــة،  الرقميــة، والعملــة االفرت العمــالت  إدارة وتنفيــذ معامــالت  ي 

�ف
ــات المتسلســلة،  ــة وقواعــد البيان والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقمي
واالأصــول المرقمنــة، والرمــز الرقمــي، والرمــوز المشــفرة ورمــوز الخدمــة؛ 
نشــاء وإدارة منصــة قواعــد البيانات المتسلســلة  يــل الإ ف برمجيــات قابلــة للترف
اضيــة، والعمــالت  ي إدارة العمــالت الرقميــة، والعملــة االفرت

الســتخدامها �ف
ــول  ــلة، واالأص ــات المتسلس ــد البيان ــة وقواع ــول الرقمي ــفرة، واالأص المش
الرقميــة، والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة وحســابات رمــوز الخدمــة؛ 
ــالت  ــابات العم ــفرة وحس ــالت المش دارة العم ــل الإ ي ف ــة للترف ــات قابل برمجي
يات  ي المدفوعات والمشــرت

يــل لالســتخدام �ف ف الرقميــة؛ برمجيــات قابلــة للترف
اضيــة  االفرت والعملــة  الرقميــة  العمــالت  باســتخدام  واالســتثمارات 
والعمــالت المشــفرة واالأصــول الرقميــة واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد 
البيانــات المتسلســلة والرمــوز الرقميــة والرمــوز المشــفرة ورمــوز الخدمــة؛ 
ي إدارة تحويــل العمــالت الرقميــة، 

يــل الســتخدامها �ف ف برمجيــات قابلــة للترف
اضيــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة و قواعــد  والعمــالت االفرت
ــوز  ــة، والرم ــوز الرقمي ــة، والرم ــول الرقمي ــلة، واالأص ــات المتسلس البيان
يــل  ف المشــفرة، ورمــوز الخدمــة إىل العملــة الصعبــة؛ برمجيــات قابلــة للترف
مجيــات  هــا وإدارتهــا، ودمــج تطبيقــات الرب امــج ونرش لتطويــر تطبيقــات الرب
ــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول  اضي ــة االفرت ــة، والعمل ــة الرقمي للعمل
الرقميــة وقواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة ، والرمــوز 
الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، وحســابات رمــوز الخدمــة؛ برمجيــات وأجهــزة 
ونًيــا للعملــة الرقميــة  ي تبــادل العمــالت إلكرت

يــل الســتخدامها �ف ف قابلــة للترف
اضيــة والعمــالت المشــفرة واالأصــول الرقميــة وقواعــد  والعملــة االفرت
والرمــوز  الرقميــة  والرمــوز  الرقميــة  واالأصــول  المتسلســلة  البيانــات 
يــل الســتخدامه كواجهــة  ف المشــفرة ورمــوز الخدمــة؛ برمجيــات قابلــة للترف
برمجــة تطبيقــات )IPA) لتطويــر واختبــار ودمــج تطبيقــات برمجيــات 
قواعــد البيانــات المتسلســلة؛ أجهــزة الحاســوب للعملــة الرقميــة والعملــة 
اضيــة والعمــالت المشــفرة واالأصــول الرقميــة وقواعــد البيانــات  االفرت
ــوالت  ــة؛ مح ــز الخدم ــزة رم ــة؛ أجه ــول الرقمي ــن االأص ــلة وتعدي المتسلس
يــل، وباالأخــص المنصــة  ف ونيــة؛ برمجيــات قابلــة للترف لكرت العمــالت االإ
ي تســتوعب أنواًعــا متعــددة مــن المدفوعــات 

ونيــة الــىت لكرت الماليــة االإ
 ،(ADP( ي هاتــف محمــول متكامــل، ومســاعد رقمــي شــخىي

والمعامــالت �ف
نشــاء الرمــوز  يــل الإ ف نــت؛ برمجيــات قابلــة للترف وبيئــة قائمــة عــى شــبكة االنرت
ي 

ي الدفــع مقابــل المنتجــات والخدمــات، والــىت
ة الســتخدامها �ف ف الممــري

دارة  يــل الإ ف يمكــن تداولهــا أو اســتبدالها بقيمــة نقديــة؛ برمجيــات قابلــة للترف
اضيــة، والعمــالت المشــفرة،  مدفوعــات العمــالت الرقميــة، والعملــة االفرت
ــة،  ــول الرقمي ــلة، واالأص ــات المتسلس ــد البيان ــة و قواع ــول الرقمي واالأص
والرمــز الرقمــي، والرمــوز المشــفرة ورمــوز الخدمــة، وتحويــالت االأمــوال، 
مجيــة  كرب الســتخدامها  يــل  ف للترف قابلــة  برمجيــات  الســلع؛  وتحويــالت 
ي تعريــف أجهــزة الحاســوب؛ 

واجهــة برنامــج تطبيقــي )IPA) الســتخدامها �ف
ي توثيــق وصــول المســتخدم 

يــل الســتخدامها �ف ف برمجيــات قابلــة للترف
يــل ف إىل أجهــزة الحاســوب وشــبكات الحاســوب؛ برمجيــات قابلــة للترف
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cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
Downloadable software for sending, receiving, 
accepting, buying, selling, storing, transmitting, 
trading and exchanging digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; Downloadable software for implementing 
and recording financial transactions; Downloadable 
software for use in financial trading; Downloadable 
software for use in financial exchange; Downloadable 
software for accessing financial information and 
market data and trends; Downloadable software for 
providing authentication of parties to a financial 
transaction; Downloadable software for maintaining 
ledgers for financial transactions; Downloadable 
software for the management of cryptographic 
security of electronic transmissions across computer 
networks; Downloadable software for encrypting and 
enabling secure transmission of digital information 
over the Internet; Downloadable software for allowing 
users to calculate parameters related to financial 
transactions; Downloadable software for electronic 
funds transfer; Downloadable software for currency 
conversion; Downloadable software for the collection 
and distribution of data; Downloadable software for 
payment transactions; Downloadable software for 
connecting computers to local databases and global 
computer networks; Downloadable software for 
creating searchable databases of information and data; 
Downloadable software for managing and validating 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital asset, blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token transactions; 
Downloadable software for creating and managing 
smart contracts; Downloadable software for managing 
payment and exchange transactions; Downloadable 
software and hardware for use as a digital currency 
wallet, virtual currency wallet, digital asset wallet, 
crypto token wallet, and utility wallet; Downloadable 
software for creating a decentralized and open source 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digitized assets, digital token for use in blockchain-
based transactions; Computer application software 
for blockchain-based platforms, namely, software for 
digital exchanges for virtual items; Downloadable 
software for creating, selling and managing blockchain-
based tokens or appcoins; Downloadable software for 
use in an electronic financial platform; Downloadable 
software for processing electronic payments and for 
transferring funds to and from others; Blockchain 
platform software; Downloadable software for use 
in the management and implementation of digital

يــل  ف ي تســهيل المعامــالت االآمنــة؛ برمجيــات قابلــة للترف
الســتخدامها �ف

ي الوصــول إىل تقنيــة قواعــد البيانــات المتسلســلة وقراءتهــا 
الســتخدامها �ف

ــل للبحــث عــن فــرص العمــل  ي ف ــل للترف وتتبعهــا واســتخدامها؛ برنامــج قاب
يــل للتحقــق مــن هويــة الشــبكة وخدمات  ف وتحديدهــا؛ برمجيــات قابلــة للترف
يــل  ف دارة الأغــراض االأمــان؛ برمجيــات المصادقــة القابــل للترف المصادقــة واالإ
ي الوصــول إىل أجهــزة الحاســوب وشــبكات الحاســوب واالتصاالت 

للتحكــم �ف
معهــا؛ بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الدفــع المشــفرة مغناطيســياً؛ أجهــزة 
يــل الســتخدامها كرمــز  ف ؛ رمــوز االأمــان، برمجيــات قابلــة للترف التشــفري
ي إصــدار العمــالت الرقميــة، 

يــل المســتخدمة �ف ف امــج القابلــة للترف أمــان؛ الرب
اضيــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة و قواعــد  والعمــالت االفرت
ــوز  ــة، والرم ــوز الرقمي ــة، والرم ــول الرقمي ــلة، واالأص ــات المتسلس البيان
مجيــات  المشــفرة ورمــوز الخدمــة؛ الرمــوز المشــفرة ورمــوز الخدمــة؛ الرب
ــالت  ــة، والعم ــالت الرقمي ــق العم ي تدقي

ــتخدمة �ف ــل المس ي ف ــة للترف القابل
ــات  ــة وقواعــد البيان ــة، والعمــالت المشــفرة ، واالأصــول الرقمي اضي االفرت
ــفرة  ــوز المش ــة، والرم ــوز الرقمي ــة، والرم ــول الرقمي ــلة، واالأص المتسلس
عالنــات، وباالأخــص خــادم الحاســوب لتخزيــن  ورمــوز الخدمــة؛ خــادم االإ
ونيــة؛ أجهــزة قيــاس  لكرت عالنــات إىل المواقــع االإ ــليم االإ عالنــات وتس االإ
ــر  ــوب لتطوي ــج الحاس ام ــات )IPA) لرب ــة التطبيق ــة برمج ــاع، واجه االرتف
ي والواقــع المعــزز والواقــع المختلــط؛ 

ا�ف وإنشــاء تجــارب الواقــع االفــرت
ي تســهل الخدمــات 

امــج الحاســوب الــىت واجهــة برمجــة التطبيقــات )IPA) لرب
جاع البيانــات وتحميلهــا  نــت للشــبكات االجتماعيــة واســرت نرت عــرب شــبكة االإ
 (IPA( يلهــا والوصــول إليهــا وإدارتهــا؛ واجهــة برمجــة التطبيقــات ف وترف
نــت للشــبكات االجتماعيــة  نرت ي تســهل الخدمــات عــرب شــبكة االإ

امــج الــىت للرب
يلهــا والوصــول إليهــا وإدارتهــا؛ واجهــة  ف جاع البيانــات وتحميلهــا وترف واســرت
مجيــات؛  ي بنــاء تطبيقــات الرب

برمجــة التطبيقــات )IPA) الســتخدامها �ف
ــع  ــات الواق ــزز؛ برمجي ــع المع ــماعات الواق ــزز؛ س ــع المع ــارات الواق نظ
ــع  ــات الواق ؛ برمجي ــىي ــه التفاع في ــزز للرت ــع المع ــات الواق ــزز؛ برمجي المع
ي بيئــة الواقــع المعــزز؛ برمجيــات الواقــع المعــزز 

المعــزز للتنقــل �ف
ي الحركــة وتصــور المحتــوى؛ برمجيــات الواقــع 

لتتبــع االأشــياء والتحكــم �ف
ــزز  ــع المع ــات الواق ــزز؛ برمجي ــع المع ــماعات الواق ــغيل س ــزز لتش المع
ــاس؛  ــة واالنغم ــزز والمعالج ــع المع ــور الواق ــة تص ف لتجرب ــتخدم�ي للمس
علــب  التوصيــل؛  وكابــالت  ونيــة  لكرت االإ الكابــالت  باالأخــص  الكابــالت، 
ونيــة؛  لكرت االإ المراقبــة  الأجهــزة  والــذراع  المعصــم  طــة  وأ�ش وأحزمــة 
ي 

برمجيــات حاســوبية تطبيقيــة للهواتــف الذكيــة واالأجهــزة المحمولــة �ف
ي تقــدم خدمــات 

مجــاالت اللياقــة البدنيــة والتماريــن الرياضيــة الــىت
التدريــب الشــخصية، والتدريــب، والتدريبــات وتقييمــات اللياقــة البدنيــة؛ 
ــزة  ــن أجه ــق بتكوي ــا يتعل ــتخدام فيم ــوبية لالس ــات حاس ــات تطبيق برمجي
ــداء  ــة لالرت ــوب قابل ــة للحاس ــزة الطرفي ــداء واالأجه ــة لالرت ــوبية قابل حاس
ــزة  ــو؛ أجه ــات والفيدي ــرض البيان ــوب لع ــزة الحاس ــا؛ أجه ــم فيه والتحك
حاســوبية  أجهــزة  القلــب؛  إيقــاع  قيــاس  ي 

�ف المســتخدمة  الحاســوب 
ــزة  ــوبية لالأجه ــة الحاس ــدات الطرفي ــب؛ الوح ــط القل ي تخطي

ــتخدم �ف تس
المحمولــة للوصــول إىل البيانــات ونقلهــا عــن بُعــد، باالأخــص أجهــزة 
ــة  ــرأس لالأجهــزة المحمول ــم ارتداؤهــا عــى ال ي يت

ــىت ــة ال الوحــدات الطرفي
ــوبية  ــة الحاس ــدات الطرفي ــد؛ الوح ــن بُع ــا ع ــات ونقله ــول إىل البيان للوص
ونيــة، والشاشــات، وأجهــزة  لكرت لالأجهــزة المحمولــة، وباالأخــص االأجهــزة االإ
االستشــعار، وشاشــات العــرض لالستشــعار، والمراقبــة، والتســجيل، 
ــافة،  ــاه، والمس ــة، واالتج ــع العالمي ــل المواق ــاس، ونق ــرض، والقي والع
الطقــس،  المالحيــة، ومعلومــات  والمعلومــات  والرعــة،  واالرتفــاع، 
بــات القلــب  ودرجــة الحــرارة، والماديــة مســتوى النشــاط ومعــدل رصف
ــوات  ــة والخط ــعرات الحراري ــرق الس ــدم وح ــط ال ــض وضغ ــدل النب ومع
يــة؛ الوحــدات الطرفيــة الحاســوبية للوصــول  المتخــذة والبيانــات البيومرت
عــن بعــد ونقــل البيانــات؛ برمجيــات حاســوبية وبرمجيــات تطبيقــات 
ــر ي توف

ــىت ــة الشــخصية ال ــة واالأجهــزة الرقمي ــف المحمول حاســوبية للهوات
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currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token transactions; Downloadable 
software for creating and managing a blockchain 
platform for use in managing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token accounts; Downloadable software 
for managing crypto currency and digital currency 
accounts; Downloadable software for use in payments, 
purchases, and investments using digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; Downloadable software for use in 
managing the conversion of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens into hard currency; Downloadable software 
for developing, deploying, and managing software 
applications, and integrating software applications 
for digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token accounts; 
Downloadable software and hardware for use in 
electronically exchanging currency for digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; Downloadable software for use as 
an application programming interface (API) for the 
development, testing, and integration of blockchain 
software applications; Computer hardware for digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, and digitized asset mining; Security 
token hardware; Electronic currency converters; 
Downloadable software, namely, electronic financial 
platform that accommodates multiple types of 
payment and transactions in an integrated mobile 
phone, personal digital assistant (PDA), and web-
based environment; Downloadable software for 
creating tokens to be used to pay for products and 
services, and that may be traded or exchanged for 
cash value; Downloadable software for managing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token payments, money 
transfers, and commodity transfers; Downloadable 
software for use as an application program interface 
(API) software for use in computer hardware device 
identification; Downloadable software for use in 
authenticating user access to computers and computer 
networks; Downloadable software for use in facilitating 
secure transactions; Downloadable software for use 
in accessing, reading, tracking, and using blockchain

ــة االأداء  ــالل مقارن ــن خ ــة م ــة البدني ــة اللياق ــة ودرج ــة البدني ــا للياق تقييًم
ي 

الريــا�ف االأداء  مــع  البدنيــة  اللياقــة  ومســتويات  الســابق  ي 
الريــا�ف

ي المســتقبل، وتقديــم المشــورة والتدريبــات 
ومســتويات اللياقــة البدنيــة �ف

ف مناطــق محــددة مــن رياضــة معينــة أو نشــاط لياقــة  المخصصــة لتحســ�ي
بدنيــة؛ برمجيــات حاســوبية وبرمجيــات تطبيقــات حاســوبية للهواتــف 
ي تراقــب وتتبــع وتقــارن 

المحمولــة واالأجهــزة الرقميــة الشــخصية الــىت
ي ومســتوى اللياقــة؛ برمجيــات حاســوبية وبرمجيــات 

النشــاط الريــا�ف
ــخصية  ــة الش ــزة الرقمي ــة واالأجه ــف المحمول ــوبية للهوات ــات حاس تطبيق
ي تقيِّــم مســتوى لياقــة المســتخدم و اهتمــام بالّرياضــة، وتوفــر 

الــىت
تطبيقــات  وبرمجيــات  حاســوبية  برمجيــات  البدنيــة؛  اللياقــة  درجــات 
ــر  ي توف

ــىت ــة الشــخصية ال ــة واالأجهــزة الرقمي ــف المحمول حاســوبية للهوات
ف درجــة لياقــة  النصائــح، والتدريــب، والتدريبــات الشــخصية، لتحســ�ي
حاســوبية  تطبيقــات  وبرمجيــات  حاســوبية  برمجيــات  المســتخدم؛ 
للهواتــف المحمولــة واالأجهــزة الرقميــة الشــخصية للتواصــل مــع وحــدات 
ــة  ــزة الرقمي ــخصية واالأجه ــوب الش ــزة الحاس ــاب وأجه ي االألع

ــم �ف التحك
بالوقــت والرعــة و  يتعلــق  المحمولــة، فيمــا  الشــخصية والهواتــف 
والســعرات  الرياضيــة  والمهــارات  المتخــذة  والخطــوات  ســري  �عــة 
والتنســيق  التــوازن  والحركــة،  الحركــة  وخفــة  المحروقــة  الحراريــة 
ــف  ــوبية للهوات ــات حاس ــات تطبيق ــوبية وبرمجي ــات حاس ــة؛ برمجي والمرون
يــل  ف وترف وتحميــل  لمراقبــة  الشــخصية  الرقميــة  واالأجهــزة  المحمولــة 
ي وتدريــب اللياقــة البدنيــة ومســتوى 

البيانــات المتعلقــة بالنشــاط الريــا�ف
ــة  وني لكرت ــال االإ ــبكات االتص ــن ش ــا م ه ــت وغري ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــة ع اللياق
ي 

ــىت ــوبية ال ــات حاس ــات تطبيق ــوبية وبرمجي ــات حاس ــوبية؛ برمجي والحاس
ــة  ــات اللياق ، وجلس ي

ــد�ف ــاط الب ــاء النش ــتخدم أثن ــركات المس ــف ح تكتش
ــات؛  ــخصية والتقييم ــة الش ــات اللياق ــري درج ــات، لتوف ــة، والتدريب البدني
مجيــات الثابتــة، وباالأخــص برمجيــات مزامنــة  برمجيــات حاســوبية والرب
ــات  ــر برمجي ــات؛ أدوات تطوي ــة البيان ــات مزامن ــات، وبرمجي ــد البيان قواع
نــت  نرت حاســوبية؛ برمجيــات حاســوبية للوصــول إىل قواعــد البيانــات عــى االإ
وتصفحهــا والبحــث فيهــا؛ برمجيــات حاســوبية للوصــول إىل ومراقبــة 
وبحــث وعــرض وقــراءة والتوصيــة ومشــاركة وتنظيــم والتعليــق عــى 
المعلومــات،  مــن  هــا  والتعليقــات وغري والرياضــة والطقــس  االأخبــار 
ــوص  ــة والنص وني لكرت ــع االإ ــات والمواق ــات والمدون ــن الدوري ــوى م المحت
ــائط  ــوى الوس ــو ومحت ــوت والفيدي ــور والص ــومات والص ــات والرس والبيان
المتعــددة االأخــرى؛ برمجيــات حاســوبية للتواصــل مــع وحــدات التحكــم 
ــوات  ــري والخط ــة س ــة والرع ــت والرع ــق بالوق ــا يتعل ــاب فيم ي االألع

�ف
ــة  ــة وخف ــة المحروق ــعرات الحراري ــة والس ــارات الرياضي ــذة والمه المتخ
نشــاء وتأليــف  الحركــة والتــوازن والتنســيق والمرونــة؛ برمجيــات حاســوبية الإ
ــفري  ــتخراج وتش ــر واس ــغيل وتحري ــتقبال وتش ــل واس ــل ونق ي ف ــع وترف وتوزي
وفــك تشــفري وعــرض وتخزيــن وتنظيــم النصــوص والبيانــات والرســومات 
والصــور والصــوت والفيديــو ومحتــوى الوســائط المتعــددة والمنشــورات 
ــر  نشــاء وتحري ونيــة؛ برمجيــات حاســوبية الإ لكرت ونيــة، واالألعــاب االإ لكرت االإ
ــل والوصــول إىل ومشــهادة ونــرش وعــرض وعــرض ووضــع  ي ف ــل وترف وتحمي
شــارة إىل  عالمــات، والتدويــن والتدفــق والبــث والربــط والتعليــق واالإ
المشــاعر حولهــا والتعليــق عليهــا وتضمينهــا ونقلهــا ومشــاركتها أو توفــري 
ونيــة بطريقــة أخــرى عــرب الحاســوب وشــبكات  وســائط أو معلومــات إلكرت
ــبكة  ــرب ش ــع ع ــاء مجتم نش ــوبية الإ ــات حاس ــاالت؛ برمجي ــت واالتص ن نرت االإ
نــت وإدارتــه والتفاعــل معــه؛ برمجيــات حاســوبية الخاصــة باللياقــة  نرت االإ
البدنيــة وإدارة الــوزن؛ برمجيــات حاســوبية الخاصــة باللياقــة البدنيــة 
وتقييمــات اللياقــة واالأنشــطة الرياضيــة؛ برمجيــات حاســوبية لدمــج 
فيــه  ونيــة مــع بيئــات العالــم الحقيقــي الأغــراض الرت لكرت البيانــات االإ
دارة المعلومــات  والتواصــل والشــبكات االجتماعيــة؛ برمجيــات حاســوبية الإ
ف مــع برنامــج الصحــة واللياقــة  المتعلقــة بالتتبــع واالمتثــال والتحفــري
ــات ــوى وبيان ــل محت ف نق ــ�ي ــل وتمك ــوبية لتعدي ــات حاس ــة؛ برمجي البدني
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technology; Downloadable software and hardware 
for managing identity information, access rights 
to information resources and applications and 
authentication functionality; Downloadable software 
for network identification verification, authentication 
and management services for security purposes; 
Downloadable authentication software for controlling 
access to and communications with computers and 
computer networks; Magnetically encoded credit 
cards and payment cards; Encryption devices; Security 
tokens; Downloadable software for use as a security 
token; Downloadable software used in issuing digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; Crypto tokens and 
utility tokens; Downloadable software used in auditing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; Ad server, 
namely, a computer server for storing advertisements 
and delivering advertisements to websites; Altimeters; 
Application programming interface (API) for computer 
software for developing and creating virtual reality, 
augmented reality and mixed reality experiences; 
Application programming interface (API) for computer 
software which facilitates online services for social 
networking and for data retrieval, upload, download, 
access and management; Application programming 
interface (API) for software which facilitates online 
services for social networking and for data retrieval, 
upload, download, access and management; 
Application programming interface (API) for use in 
building software applications; Augmented reality 
glasses; Augmented reality headsets; Augmented 
reality software; Augmented reality software for 
interactive entertainment; Augmented reality software 
for navigating an augmented reality environment; 
Augmented reality software for object tracking, motion 
control and content visualization; Augmented reality 
software for operating augmented reality headsets; 
Augmented reality software for users to experience 
augmented reality visualization, manipulation and 
immersion; Cables, namely, electronic cables and 
connection cables; Cases, straps, wrist and arm bands 
for electronic monitoring devices; Computer application 
software for smartphones and mobile devices in the 
fields of fitness and exercise featuring personal training 
services, coaching, workouts and fitness assessments; 
Computer application software for use in connection 
with configuring and controlling wearable computer 
hardware and wearable computer peripherals; 
Computer hardware for displaying data and video; 
Computer hardware for use in measuring heart rhythm;

الصــور والمســموعة والمرئيــة والمرئيــة؛ برمجيــات حاســوبية لتعديــل 
ــو والمحتــوى  ي والفيدي

ــة والصــور والمحتــوى الصــو�ت الصــور الفوتوغرافي
ي 

ا�ف الســمعي البــ�ي مــع مرشــحات الصــور الفوتوغرافيــة والواقــع االفــرت
ات الواقــع المعــزز )RA)، وباالأخــص الرســومات  والواقــع المختلــط وتأثــري
الجغرافيــة  والعالمــات  والرســومات  والنــ�فص  المتحركــة  والرســوم 
وعالمــات البيانــات الوصفيــة واالرتباطــات التشــعبية؛ برمجيــات حاســوبية 
ــاط  ــة بالنش ــات المتعلق ــل البيان ــن ونق ــرض وتخزي ــة وع ــد ومعالج لرص
ــومات  ــور والرس ــة الص ــوبية لمعالج ــات حاس ــتخدم؛ برمجي ي للمس

ــد�ف الب
رســال واســتقبال  والصــوت والفيديــو والنــص؛ برمجيــات حاســوبية الإ
ي 

ــر�أ ي والم
ــو�ت ــوى الص ــور والمحت ــومات والص ــة والرس وني لكرت ــائل االإ الرس

برمجيــات  االتصــاالت؛  وشــبكات  نــت  نرت االإ وشــبكة  الحاســوب  عــرب 
شــعارات  ونيــة والتنبيهــات واالإ لكرت رســال واســتقبال الرســائل االإ حاســوبية الإ
ــرض  ــجيل وع ــة وتس ــعار ومراقب ــوبية لالستش ــات حاس ات؛ برمجي ــري والتذك
وقيــاس وإرســال لتحديــد المواقــع العالميــة واالتجــاه والمســافة واالرتفــاع 
ــرارة  ــة الح ــس ودرج ــات الطق ــة ومعلوم ــات المالحي ــة والمعلوم والرع
بــات القلــب ومعــدل النبــض  ي ومعــدل رصف

ومســتوى النشــاط البــد�ف
وضغــط الــدم والســعرات الحراريــة المحروقــة، الخطــوات المتخــذة 
ــن، وتشــغيل،  عــداد، وتكوي ــات حاســوبية الإ ــة؛ برمجي ي ــات البيومرت والبيان
ومراقبــة االأجهــزة المحمولــة، واالأجهــزة القابلــة لالرتــداء، والهواتــف 
المحمولــة، وأجهــزة حاســوبية، واالأجهــزة الطرفيــة للحاســوب؛ برمجيــات 
ــبكة  ــرب ش ــات ع ــع المجتمع ــل م ــي والتفاع ــل االجتماع ــوبية للتواص حاس
ــا،  ــات وإدارته ــات والمعلوم ــع البيان ــوبية لجم ــات حاس ــت؛ برمجي ن نرت االإ
وتخزينهــا؛  ومشــاركتها،  ونقلهــا،  وتعديلهــا،  وتنظيمهــا،  وتحريرهــا، 
ي عــرب 

و�ف لكــرت يــد االإ عــادة توجيــه الرســائل، الرب برمجيــات حاســوبية الإ
ــزة  ــن أجه ــرش م ــد أو أك ــرى إىل واح ــات االأخ ــت و / أو البيان ن نرت ــبكة االإ ش
ــات  ــزن بيان ــن مخ ــداء م ــة لالرت ــة القابل وني لكرت ــلكية االإ ــاالت الالس االتص
برمجيــات  بــه؛  مرتبــط  أو  خــادم  أو  شــخىي  حاســوب  جهــاز  عــى 
امــج الصحــة، واللياقــة،  حاســوبية لتتبــع وإدارة المعلومــات المتعلقــة برب
ــات  ــة تطبيق ــة برمج ــتخدامها كواجه ــوبية الس ــات حاس ــة؛ برمجي والعافي
ــاس ونــرش  ي إنشــاء وإدارة وقي

ــات الحاســوب الســتخدامها �ف )IPA)؛ برمجي
ــور  ــة والص ــور الرقمي ــرض الص ــوبية لع ــات حاس ؛ برمجي ــري ــات الغ إعالن
ــة عــى  ــات الأجهــزة شاشــة العــرض المثبت ــة المقدمــة كتحديث الفوتوغرافي
 ، اك معهــا؛ برمجيــات حاســوبية للمحتــوى الالســلكي الــرأس أو باالشــرت
وتوصيــل البيانــات والمعلومــات؛ برمجيــات حاســوبية التصــاالت البيانــات 
الالســلكية لتلقــي ومعالجــة ونقــل وعــرض المعلومــات المتعلقــة باللياقــة 
ــات حاســوبية  ــة الجســم؛ برمجي ــة، ودهــون الجســم، ومــؤ�ش كتل البدني
ي مجــال الصحــة واللياقــة البدنيــة والتماريــن والعافيــة لالستشــعار 

�ف
رســال لتحديــد المواقــع  والمراقبــة والتســجيل والعــرض والقيــاس واالإ
العالميــة واالتجــاه والمســافة واالرتفــاع والرعــة والمعلومــات المالحيــة 
بــات القلــب،  ي ومعــدل رصف

ودرجــة الحــرارة ومســتوى النشــاط البــد�ف
معــدل النبــض وضغــط الــدم والســعرات الحراريــة المحروقــة والخطــوات 
المتخــذة وبيانــات القياســات الحيويــة ولتتبــع وإدارة المعلومــات المتعلقة 
برمجيــات  والعافيــة؛  الرياضيــة  والتماريــن  واللياقــة  الصحــة  امــج  برب
، وجلســات  ي

ــاء النشــاط البــد�ف حاســوبية تكتشــف حــركات المســتخدم أثن
اللياقــة البدنيــة، والتدريبــات، لتقديــم نتائــج وتقييمــات اللياقــة البدنيــة 
الشــخصية؛ برمجيــات حاســوبية تقــوم بتقييــم مســتوى اللياقــة البدنيــة 
واللياقــة البدنيــة للمســتخدم، وتوفــر درجــات اللياقــة البدنيــة؛ برمجيــات 
ــة؛  ــتوى اللياق ي ومس

ــا�ف ــاط الري ــارن النش ــع وتق ــب وتتتب ــوبية تراق حاس
برمجيــات حاســوبية توفــر تقييًمــا للياقــة البدنيــة ودرجــة اللياقــة البدنيــة 
ي الســابق ومســتويات اللياقــة مــع االأداء 

مــن خــالل مقارنــة االأداء الريــا�ف
ــورة  ــدم المش ــتقبل، وتق ي المس

ــة �ف ــة البدني ــتويات اللياق ي ومس
ــا�ف الري

ــة  ــة معين ــن رياض ــة م ــاالت معين ف مج ــ�ي ــة لتحس ــات المخصص والتدريب
ــب ــح والتدري ــر النصائ ــوبية توف ــات حاس ــة؛ برمجي ــة بدني ــاط لياق أو نش
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Computer hardware for use in taking 
electrocardiograms; Computer peripheral equipment 
for use with smartwatches, namely, smartwatch bands 
and smartwatch straps; Computer peripherals for 
displaying data and video; Computer peripherals for 
mobile devices for displaying data and video, namely, 
peripherals worn on the head for mobile devices for 
displaying data and video; Computer peripherals for 
mobile devices for remotely accessing and transmitting 
data, namely, peripherals worn on the head for mobile 
devices for remotely accessing and transmitting data; 
Computer peripherals for mobile devices, namely, 
electronic devices, monitors, sensors, and displays for 
sensing, monitoring, recording, displaying, measuring, 
and transmitting global positioning, direction, distance, 
altitude, speed, navigational information, weather 
information, temperature, physical activity level, heart 
rate, pulse rate, blood pressure, calories burned, steps 
taken, and biometric data; Computer peripherals for 
remotely accessing and transmitting data; Computer 
software and computer application software for mobile 
phones and personal digital devices that provides a 
fitness assessment and fitness score by comparing 
previous athletic performances and fitness levels 
with future athletic performances and fitness levels, 
and provides advice and customized workouts for 
improving in specific areas of a particular sport or fitness 
activity; Computer software and computer application 
software for mobile phones and personal digital 
devices that monitor, track, and compare sport activity 
and fitness level; Computer software and computer 
application software for mobile phones and personal 
digital devices that evaluates a user’s fitness level and 
athleticism, and provides fitness scores; Computer 
software and computer application software for mobile 
phones and personal digital devices that provides tips, 
coaching, and personalized workouts, to improve the 
user’s fitness score; Computer software and computer 
application software for mobile phones and personal 
digital devices for communicating with gaming 
consoles, personal computers, personal digital devices, 
and mobile phones, regarding time, pace, speed, steps 
taken, athletic skill, calories burned, agility, motion, 
balance, coordination, and flexibility; Computer 
software and computer application software for mobile 
phones and personal digital devices for monitoring, 
uploading, and downloading data regarding sport 
activity, fitness training, and fitness level to the internet 
and other computer and electronic communication 
networks; Computer software and computer application 
software that detects user’s movements during 
physical activity, fitness sessions, workouts, to provide 
personalized fitness scores and assessments; Computer

ــات  ــتخدم؛ برمجي ــة المس ــة لياق ف درج ــ�ي ــخصية، لتحس ــات الش والتدريب
ونيــة  لكرت االإ والمعلومــات  الوســائط  إىل  الوصــول  ف  لتمكــ�ي حاســوبية 
ــرى  ــة أخ ــأي طريق ــا ب ه ــاركتها وتوفري ــا ومش ــا وربطه ــا وتحريره وعرضه
ف  ــ�ي ــوبية لتمك ــات حاس ــاالت؛ برمجي ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ع
ــة  ــزة المحمول ــج االأجه ــات برام ــة تطبيق ــار وصيان ــم واختب ــر وتقيي تطوي
ــة  ــف المحمول ــة، وباالأخــص الهوات ــة المحمول وني لكرت الأجهــزة االتصــال االإ
والهواتــف الذكيــة وأجهــزة الحاســوب المحمولــة وأجهــزة الحاســوب 
اللوحيــة؛ برمجيــات حاســوبية لتعزيــز القــدرات الســمعية والب�يــة 
االأبعــاد  ي 

الثــال�ش للعــرض  باالأخــص  المتعــددة،  الوســائط  لتطبيقــات 
للرســومات والصــور الثابتــة والصــور المتحركــة المقدمــة كتحديثــات 
اك معهــا؛ برمجيــات  الأجهــزة شاشــة العــرض المثبتــة عــى الــرأس أو باالشــرت
ــات  ــات التطبيق ــل وبرمجي ي ف ــة للترف ــوب القابل ــات الحاس ــوبية وبرمجي حاس
داخــل  إليهــا  والوصــول  وإدارتهــا  المجموعــات  نشــاء  الإ المحمولــة 
ــر  ــق يوف ــص تطبي ــوبية، باالأخ ــات حاس ــة؛ برمجي اضي ــات االفرت المجتمع
ــة  ــص واجه ــوبية، وباالأخ ــات حاس ــة؛ برمجي ــبكات االجتماعي ــف الش وظائ
ف البــرش واالآالت؛ برمجيــات حاســوبية،  ية لتســهيل التفاعــل بــ�ي تفســري
مجيــة للنظــارات  نشــاء التطبيقــات الرب امــج الإ وباالأخــص أدوات تطويــر الرب
، وشاشــات العــرض  ف الذكيــة، وشاشــات العــرض القريبــة مــن العــ�ي
ــا؛  ه ــاء ونرش ــح االأخط ــة، وتصحي ــف الذكي ــرأس، والهوات ــى ال ــة ع المثبت
توصيــل;  كابــالت  الذكيــة؛  الســاعات  وباالأخــص  الحاســوب،  أجهــزة 
ــرض  ــات ع ــة، شاش ــو الرقمي ــارات الفيدي ــة، نظ ــو الرقمي ــارات الفيدي نظ
ة و الشاشــات  الفيديــو المثبتــة عــى الــرأس، باالأخــص الشاشــات الصغــري
 ، ي

ا�ف الواقــع االفــرت المرتبطــة بهــا، وســماعات  الدقيقــة والب�يــات 
ونيــات المرتبطــة بهــا، وباالأخــص كابــالت ومحــوالت التوصيــل  لكرت واالإ
مجيــات الثابتــة لعــرض ألعــاب الفيديــو والوســائط  مجيــات والرب والرب
يــل  ف ونيــة والصــور؛ برمجيــات تطبيقــات الحاســوب القابلــة للترف لكرت االإ
ــزة  ــوب، واالأجه ــزة الحاس ــة، وأجه ــف الذكي ــة، والهوات ــف المحمول للهوات
اللوحيــة، والنظــارات الذكيــة، ونظــارات الفيديــو الرقميــة، واالأجهــزة 
ــداء، وباالأخــص النظــارات، والنظــارات  ــة لالرت ــة القابل ــة الرقمي وني لكرت االإ
ــرأس،  ــة عــى ال ــرض المثبت ــرأس، وشاشــات الع ــماعات ال ــة، وس الواقي
، وشــبكات االتصــاالت، وخدمــات  ف و أنظمــة عــرض قريبــة مــن العــ�ي
ف االأجهــزة والشــبكات  الحوســبة الســحابية وأنظمــة الحاســوب لالتصــال بــ�ي
يــل للنظــارات  ف والخدمــات؛ برمجيــات تطبيقــات حاســوبية قابــل للترف
، وشاشــات عــرض مثبتــة عــى  ف الذكيــة، وأنظمــة عــرض قريبــة مــن العــ�ي
الــرأس لعــرض الرمــوز، وتحديــد اختيــار المســتخدم للرمــوز واالســتجابة 
ي التوصيــالت والتواصــل مــع االأجهــزة والشــبكات واالأنظمــة 

لــه، والتحكــم �ف
ا لتســجيل وعــرض الصــور والملفــات الصوتيــة  االأخــرى، وتشــغيل الكامــري
والمرئيــة،  الصوتيــة  والملفــات  الرقميــة  الصــور  وتنظيــم  والمرئيــة، 
ات الصــوت  ي مســتوى صــوت مكــرب

ي الميكروفونــات، والتحكــم �ف
والتحكــم �ف

ف النظــارات الذكيــة، وأنظمــة عــرض  المدمجــة، ونقــل ملفــات حاســوبية بــ�ي
ف القريبــة، وشاشــات العــرض المثبتــة عــى الــرأس واالأجهــزة االأخرى،  العــ�ي
ي 

ي إشــعارات المســتخدم، والتحكــم �ف
والشــبكات، واالأنظمــة، والتحكــم �ف

ــعرات  ــن المستش ــات م ــى البيان ــول ع ــم والحص ــس، والتحك ــة اللم لوح
ــات  ، والشاش ف ــ�ي ــن الع ــة م ــرض القريب ــة لع ــة، وأنظم ــارات الذكي ي النظ

�ف
ي ذلــك حساســات التســارع، و حساســات 

المثبتــة عــى الــرأس، بمــا �ف
مالــة،  االإ درجــة  وحساســات  الحــرارة،  درجــة  وحساســات   ، البارومــرت
وحساســات درجــة االنعطــاف، وأجهــزة استشــعار اتجــاه الــرأس، وأجهــزة 
ي �عــة وحــدة المعالجــة 

اســتقبال شــارات لتحديــد المواقــع، والتحكــم �ف
ــات  ــرض البيان ــة ع ــحن البطاري ــتوى ش ــرض مس ــعار وع ــة، واستش المركزي
ي 

ــا �ف ــجيلها وتدفقه ــا وتس ي والتقاطه
ــر�أ ي والم

ــو�ت ــوى الص ــور والمحت والص
، والواقــع المعــزز، وبيئــات الواقــع المختلــط؛ برمجيــات  الواقــع القيــاىسي
يــل للنظــارات الذكيــة وأنظمــة عــرض  ف تطبيقــات حاســوبية قابلــة للترف
ــرض ــاء وع نش ــرأس الإ ــى ال ــة ع ــرض المثبت ــات الع ــة وشاش ف القريب ــ�ي الع
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software and firmware, namely, database 
synchronization software, and data synchronization 
programs; Computer software development tools; 
Computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; Computer software for 
accessing, monitoring, searching, displaying, reading, 
recommending, sharing, organizing, and annotating 
news, sports, weather, commentary, and other 
information, content from periodicals, blogs, and 
websites, and other text, data, graphics, images, audio, 
video, and multimedia content; Computer software for 
communicating with gaming consoles regarding time, 
pace, speed, steps taken, athletic skill, calories burned, 
agility, motion, balance, coordination, and flexibility; 
Computer software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, data, graphics, images, audio, video, 
and multimedia content, and electronic publications, 
and electronic games; Computer software for creating, 
editing, uploading, downloading, accessing, viewing, 
posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and sharing 
or otherwise providing electronic media or information 
via computer the internet and communication 
networks; Computer software for creating, managing, 
and interacting with an online community; Computer 
software for fitness and weight management; Computer 
software for fitness, fitness assessments, and sport 
activities; Computer software for integrating electronic 
data with real world environments for the purposes of 
entertainment, communicating, and social networking; 
Computer software for managing information regarding 
tracking, compliance and motivation with a health and 
fitness program; Computer software for modifying and 
enabling transmission of images, audio, audio visual 
and video content and data; Computer software for 
modifying photographs, images and audio, video, and 
audio-visual content with photographic filters and 
virtual reality, mixed reality and augmented reality (AR) 
effects, namely, graphics, animations, text, drawings, 
geotags, metadata tags, hyperlinks; Computer software 
for monitoring, processing, displaying, storing and 
transmitting data relating to a user’s physical activity; 
Computer software for processing images, graphics, 
audio, video, and text; Computer software for sending 
and receiving electronic messages, graphics, images, 
audio and audio visual content via computer the 
internet and communication networks; Computer 
software for sending and receiving electronic 
messages, alerts, notifications and reminders; 
Computer software for sensing, monitoring, recording,

، والواقــع المعــزز، ومحتــوى الواقــع المختلــط؛ برمجيــات  الواقــع القيــاىسي
يــل للنظــارات الذكيــة وأنظمــة عــرض قريبــة  ف تطبيقــات حاســوبية قابلــة للترف
ف وشاشــات العــرض المثبتــة عــى الــرأس للتواصــل مــع النظــارات  مــن العــ�ي
ف وشاشــات العــرض  الذكيــة االأخــرى وأنظمــة عــرض قريبــة مــن العــ�ي
ف التقــاط  ــل لتمكــ�ي ي ف ــل للترف ــات حاســوبية قاب ــرأس؛ برمجي ــة عــى ال المثبت
الصــور ومقاطــع الفيديــو والبيانــات والمعلومــات وتخزينهــا ونقلهــا 
باســتخدام بيانــات القياســات الحيويــة والصحيــة وبيانــات االأداء االأخــرى 
ي التســجيل؛ برمجيــات 

ي يتــم تضمينهــا �ف
الخاصــة بالمســتخدم والــىت

يــل لعــرض موجــز للصــور والملفــات الصوتيــة  ف حاســوبية قابلــة للترف
والمســموعة والمرئيــة ومحتــوى الفيديــو والتفاعــل معهــا والنصــوص 
ــص  ــل، وباالأخ ي ف ــة للترف ــوبية قابل ــات حاس ــه؛ برمجي ــة ب ــات المرتبط والبيان
ــم  ــن والتحك ــداد وتكوي ع ــل الإ ي ف ــة للترف ــول القابل ــف المحم ــات الهات تطبيق
ي االأجهــزة الحاســوبية القابلــة لالرتــداء واالأجهــزة الطرفيــة للحاســوب 

�ف
ــل  ي ف ــة للترف ــوبية قابل ــات حاس ــة؛ برمجي ــالت كهربائي ــداء؛ كاب ــة لالرت القابل
لعــرض موجــز للصــور والملفــات الصوتيــة والمســموعة والمرئيــة ومحتــوى 
ــات  ــه؛ برمجي ــات المرتبطــة ب ــو والتفاعــل معهــا والنصــوص والبيان الفيدي
يــل، وباالأخــص تطبيقــات الهاتــف المحمــول القابلــة  ف حاســوبية قابلــة للترف
ي االأجهــزة الحاســوبية القابلــة لالرتــداء 

عــداد وتكويــن والتحكــم �ف يــل الإ ف للترف
كهربائيــة؛  كابــالت  لالرتــداء؛  القابلــة  الحاســوبية  الطرفيــة  واالأجهــزة 
ات  ي تتضمــن مــؤ�ش

ونيــة الــىت لكرت المحــوالت الكهربائيــة؛ أجهــزة المراقبــة االإ
اكمــي لمــن يرتديهــا؛  ء وتغــري اللــون بنــاًء عــى مســتوى النشــاط الرت ي

تــىف
ي تشــتمل عــى معالجــات دقيقــة وشاشــة 

ونيــة الــىت لكرت أجهــزة المراقبــة االإ
رقميــة ومقاييــس تســارع للكشــف عــن وتخزيــن وإعــداد التقاريــر ومراقبــة 
يــل بيانــات الرياضــة واللياقــة البدنيــة وبيانــات النشــاط عــى  ف وتحميــل وترف
ي االألعــاب وأجهــزة الحاســوب 

نــت، والتواصــل مــع وحــدات التحكــم �ف نرت االإ
ــوات  ، الخط ــري ــة س ــة، الرع ــت والرع ــق بالوق ــا يتعل ــخصية، فيم الش
بــات  المتخــذة، المهــارة الرياضيــة، حــرق الســعرات الحراريــة، معــدل رصف
المســافة،  االتجــاه،  العالمــي،  الموقــع  تحديــد  والجســم،  القلــب 
المالحــة  وأجهــزة  أدوات  والطقــس؛  المالحــة  معلومــات  االرتفــاع، 
ــات،  ــن، والشاش ــة والتماري ــة البدني ــعار اللياق ــزة استش ــة؛ أجه وني لكرت االإ
وأجهــزة العــرض لالستشــعار والرصــد والتســجيل والعــرض والقيــاس 
رســال لتحديــد المواقــع العالميــة واالتجــاه والمســافة واالرتفــاع  واالإ
ــاء  ــا أثن ــم ارتداؤه ــة، ليت ــات المالحي ــرارة والمعلوم ــة الح ــة ودرج والرع
يمــاءات؛  االإ عــى  التعــرف  برمجيــات  الرياضيــة؛  ولالأنشــطة  التمريــن 
؛ أجهــزة نظــام تحديــد المواقــع  نظــارات مــع خاصيــة االتصــال الالســلكي
ي 

ا�ف ف تجربــة عالــم الواقــع االفــرت العالمــي )SPG)؛ نظــارات وقائيــة لتمكــ�ي
والواقــع المعــزز والواقــع المختلــط؛ أجهــزة وبرامــج لعــرض الصــور 
ي وُمعــزز ومختلــط؛ شاشــة عــرض 

ا�ف ي إنشــاء واقــع افــرت
اضيــة �ف االفرت

ــرأس  ــى ال ــة ع ــرض المثبت ــة الع ــزة شاش ــرأس؛ أجه ــى ال ــة ع ــو مثبت فيدي
واالأجــزاء المكونــة لهــا؛ ســماعات؛ ســماعات لالســتخدام مــع أجهــزة 
ونيــات، وباالأخــص دوائــر  الحاســوب؛ برامــج ترفيــه تفاعليــة؛ واجهــة االلكرت
واجهــة مشــغل الفيديــو لنظــارات الفيديــو الرقميــة؛ برمجيــات حاســوبية 
يــل وبرمجيــات تطبيقــات  ف مدركــة للموقــع وبرمجيــات حاســوبية قابلــة للترف
ات  الهاتــف المحمــول للبحــث عــن المواقــع وتحديدهــا ومشــاركتها؛ مكــرب
ة، باالأخــص  الصــوت؛ برمجيــات المراســلة؛ شاشــات العــرض الصغــري
ــن  ــة م ــو القريب ــات الفيدي ــرأس وشاش ــى ال ــة ع ــو المثبت ــات الفيدي شاش
ــط،  ــع المختل ــارات الواق ــط؛ نظ ــع المختل ــوب الواق ــزة حاس ؛ أجه ف ــ�ي الع
ســماعات الواقــع المختلــط، برمجيــات الواقــع المختلــط؛ برمجيــات الواقــع 
ــة  ي بيئ

ــل �ف ــط للتنق ــع المختل ــات الواق ؛ برمجي ــىي ــه التفاع في ــط للرت المختل
ي 

الواقــع المختلــط؛ برمجيــات الواقــع المختلــط لتتبــع االأشــياء والتحكــم �ف
الحركــة وتصــور المحتــوى؛ برمجيــات الواقــع المختلــط لتشــغيل ســماعات 
ف لتجربــة  الواقــع المختلــط؛ برمجيــات الواقــع المختلــط للمســتخدم�ي
تصــور الواقــع المختلــط والتالعــب واالنغمــاس؛ برمجيــات تطبيقــات
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displaying, measuring, and transmitting global 
positioning, direction, distance, altitude, speed, 
navigational information, weather information, 
temperature, physical activity level, heart rate, pulse 
rate, blood pressure, calories burned, steps taken, 
and biometric data; Computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling mobile devices, 
wearable devices, mobile phones, computers, and 
computer peripherals; Computer software for social 
networking and interacting with online communities; 
Computer software for the collection, managing, 
editing, organizing, modifying, transmission, sharing, 
and storage of data and information; Computer 
software for the redirection of messages, Internet 
e-mail, and/or other data to one or more electronic 
wearable wireless communication devices from a 
data store on or associated with a personal computer 
or a server; Computer software for tracking and 
managing information regarding health, fitness, and 
wellness programs; Computer software for use as an 
application programming interface (API); Computer 
software for use in creating, managing, measuring, 
and disseminating advertising of others; Computer 
software for viewing digital images and photographs 
provided as updates for or in combination with head-
mounted display screen devices; Computer software 
for wireless content, data and information delivery; 
Computer software for wireless data communication 
for receiving, processing, transmitting and displaying 
information relating to fitness, body fat, body mass 
index; Computer software in the field of health, 
fitness, exercise, and wellness for sensing, monitoring, 
recording, displaying, measuring, and transmitting 
global positioning, direction, distance, altitude, speed, 
navigational information, temperature, physical 
activity level, heart rate, pulse rate, blood pressure, 
calories burned, steps taken, and biometric data and 
for tracking and managing information regarding 
health, fitness, exercise, and wellness programs; 
Computer software that detects user’s movements 
during physical activity, fitness sessions, workouts, to 
provide personalized fitness scores and assessments; 
Computer software that evaluates a user’s fitness level 
and athleticism, and provides fitness scores; Computer 
software that monitor, track, and compare sport activity 
and fitness level; Computer software that provides 
a fitness assessment and fitness score by comparing 
previous athletic performances and fitness levels with 
future athletic performances and fitness levels, and 
provides advice and customized workouts for improving 
in specific areas of a particular sport or fitness activity; 
Computer software that provides tips, coaching, and 
personalized workouts, to improve the user’s fitness

مخصصــة؛  بدنيــة  لياقــة  تدريــب  برامــج  نشــاء  الإ المحمــول  الهاتــف 
تتبــع  مجســات  المعــزز؛  الواقــع  لتقنيــة  الحركــة  تتبــع  مستشــعرات 
الحركــة لتقنيــة الحقيقــة المختلطــة؛ مجســات تتبــع الحركــة لتقنيــة 
ونيــة متعــددة الوظائــف لعــرض وقيــاس  ؛ أجهــزة إلكرت ي

ا�ف الواقــع االفــرت
ي ذلــك الوقــت والتاريــخ 

نــت بمــا �ف نرت وتحميــل المعلومــات عــى شــبكة االإ
ــافة  ــاه والمس ــة واالتج ــع العالمي ــب والمواض ــم والقل ــدالت الجس ومع
واالرتفــاع والرعــة والخطــوات المتخــذة والســعرات الحراريــة المحروقــة 
والمعلومــات المالحيــة ومعلومــات الطقــس ودرجــة الحــرارة، �عــة 
ــة؛  ــاع والرع ــم واالرتف ــب والجس ــات القل ب ــدل رصف ــدار مع ــاح وانح الري
وقياســها  المعلومــات  لعــرض  الوظائــف  متعــددة  ونيــة  إلكرت أجهــزة 
ــات  ب ــدل رصف ــخ ومع ــت والتاري ــك الوق ي ذل

ــا �ف ــت بم ن نرت ــى االإ ــا ع وتحميله
القلــب والمواضــع العالميــة واالتجــاه والمســافة واالرتفــاع والرعــة 
والمعلومــات  المحروقــة  الحراريــة  والســعرات  المتخــذة  والخطــوات 
النشــاط،  ومســتوى  القلــب  بــات  رصف معــدل  ي 

�ف ات  والتغــري المالحيــة 
ســاعات مــن النــوم، ونوعيــة النــوم، والتنبيــه الصامــت لالســتيقاظ؛ 
، وباالأخــص شاشــات عــرض الفيديــو  ف ب�يــات لعــرض القريبــة مــن العــ�ي
كيــب بالقــرب مــن عيــون المســتخدم وعدســات لعــرض الصــور  للرت
ف مــن مستشــعرات  للمســتخدم؛ تتكــون أنظمــة العــرض القريبــة مــن العــ�ي
ــس  ــارع، ومقايي ــس تس ــي )SPG)، ومقايي ــع العالم ــد المواق ــام تحدي نظ
مغناطيســية، وبوصلــة اتجاهيــة، ومستشــعرات درجــة حــرارة البيئــة، 
ونيــة؛ أنظمــة العــرض  ومستشــعرات توجيــه ذات طــرف وإمالــة إلكرت
ي تشــتمل عــى أجهــزة حاســوبية، وواجهــات 

ف الــىت القريبــة مــن العــ�ي
الواقــع  محتــوى  وعــرض  لتوليــد  مجيــات  والرب ونيــة،  لكرت االإ العــرض 
ف تشــتمل  ي والواقــع المختلــط؛ أنظمــة عــرض بالقــرب مــن العــ�ي

ا�ف االفــرت
ونيــة وبرمجيــات تــم تكييفهــا  عــى أجهــزة حاســوبية وواجهــات عــرض إلكرت
ــتمل  ف تش ــ�ي ــن الع ــرب م ــرض بالق ــة ع ــة؛ أنظم ــارات الواقي ــا للنظ خصيًص
عــى نظــارات وبرمجيــات لتوليــد وعــرض الواقــع القيــاىسي والواقــع المعــزز 
؛ جهــاز  ف ومحتــوى الواقــع المختلــط؛ شاشــات لعــرض القريبــة مــن العــ�ي
ــة  ــة المحمول ــة الرقمي وني لكرت ــزة االإ ــص االأجه ــبكة، وباالأخ ــال بالش االتص
رســال واســتقبال النصــوص، والبيانــات  واالأجهــزة القابلــة لالرتــداء الإ
والصــوت وملفــات الصــور والفيديــو عــرب الشــبكات؛ عــداد الخطــى؛ 
الوحــدات الطرفيــة لالأجهــزة المحمولــة، وباالأخــص عــدادات الخطــى 
؛ المســاعدات  ومقاييــس االرتفــاع؛ برمجيــات وبرامــج المســاعد الشــخىي
ونيــة الشــخصية المســتخدمة لتتبــع  لكرت الرقميــة الشــخصية؛ االأجهــزة االإ
أهــداف اللياقــة البدنيــة واالإحصــاءات؛ أجهــزة تتبــع اللياقــة البدنيــة 
ــات  ــة الشاش ــن طبيع ــخصية م ــو الش ــرض الفيدي ــزة ع ــخصية؛ أجه الش
ي 

ا�ف ي ذلــك الواقــع االفــرت
القابلــة لالرتــداء لعــرض المحتــوى الرقمــي بمــا �ف

ــو  ــرض الفيدي ــات ع ــط؛ شاش ــع المختل ــوى الواق ــزز ومحت ــع المع والواق
والمحمولــة  المحمولــة،  الرقميــة  ونيــة  لكرت االإ االأجهــزة  الشــخصية؛ 
ــة،  ــة، ومراجع ــل، ومعالج ــم، ونق ــجيل، وتنظي ــخصية لتس ــد، والش بالي
ــم  ــاز التحك ــة؛ جه ــات الرقمي ــات، والملف ــوص، والبيان ــتقبال النص واس
ــة؛  ــاعات الذكي ــا والس ــن ارتداؤه ي يمك

ــىت ــوب ال ــزة الحاس ــد الأجه ــن بع ع
ــع  ــان لجم نس ــا االإ ي يرتديه

ــىت ــي ال ــتخدام العلم ــعار لالس ــزة االستش أجه
ــة،  ــة المحمول ــة الرقمي وني لكرت ــزة االإ ــة، واالأجه ي ــة البرش ــات الحيوي البيان
ومعالجــة،  ونقــل،  وتنظيــم،  لتســجيل  لالرتــداء  القابلــة  واالأجهــزة 
ــو؛  ــورة والفيدي ــوت والص ــات الص ــات وملف ــوص، والبيان ــة النص ومراجع
بقــدرات صوتيــة ســلكية والســلكية؛  ذكيــة  نظــارات  ذكيــة،  نظــارات 
ــة؛  ــاعات الذكي ــة؛ الس ــاعات الذكي ــة الس ــة؛ أحزم ــاعات الذكي ــة الس ط أ�ش
مجيــات  والرب مجيــات  الرب االجتماعــي؛  المســاعد  وبرمجيــات  برنامــج 
مجيــات  الرب وإدارتهــا؛  وتكوينهــا  التحكــم  أجهــزة  ي 

�ف للتحكــم  الثابتــة 
ونيــة عــى  لكرت مجيــات الثابتــة لعــرض ألعــاب الفيديــو والوســائط االإ والرب
أجهــزة شاشــة العــرض المقدمــة كتحديثــات الأجهــزة شاشــة العــرض 
مجيــات والرب مجيــات  الرب معهــا؛  اك  باالشــرت أو  الــرأس  عــى  المثبتــة 
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score; Computer software to enable accessing, 
displaying, editing, linking, sharing and otherwise 
providing electronic media and information via the 
internet and communications networks; Computer 
software to enable development, assessment, testing, 
and maintenance of mobile software applications for 
portable electronic communication devices, namely, 
mobile phones, smartphones, handheld computers and 
computer tablets; Computer software to enhance the 
audio-visual capabilities of multimedia applications, 
namely, for the three-dimensional rendering of graphics, 
still images and moving pictures provided as updates 
for or in combination with head-mounted display 
screen devices; Computer software, downloadable 
computer software and mobile application software 
for creating, managing and accessing groups within 
virtual communities; Computer software, namely, an 
application providing social networking functionalities; 
Computer software, namely, an interpretive interface 
for facilitating interaction between humans and 
machines; Computer software, namely, software 
development tools for the creation, debugging, 
and deployment of software applications for smart 
glasses, near eye displays, head mounted displays, 
and smartphones; Computers, namely, smartwatches; 
Connection cables; Digital video eyewear; Digital video 
eyewear, head mounted video displays, namely, micro 
screens and associated optics, virtual reality headsets, 
associated electronics, namely, connection cables and 
adaptors, software and firmware for displaying video 
games, electronic media and images; Downloadable 
computer application software for mobile phones, 
smartphones, computers, tablets, smart glasses, digital 
video eyewear, wearable digital electronic devices, 
namely, glasses, goggles, and headsets, head mounted 
displays, near eye display systems, communications 
networks, cloud computing services, and computer 
systems for communicating between the devices, 
networks and services; Downloadable computer 
application software for smart glasses, near eye display 
systems, and head mounted displays for displaying 
icons, determining and responding to user selection of 
icons, controlling connections to and communication 
with other devices, networks, and systems, operating a 
camera to record and display images and audio visual 
files, organizing digital image and audio visual files, 
controlling microphones, controlling sound level of 
built-in speakers, transferring computer files between 
the smart glasses, near eye display systems, head 
mounted displays and other devices, networks, and 
systems, controlling user notifications, controlling a 
touchpad, controlling and obtaining data from sensors 
in the smart glasses, near eye display systems, and head

مجيــات الثابتــة الخاصــة  مجيــات والرب امــج نظــام التشــغيل؛ الرب الثابتــة لرب
امــج تشــغيل الفيديــو ومعالجــة الفيديــو المقدمــة كتحديثــات الأجهــزة  برب
مجيــات  اك معهــا؛ الرب شاشــة العــرض المثبتــة عــى الــرأس أو باالشــرت
ــات  ــاركة البيان ــن مش ــة م وني لكرت ــزة االإ ف االأجه ــ�ي ــة لتمك ــات الثابت مجي والرب
امــج لالأجهــزة  والتواصــل مــع بعضهــا البعــض؛ برمجيــات تشــغيل الرب
ونيــة مــن التواصــل  لكرت ف أجهــزة الحاســوب واالأجهــزة االإ ونيــة لتمكــ�ي لكرت االإ
ف للتواصــل والتفاعــل مــع  مجيــات للمعلنــ�ي مــع بعضهــا البعــض؛ الرب
نــت؛ برمجيــات وبرامــج للتنبيهــات والرســائل  نرت المجتمعــات عــرب شــبكة االإ
ونقــل  وتنظيــم  ولتســجيل  ات  والتذكــري ي 

و�ف لكــرت االإ يــد  الرب ورســائل 
ــور  ــوت والص ــات والص ــوص والبيان ــتقبال النص ــة واس ــة ومراجع ومعالج
ــق  ــن طري ــل ع ــات للتواص ــرض؛ برمجي ــات الع ــة وشاش ــات الرقمي والملف
شــبكات المنطقــة المحليــة الالســلكية، والتقنيــات الالســلكية، وبروتوكوالت 
ف وأجهزة الشــبكة،  ف أنظمــة العــرض القريبة مــن العــ�ي االتصــال االأخــرى بــ�ي
ــوب،  ــزة الحاس ــة، وأجه ــف الذكي ــة، والهوات ــف المحمول ــص الهوات باالأخ
ــل  ــات لتحوي ــرى؛ برمجي ــوبية االأخ ــة الحاس ــة، واالأنظم ــزة اللوحي واالأجه
ــاء وإدارة  نش ــات الإ ــا؛ برمجي ــذ آلًي ــة للتنفي ــر قابل ــة إىل أوام ــة الطبيعي اللغ
؛ برمجيــات  ف ملفــات تعريــف الوســائط االجتماعيــة وحســابات المســتخدم�ي
 ، ــرش ــاهدة، ون ــول إىل ومش ــل، والوص ي ف ــل، وترف ــر، وتحمي ــاء وتحري نش الإ
وعــرض، وبــث، ووضــع عالمــات عــى المدونــات، والتدفــق، والبــث، 
شــارة إىل المشــاعر حولهــا، والتعليــق عليهــا  والربــط، والتعليــق، واالإ
ــة  وني ــات إلكرت ــائط أو معلوم ــري وس ــاركتها أو توف ــا ومش ــا ونقله وتضمينه
نشــاء  بطريقــة أخــرى عــرب الحاســوب وشــبكات االتصــال، برمجيــات الإ
ــة؛  اضي ــات االفرت ــل المجتمع ــا داخ ــول إليه ــا والوص ــات وإدارته المجموع
ــه والتفاعــل معــه؛  نــت وإدارت نرت نشــاء مجتمــع عــرب شــبكة االإ ــات الإ برمجي
عــات؛ برنامــج  عــات والترب ــع الترب ــل وتوزي ــب تموي ــات لتســهيل وترتي برمجي
؛ برنامــج لدمــج  ف ي نظــام عــرض قــرب العــ�ي

لتوليــد الصــور ليتــم عرضهــا �ف
فيــه،  ونيــة مــع بيئــات العالــم الواقعــي الأغــراض الرت لكرت البيانــات االإ
والتعليــم، واالألعــاب، والتواصــل، والشــبكات االجتماعيــة ؛ برمجيــات 
والمســموعة  الســمعية،  والبيانــات  المحتــوى  نقــل  ف  وتمكــ�ي لتعديــل 
نــت  نرت يــة عــرب االإ عــات الخري والمرئيــة؛ برمجيــات لخدمــات جمــع الترب
اء الســلع والخدمــات؛  ؛ برمجيــات لطلــب و/أو �ش ع المــاىلي وخدمــات التــرب
برمجيــات لتنظيــم االأحــداث والبحــث عنهــا وإدارتهــا؛ برمجيــات لتخطيــط 
ــات  ــات؛ برمجي ــم التوصي ــن، وتقدي ف االآخري ــتخدم�ي ــع المس ــطة م االأنش
لمعالجــة الصــور والرســومات والصــوت والفيديــو والنصــوص؛ برمجيــات 
مــن  البيانــات  وتحليــل  وعــرض  واســتقبال  ونقــل  وتخزيــن  لتســجيل 
ــة وأنظمــة  ــف الذكي ــات للهوات ــداء؛ برمجي ــة لالرت أجهــزة الحاســوب القابل
ي 

�ف للعــرض  والصــوت  والصــور  البيانــات  لتوليــد  االأخــرى  حاســوبية 
ــور  ــات والص ــذه البيان ــال ه رس ف والإ ــ�ي ــن الع ــة م ــرض القريب ــة الع أنظم
ــف  ــات للهوات ؛ برمجي ف ــ�ي ــن الع ــة م ــرض القريب ــة الع ــوت إىل أنظم والص
ــرض  ــة الع ــن أنظم ــات م ــي البيان ــرى لتلق ــوبية أخ ــة حاس ــة وأنظم الذكي
ــة؛  ــة والوجه ــط االجتماعي ــم الخرائ ــات لرس ؛ برمجي ف ــ�ي ــن الع ــة م القريب
ــات لبــث محتــوى ترفيهــي متعــدد  برمجيــات للتواصــل االجتماعــي؛ برمجي
ــا  ــا وتحريره ــات وإدارته ــات والمعلوم ــع البيان ــات لجم ــائط؛ برمجي الوس
لتتبــع  برمجيــات  وتخزينهــا؛  ومشــاركتها  ونقلهــا  وتعديلهــا  وتنظيمهــا 
ي وتصورهــا 

ا�ف ي تجــارب الواقــع المعــزز والمختلــط واالفــرت
الحركــة �ف

ومعالجتهــا وعرضهــا؛ برمجيــات تســتخدم كواجهــة برمجــة تطبيقــات 
ي 

ا�ف ي إنشــاء وتصميــم برامــج الواقــع االفــرت
)IPA)؛ برمجيــات تســتخدم �ف

المحتــوى  لتوصيــل  برمجيــات  المختلــط؛  والواقــع  المعــزز  والواقــع 
والبيانــات والمعلومــات الالســلكية؛ برمجيــات مــن طبيعــة تطبيقــات 
كات  ي تمّكــن االأفــراد والمجموعــات والــرش

الهاتــف المحمــول؛ برمجيــات الــىت
ــاظ  ــت والحف ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــور ع ــاء حض ــن إنش ــة م ــات التجاري والعالم
ية  تفســري واجهــة  وباالأخــص  مجيــات،  الرب التســويق؛  الأغــراض  عليــه 
ف البــرش واالآالت؛ أجهــزة وأدوات االتصــاالت الســلكية لتســهيل التفاعــل بــ�ي
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mounted displays, including accelerometers, 
barometric, temperature, tilt, tip, and yawl sensors, 
head orientation sensors, and GPS receivers, 
controlling the speed of the CPU, and sensing and 
displaying the battery charge level, and displaying, 
capturing, recording, and streaming data, images, and 
audio visual content in standard reality, augmented 
reality, and mixed reality environments; Downloadable 
computer application software for smart glasses, near 
eye display systems, and head mounted displays for the 
generation and display of standard reality, augmented 
reality, mixed reality content; Downloadable 
computer application software for smart glasses, 
near eye display systems, and head mounted displays 
for communication with other smart glasses, near 
eye display systems, and head mounted displays; 
Downloadable computer software for enabling capture, 
storage, and transmission of photographs, videos, 
data, and information with a user’s biometric, health, 
and other performance data overlaid and integrated 
into the recording; Downloadable computer software 
for viewing and interacting with a feed of images, 
audio, audio-visual and video content and associated 
text and data; Downloadable computer software, 
namely, downloadable mobile application for setting 
up, configuring, and controlling wearable computer 
hardware and wearable computer peripherals; Electric 
cables; Electrical adapters; Electronic monitoring 
devices incorporating indicators that light up and 
change color based on wearer’s cumulative activity 
level; Electronic monitoring devices incorporating 
microprocessors, digital display, and accelerometers, 
for detecting, storing, reporting, monitoring, 
uploading and downloading sport, fitness training, and 
activity data to the internet, and communication with 
gaming consoles and personal computers, regarding 
time, pace, speed, steps taken, athletic skill, calories 
burned, heart and body rate, global positioning, 
direction, distance, altitude, navigational and weather 
information; Electronic navigational instruments and 
apparatus; Fitness and exercise sensors, monitors, and 
displays for sensing, monitoring, recording, displaying, 
measuring, and transmitting global positioning, 
direction, distance, altitude, speed, temperature, and 
navigational information, to be worn during exercise 
and for sports activities; Gesture recognition software; 
Glasses with the function of wireless communication; 
Global positioning system (GPS) devices; Goggles for 
enabling virtual reality, augmented reality and mixed 
reality world experiences; Hardware and software to 
view virtual images in creating virtual, augmented 
and mixed reality; Head mounted video display; Head-
mounted display screen devices and their component

ات  ف ات الصــوت والميكروفونــات المباعــة كمــري والالســلكية، وباالأخــص مكــرب
ــة،  ــة المحمول ــة الرقمي وني لكرت ــزة االإ ــوب، واالأجه ــزة الحاس ــة الأجه مكون
الهاتفيــة،  المكالمــات  واســتقبال  رســال  الإ لالرتــداء  القابلــة  واالأجهــزة 
، والبيانــات الرقميــة االأخــرى،  ي

و�ف لكــرت يــد االإ والرســائل النصيــة، والرب
ــع  ــارات الواق ــت؛ نظ ني ــبكة االأنرت ــول إىل ش ــري الوص ي توف

ــتخدامها �ف والس
؛  ي

ا�ف ــرت ــع االف ــات الواق ، برمجي ي
ا�ف ــرت ــع االف ــماعات الواق ، س ي

ا�ف ــرت االف
الواقــع  برمجيــات  ؛  التفاعــىي فيــه  للرت ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  برمجيــات 
ي 

ا�ف ؛ برمجيــات الواقــع االفــرت ي
ا�ف ي بيئــة الواقــع االفــرت

ي للتنقــل �ف
ا�ف االفــرت

ي الحركــة وتصــور المحتــوى؛ برمجيــات الواقــع 
لتتبــع الكائنــات والتحكــم �ف

؛ برمجيــات الواقــع  ي
ا�ف ي لتشــغيل ســماعات الواقــع االفــرت

ا�ف االفــرت
ــب،  ، والتالع ي

ا�ف ــرت ــع االف ــور الواق ــة تص ف لتجرب ــتخدم�ي ي للمس
ا�ف ــرت االف

والمختلــط  والمعــزز  ي 
ا�ف االفــرت الواقــع  برمجيــات  بــه؛  واالنغمــاس 

ف أجهــزة الحاســوب ووحــدات تحكــم ألعــاب الفيديــو  ي تمكــ�ي
الســتخدامها �ف

ي ألعــاب الفيديــو المحمولــة وأجهــزة الحاســوب 
ووحــدات التحكــم �ف

اللوحيــة، واالأجهــزة المحمولــة، والهواتــف المحمولــة لتوفــري تجــارب 
ــاور  ــاور وأس ــاعات واالأس ــط؛ الس ــزز، والمختل ي والمع

ا�ف ــرت ــع االف الواق
 ، ف ــخصي�ي ف الش ــ�ي ــاعدين الرقمي ــات إىل المس ــل البيان ي تنق

ــىت ــم ال المعص
والهواتــف الذكيــة وأجهــزة الحاســوب الشــخصية مــن خــالل مواقــع 
ــوبية؛  ــة والحاس وني لكرت ــال االإ ــبكات االتص ــن ش ــا م ه ــت وغري ن نرت ــبكة االإ ش
ــزة  ــى أجه ــتمل ع ــاء تش ــة للم ف المقاوم ــ�ي ــن الع ــة م ــرض قريب ــة ع أنظم
ــوى  ــرض محت ــد وع ــج لتولي ــة، وبرام وني ــرض إلكرت ــات ع ــوب، وواجه حاس
ي 

ي والواقــع المختلــط؛ أجهــزة تعقــب النشــاط الــىت
ا�ف الواقــع االفــرت

ي يمكــن ارتداؤهــا؛ تتألــف 
يمكــن ارتداؤهــا؛ ملحقــات الحواســيب الــىت

ــات  ــج وشاش ــن برام ــاىسي م ــكل أس ــداء بش ــة لالرت ــبة القابل ــزة الحوس أجه
اللوحيــة،  الحاســوب  وأجهــزة  الحاســوب،  بأجهــزة  لالتصــال  عــرض 
ف الواقــع  واالأجهــزة المحمولــة، والهواتــف المحمولــة مــن أجــل تمكــ�ي
ي والواقــع المعــزز وتجــارب العالــم المختلطــة؛ تتألــف االأجهــزة 

ا�ف االفــرت
ونيــة الرقميــة القابلــة لالرتــداء بشــكل أســاىسي مــن برامــج للتنبيهــات  لكرت االإ
ات، ولتســجيل وتنظيــم  ، والتذكــري ي

و�ف لكــرت ــد االإ ي والرســائل، ورســائل الرب
ــات، والصــوت،  ونقــل ومعالجــة ومراجعــة واســتقبال النصــوص، والبيان
ــة  وني لكرت ــزة االإ ــرض؛ االأجه ــات الع ــة وشاش ــات الرقمي ــورة، والملف والص
الواقيــة  النظــارات والنظــارات  القابلــة لالرتــداء، وباالأخــص  الرقميــة 
ونيــة القابلــة لالرتــداء، وباالأخــص  لكرت وســماعات الــرأس؛ االأجهــزة االإ
ي تشــتمل عــى برمجيــات تنقــل 

الســاعات واالأســاور وأســاور المعصــم الــىت
ف والهواتــف الذكيــة وأجهــزة  ف الشــخصي�ي البيانــات إىل المســاعدين الرقميــ�ي
ــبكات  ــن ش ــا م ه ــت وغري ن نرت ــع االإ ــالل مواق ــن خ ــخصية م ــوب الش الحاس
ونيــة والحاســوبية؛ االأجهــزة الطرفيــة القابلــة لالرتــداء  لكرت االتصــال االإ
الأجهــزة الحاســوب وأجهــزة الحاســوب اللوحيــة واالأجهــزة المحمولــة 
والهواتــف المحمولــة، وباالأخــص شاشــات قابلــة للتهيئــة مثبتة عــى الرأس.
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parts; Headsets; Headsets for use with computers; 
interactive entertainment software; interface 
electronics, namely, video driver interface circuits 
for digital video eyewear; Location-aware computer 
software, downloadable computer software and mobile 
application software for searching, determining and 
sharing locations; Loudspeakers; Messaging software; 
Microdisplays, namely, head mounted video displays 
and near eye video displays; Mixed reality computer 
hardware; Mixed reality glasses; Mixed reality headsets; 
Mixed reality software; Mixed reality software for 
interactive entertainment; Mixed reality software for 
navigating a mixed reality environment; Mixed reality 
software for object tracking, motion control and content 
visualization; Mixed reality software for operating 
mixed reality headsets; Mixed reality software for users 
to experience mixed reality visualization, manipulation 
and immersion; Mobile application software for 
creating personalized fitness training programs; 
Motion tracking sensors for augmented reality 
technology; Motion tracking sensors for mixed reality 
technology; Motion tracking sensors for virtual reality 
technology; Multifunctional electronic devices for 
displaying, measuring, and uploading to the Internet 
information including time, date, body and heart rates, 
global positioning, direction, distance, altitude, speed, 
steps taken, calories burned, navigational information, 
weather information, the temperature, wind speed, 
and the declination of body and heart rates, altitude 
and speed; Multifunctional electronic devices for 
displaying, measuring, and uploading to the Internet 
information including time, date, heart rate, global 
positioning, direction, distance, altitude, speed, steps 
taken, calories burned, navigational information, 
changes in heart rate, activity level, hours slept, quality 
of sleep, and silent wake alarm; Near eye display 
optics, namely, video display screens for mounting 
near a user’s eyes and lenses for displaying images 
to a user; Near eye display systems comprised of GPS 
sensors, accelerometers, magnetometers, directional 
compasses, environment temperature sensors, and 
electronic tip and tilt orientation sensors; Near eye 
display systems comprising computer hardware, 
electronic display interfaces, and software for the 
generation and display of virtual reality and mixed 
reality content; Near eye display systems comprising 
computer hardware, electronic display interfaces, and 
software specifically adapted for goggles; Near eye 
display systems comprising eyewear and software for the 
generation and display of standard reality, augmented 
reality, and mixed reality content; Near eye displays; 
Network communication apparatus, namely, mobile 
and wearable digital electronic devices for the sending
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and receiving of text, data, audio, image, and video 
files across networks; Pedometers; Peripherals for 
mobile devices, namely, pedometers and altimeters; 
Personal assistant software; Personal digital assistants; 
Personal electronic devices used to track fitness goals 
and statistics; Personal fitness trackers; Personal 
video display devices in the nature of wearable 
displays for viewing digital content including virtual 
reality, augmented reality and mixed reality content; 
Personal video display screens; Portable, handheld, 
and personal digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing, 
and receiving text, data, and digital files; Remote 
control apparatus for wearable computer hardware 
and smartwatches; Sensors for scientific use to be worn 
by a human to gather human biometric data, mobile 
and wearable digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image and video files; Smart glasses; 
Smart glasses with wired and wireless audio capability; 
Smartwatch bands; Smartwatch straps; Smartwatches; 
Social assistant software; Software and firmware for 
controlling, configuring and managing controllers; 
Software and firmware for displaying video games and 
electronic media on display screen devices provided 
as updates for or in combination with head-mounted 
display screen devices; Software and firmware for 
operating system programs; Software and firmware for 
video drivers and video processing provided as updates 
for or in combination with head-mounted display 
screen devices; Software and firmware for enabling 
electronic devices to share data and communicate 
with each other; Software driver programs for 
electronic devices for enabling computer hardware 
and electronic devices to communicate with each 
other; Software for advertisers to communicate and 
interact with online communities; Software for alerts, 
messages, emails, and reminders, and for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing, 
and receiving text, data, audio, image and digital files 
and display screens; Software for communicating by 
wireless local area networks, wireless technologies, 
and other communication protocols between near-
eye display systems and network devices, namely, 
mobile phones, smart phones, computers, tablets, 
and other computer systems; Software for converting 
natural language into machine-executable commands; 
Software for creating and managing social media 
profiles and user accounts; Software for creating, 
editing, uploading, downloading, accessing, viewing, 
posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and sharing
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or otherwise providing electronic media or information 
via computer and communication networks; Software 
for creating, managing and accessing groups within 
virtual communities; Software for creating, managing, 
and interacting with an online community; Software 
for facilitating and arranging for the financing and 
distribution of fundraising and donations; Software 
for generating images to be displayed in near-eye 
display system; Software for integrating electronic 
data with real world environments for the purposes of 
entertainment, education, gaming, communicating, 
and social networking; Software for modifying and 
enabling transmission of images, audio, audio visual 
and video content and data; Software for online 
charitable fundraising services and financial donation 
services; Software for ordering and/or purchasing 
goods and services; Software for organizing, searching 
for and managing events; Software for planning 
activities with other users, making recommendations; 
Software for processing images, graphics, audio, video, 
and text; Software for recording, storing, transmitting, 
receiving, displaying and analyzing data from wearable 
computer hardware; Software for smart phones and 
other computer systems to generate data, images, 
and audio for display in near-eye display systems and 
for transmitting such data, images, audio to near-eye 
display systems; Software for smart phones and other 
computer systems to receive data from near-eye display 
systems; Software for social and destination mapping; 
Software for social networking; Software for streaming 
multimedia entertainment content; Software for the 
collection, managing, editing, organizing, modifying, 
transmission, sharing, and storage of data and 
information; Software for tracking motion in, visualizing, 
manipulating, viewing, and displaying augmented, 
mixed and virtual reality experiences; Software for 
use as an application programming interface (API); 
Software for use in creating and designing virtual 
reality, augmented reality and mixed reality software; 
Software for wireless content, data and information 
delivery; Software in the nature of a mobile application; 
Software that enables individuals, groups, companies, 
and brands to create and maintain an online presence for 
marketing purposes; Software, namely, an interpretive 
interface for facilitating interaction between humans 
and machines; Telecommunications apparatus and 
instruments, namely, speakers and microphones sold 
as component features of computers, mobile and 
wearable digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, text messages, electronic 
mail, and other digital data, and for use in providing 
access to the internet; Virtual reality glasses; Virtual 
reality headsets; Virtual reality software; Virtual reality
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software for interactive entertainment; Virtual reality 
software for navigating a virtual reality environment; 
Virtual reality software for object tracking, motion 
control and content visualization; Virtual reality 
software for operating virtual reality headsets; Virtual 
reality software for users to experience virtual reality 
visualization, manipulation and immersion; Virtual, 
augmented, and mixed reality software for use in 
enabling computers, video game consoles, handheld 
video game consoles, tablet computers, mobile devices, 
and mobile telephones to provide virtual, augmented, 
and mixed reality experiences; Watches, bracelets, and 
wrist bands that communicate data to personal digital 
assistants, smart phones, and personal computers 
through Internet websites and other computer and 
electronic communication networks; Waterproof near 
eye display systems comprising computer hardware, 
electronic display interfaces, and software for the 
generation and display of virtual reality and mixed 
reality content; Wearable activity trackers; Wearable 
computer peripherals; Wearable computing devices 
comprised primarily of software and display screens 
for connection to computers, tablet computers, mobile 
devices, and mobile phones in order to enable virtual 
reality, augmented reality and mixed reality world 
experiences; Wearable digital electronic devices 
comprised primarily of software for alerts, messages, 
emails, and reminders, and for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, reviewing, and receiving 
text, data, audio, image and digital files and display 
screens; Wearable digital electronic devices, namely, 
glasses, goggles, and headsets; Wearable electronic 
devices, namely, watches, bracelets, and wristbands 
that are comprised of software that communicates 
data to personal digital assistants, smart phones, 
and personal computers through Internet websites 
and other computer and electronic communication 
networks; Wearable peripherals for computers, tablet 
computers, mobile devices and mobile telephones, 
namely, configurable head-mounted displays.
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Date :18/05/2022  التاريخ :18/05/2022

Trademark No.:42770 العالمة التجارية رقم :  42770

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: HALITLAR GIDA SAGLIK 
URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

ي تيجاريت ليمتد 
ي �ف ي سانا�ي بإسم :  هاليتالر جيدا ساجليك اورونلري

ي 
كيىت شري

Applicant Address :Baspinar (Organize) OSB 
Mahallesi, O.S.B. 5. Bolge, 83561 Nolu Cadde 28, 
Sehitkamil, Gaziantep – Turkey 

 .5. ي ، او.اس.�ب ي ماهاليىسي ي) او اس �ب ف العنوان :  باسبينار )اورجانري
بولجي، 83561 نولو جاددي 28، شيهيتكاميل، غازي عنتاب - تركيا  

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

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

Goods/Services:
Beers; preparations for making beer, namely, extracts 
of hops for making beer, mineral water, spring water, 
table water, soda water; fruit and vegetable juices, non-
alcoholic fruit and vegetable concentrates and extracts 
for making beverages, non-alcoholic soft drinks; 
energy drinks; protein-enriched sports beverages; non-
alcoholic malt beer; non-alcoholic malt wort. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة والمعــىف بهــا خالصــات نبــات  ات لتحضــري البــري ة؛ مســتح�ف البــري
ــع؛  ــاه الينابي ــة؛ مي ــاه معدني ة؛ مي ــري ــار لتحضــري الب حشيشــة الدين
اوات؛  الفواكــه والخــ�ف ميــاه جوفيــة؛ مــاء الصــودا؛ عصائــر 
وات غــري الكحوليــة ومســتخلصاتها لصنع  مركــزات الفواكــه والخــ�ف
ــة؛  ــات الطاق وب ــة؛ مرش ــري كحولي ــة غ ــات غازي وب ــات؛ مرش وب المرش
ــت غــري  ة شــعري منب ــري ؛ ب ف ــ�ي وت ــة بالرب ــة الغني ــات الرياضي وب المرش

 . ــة الشــعري غــري كحــوىلي كحوليــة؛ مــاء نبت
  

 

Date :22/05/2022  التاريخ :22/05/2022

Trademark No.:42788 العالمة التجارية رقم :  42788

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: GREEN HAS ITALIA S.P.A.  .ايه. ي بإسم :  غرين هاز ايتاليا اس.�ب

27  

28  
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Applicant Address: Corso Alba 85/89, 12043 
Canale, Cuneo, Italy 

، كونيو، ايطاليا   العنوان :  كورسو البا 85/89، 12043 كاناىلي

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Acetates [chemicals]; Additives, chemical, to fungicides; 
Additives, chemical, to insecticides; Ammonium 
nitrate; Ammonium salts; Animal manure; Boric 
acid for industrial purposes; By-products of the 
processing of cereals for industrial purposes; Calcium 
cyanamide [fertilizer]; Calcium salts; Carbonates; 
Cellulose derivatives [chemicals]; Chlorides; Citric 
acid for industrial purposes; Compost; Cultures of 
microorganisms, other than for medical and veterinary 
use; Enzymes for industrial purposes; Fertilizing 
preparations; Gallotannic acid; Guano; Hormones 
for hastening the ripening of fruit; Potting grits; 
Iron salts; Mineral acids; Nitric acid; Nitrogenous 
fertilizers; Organic digestate [fertilizer]; Phosphoric 
acid; Preparations of microorganisms, other than for 
medical and veterinary use; Seaweeds [fertilizers]; Seed 
preserving substances; Silicates; Tannin; Tensio-active 
agents; Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; Fertilizers; Humus top dressing; Fish meal 
fertilizers; Phosphates [fertilizers]; Glutinous tree-
grafting preparations; Preparations of trace elements 
for plants; Plant growth regulating preparations; 
Chemicals for use in agriculture (other than fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides); Chemicals 
for horticultural use, other than fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; Soil conditioning 
preparations; Chemical preparations to prevent wheat 
blight; Chemical preparations to prevent mildew; Vine 
disease preventing chemicals; Chemicals for use in 
forestry, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; Anti-sprouting preparations for 
vegetables; Flower preservatives; Salts [fertilizers]; 
Slag [fertilizers]; Substrates for soil-free growing 
[agriculture]; Superphosphates [fertilizers]; Soil for 
growing; Topsoil; Peat [fertilizer]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لمبيــدات  الكيميائيــة  المضافــات  كيميائيــة[؛  ]مــواد  خــالت 
ات  ــرت ــة؛ ن ي ــدات الحرش ــة للمبي ــات الكيميائي ــات؛ المضاف الفطري
ــك  ــض البوري ؛ حم ي

ــوا�ف ــماد حي ــوم؛ س ــالح االأموني ــوم؛ أم االأموني
الحبــوب  لمعالجــة  الثانويــة  المنتجــات  الصناعيــة؛  لالأغــراض 
أمــالح  ]ســماد[؛  الكالســيوم  ســياناميد  الصناعيــة؛  لالأغــراض 
]كيماويــات[؛  الســليلوز  مشــتقات  الكربونــات؛  الكالســيوم؛ 
يك لالأغــراض الصناعيــة؛ ســماد طبيعــي؛  كلوريــدات؛ حامــض الســرت
االســتخدامات  بخــالف  الدقيقــة،  الحيــة  الكائنــات  مســتنبتات 
ات  ــتح�ف ــة؛ مس ــراض الصناعي ــات لالأغ ــة؛ إنزيم ــة والبيطري الطبي
التســميد؛ حمــض التنيــك؛ غوانــو؛ الهرمونــات لتريــع نضــج 
الفواكــه؛ تربــة تأصيــص؛ أمــالح الحديــد؛ أحمــاض معدنيــة؛ 
عضــوي  هضــم  وجينيــة؛  النيرت االأســمدة  يــك؛  النيرت حمــض 
الحيــة  الكائنــات  ات  الفســفوريك؛ مســتح�ف ]ســماد[؛ حمــض 
ــاب  ــة؛ االعش ــة والبيطري ــتخدامات الطبي ــالف االس ــة، بخ الدقيق
؛  ف ــ�ي ــليكات؛ التان ــذور؛ س ــة للب ــواد حافظ ــمدة[؛ م ــة ]االأس البحري
ــة المســتخدمة  ــر الســطحي؛ المــواد الكيميائي ــة للتوت عوامــل فاعل
ــاىلي  ــات؛ اســمدة؛ ســماد دب ي الزراعــة والبســتنة والحراجــة والغاب

�ف
ــمدة[؛  ــفات ]االأس ــمك؛ الفوس ــات الس ــن وجب ــمدة م ــطحي؛ أس س
ــارص  ات العن ــتح�ف ــجار؛ مس ــم االأش ــة لتطعي ات غروي ــتح�ف مس
ات تنظيــم نمــو النبــات؛ المــواد  النــادرة للنباتــات؛ مســتح�ف
ــات  ــدات الفطري ــالف مبي ــة )بخ ي الزراع

ــتخدمة �ف ــة المس الكيميائي
والطفيليــات)؛  ات  الحــرش ومبيــدات  االأعشــاب  ومبيــدات 
البســتنة، بخــالف مبيــدات  ي 

�ف المســتخدمة  الكيميائيــة  المــواد 
ات والطفيليــات؛  الفطريــات ومبيــدات االأعشــاب ومبيــدات الحــرش
ــة  ــة للوقاي ات الكيميائي ــتح�ف ــة؛ المس ب ــف الرت ات تكيي ــتح�ف مس
ات كيميائيــة لمنــع  مــن لفحــة الحنطــة وتكــدر الحنطــة؛ مســتح�ف
ــروم؛  ــرض الك ــع م ي تمن

ــىت ــة ال ــواد الكيميائي ــري؛ الم ــن الفط العف
ي الغابــات، باســتثناء مبيــدات 

المــواد الكيميائيــة المســتخدمة �ف
ات والطفيليــات؛  الفطريــات ومبيــدات االأعشــاب ومبيــدات الحــرش
وات؛ مــواد حافظــة للزهــور؛  نبــات للخــ�ف ات مضــادة لالإ مســتح�ف
ات التســميد؛ الخبــث ]االأســمدة[؛ ركائز  أمــالح ]أســمدة[؛ مســتح�ف
ــوبر  ــة؛ الس ــراب للزراع ــة[؛ ت ــة ]الزراع ب ــن الرت ــة م ــة الخالي للزراع
ــث  ــطحية؛ الخ ــة الس ب ــة؛ الرت ــة للزراع ب ــمدة[؛ الرت ــفات ]االأس فوس

]االأســمدة[. 

 GROUP اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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Date :22/05/2022  التاريخ :22/05/2022

Trademark No.:42789 العالمة التجارية رقم :  42789

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: GREEN HAS ITALIA S.P.A.  .ايه. ي بإسم :  غرين هاز ايتاليا اس.�ب

Applicant Address :Corso Alba 85/89, 12043 
Canale, Cuneo, Italy 

، كونيو، ايطاليا   العنوان :  كورسو البا 85/89، 12043 كاناىلي

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Fungicides; Herbicides; Chemical preparations to treat 
wheat blight [smut]; Chemical preparations for treating 
phylloxera; Mildew (Chemical preparations to treat 
-); Vine disease treating chemicals; Preparations for 
destroying mice; Larvae exterminating preparations; 
Slug exterminating preparations; Vermin destroying 
preparations; Soil-sterilizing preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الكيميائيــة  مبيــدات الفطريــات؛ مبيــدات االأعشــاب؛ المســتح�ف
ات الكيميائيــة لعــالج  لمعالجــة آفــة القمــح ]ســموت[؛ المســتح�ف
ات كيميائيــة لعــالج العفــن الفطــري؛  يــا الفلكــرة؛ مســتح�ف بكتري
كيماويــات لمعالجــة مــرض الكــروم؛ المــواد الكيميائيــة البــادة 
اق؛  ف ات إبــادة الــرب قــات؛ مســتح�ف ات إبــادة الري ان؛ مســتح�ف الفــرأ

بــة  ات تعقيــم الرت ات؛ مســتح�ف ات تدمــري الحــرش مســتح�ف

  

 

Date :22/05/2022  التاريخ :22/05/2022

Trademark No.:42790 العالمة التجارية رقم :  42790

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: GREEN HAS ITALIA S.P.A.  .ايه. ي بإسم :  غرين هاز ايتاليا اس.�ب

Applicant Address: Corso Alba 85/89, 12043 
Canale, Cuneo, Italy 

، كونيو، ايطاليا   العنوان :  كورسو البا 85/89، 12043 كاناىلي
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; Seeds for 
planting; Natural plants and flowers; Natural turf. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــري المدرج ــة غ ــتنة والحرجي ــة والبس ــات الزراعي ــالل والمنتج الغ
ي الفئــات االأخــرى؛ بــذور للزراعــة؛ النباتــات والزهــور الطبيعيــة؛ 

�ف
العشــب الطبيعــي. 

  

 

Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42811 العالمة التجارية رقم :  42811

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Beurer GmbH  كة بيورير المحدودة بإسم :  �ش

Applicant Address :Soeflinger Str. 218, D-89077 
Ulm, ALEMANIA 

العنوان :  شارع سوفلينجر 218، 89077 أولم، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Software and hardware for use in navigation or for use 
in GPS; Image intensifiers; diet scales; Weighing scales 
for medical use; Video telephones; Data processing 
apparatus; force measurement apparatus; Apparatus 
for the transmission of images; Sound reproduction 
apparatus; Monitoring apparatus; Transmitting tubes; 
Weight measuring instruments, Glass graduated scales, 
Electronic scales, Portable digital electronic scales; 
Fire-extinguishing apparatus; Recording apparatus; 
Calculating devices; MPEG audio players; apparatus 
or instruments for calculating, monitoring, tracking, 
recording or display purposes, namely, activity 
trackers; Apparatus and instruments for transforming 
electricity; Compact scales; Cash registers; GPS tracking 
apparatus; Computers; Closed circuit television 
cameras, Infant audio monitors; Personal weighing 
scales; Wheelchair scales; apparatus or instruments 
incorporating a horological function for calculating, 
monitoring, tracking, recording or display purposes, 
namely, activity trackers; digital scales; Hair-curlers, 
electrically heated; Talking scales; GPS incorporating 
a watch, GPS incorporating watches or horologic

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــام  ي نظ

ــتخدام �ف ــة أو لالس ي المالح
ــتخدام �ف ــزة لالس ــج وأجه برام

ي إس)؛ مكثفــات الصــور؛ موازيــن  تحديــد المواقــع العالمــي )جــي �ب
؛ هواتــف فيديــو؛  ي االأنظمــة الغذائيــة؛ موازيــن لالســتخدام الطــىب
أجهــزة معالجــة البيانــات؛ أجهــزة قيــاس القــوة؛ أجهــزة نقــل 
ــل؛  ــب النق ــة؛ أنابي ــزة مراقب ــوت؛ أجه ــخ الص ــزة نس ــور؛ أجه الص
ونية،  أجهــزة قيــاس الــوزن، موازين زجاجيــة متدرجــة، موازيــن الكرت
ونيــة رقميــة محمولــة؛ أجهــزة اطفــاء الحرائــق؛ أجهــزة  موازيــن الكرت
ــي؛  ي اي ج ــوت ام �ب ــغالت الص ــاب؛ مش ــزة الحس ــجيل؛ أجه التس
ــجيل أو  ــع أو التس ــة أو التتب ــاب أو المراقب ــزة أو أدوات للحس أجه
العــرض، أي متتبعــات االأنشــطة؛ أجهــزة وأدوات لتحويــل الكهرباء؛ 
ي إس)؛  موازيــن مدمجــة؛ االت تســجيل النقــد؛ أجهــزة تتبــع )جــي �ب
ات تلفزيونيــة ذات دائــرة مغلقــة، شاشــات  أجهــزة كومبيوتــر؛ كامــري
صوتيــة لالأطفــال؛ موازيــن شــخصية؛ موازيــن الكــراىسي المتحركــة؛ ؛ 
ــاس الزمــن الأغــراض الحســاب  جهــاز أو أدوات تتضمــن وظيفــة قي
أو المراقبــة أو التتبــع أو التســجيل أو العــرض ، متتبعــات النشــاط؛ 
كهربائيــا؛  مســخنة  الشــعر،  لتجفيــف  أدوات  رقميــة؛  موازيــن 
ي تحتــوي 

موازيــن الحديــث؛ أنظمــة تحديــد المواقــع العالمــي الــىت
ي 

ي إس) الــىت عــى ســاعة ، أنظمــة تحديــد المواقــع العالمــي )جــي �ب
تحتــوي عــى ســاعات أو أدوات قيــاس الزمــن؛ أجهــزة تتضمــن 
ــة أو ــاب أو مراقب ــتخدامه لحس ــم اس ــت ويت ــاس الوق ــف قي وظائ
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

instruments; Apparatus incorporating horological 
functions and being for calculating, monitoring, 
recording or displaying physical activity levels, and/or 
physical inactivity periods, and/or steps walked or ran, 
and/or distances covered in exercise, and/or exercise 
levels achieved compared with exercise level goals, 
and/or calories burned, and/or exercise goal levels 
based on past exercise, and/or the quality of rest and 
sleep patterns and activity tracking; Fitness scales; 
Magnetic data carriers, recording discs; and parts 
and fittings for all the aforesaid goods; Ear plugs (ear 
protection devices); Scales with body mass analysers; 
Baby scales; Kitchen weighing scales, Analytical 
balances, Mobile apps; Infant scales; GPS incorporating 
watches or horologic instruments; Diagnosis 
systems and Apparatus; Image scanners; Scientific, 
nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; Apparatus and instruments for regulating 
electricity; Wearable digital electronic devices in the 
form of a wrist smartwatch for providing software and 
display screens for viewing, sending and receiving 
texts, emails, data and information; Monitoring 
devices not for medical purposes used to monitor body 
movements and speed; Apparatus and instruments for 
switching electricity; Apparatus and instruments for 
conducting electricity; Electronic global positioning 
systems; electronic devices in the form of a wristband or 
bracelet incorporating a display screen and/or software 
for viewing, sending and/or receiving texts, emails, 
data or other information, namely, activity trackers; 
monitoring devices for calculating, monitoring, 
recording or displaying physical activity levels, and/or 
physical inactivity periods, and/or steps walked or ran, 
and/or distances covered in exercise, and/or exercise 
levels achieved compared with exercise level goals, and/
or calories burned, and/or exercise goal levels based 
on past exercise, and/or the quality of rest and sleep 
patterns; Mechanisms for coin-operated apparatus; 
Apparatus and instruments for controlling electricity; 
Apparatus and instruments for accumulating electricity; 
Instruments for measuring length; apparatus for the 
recording of snoring and sleeping sounds; Sound 
transmitting apparatus; Portable sound reproducing 
apparatus; Electrical scales 

ات الخمــول  ي و/أو فــرت
تســجيل أو عــرض مســتويات النشــاط البــد�ف

ي يتــم 
ي أو الجــري و/أو المســافات الــىت

ي و/أو خطــوات المــىسش
البــد�ف

ــة  ــة مقارن ــن المحقق ــتويات التمري ــن و/أو مس ي التمري
ــا �ف تغطيته

بأهــداف مســتويات التمريــن، و / أو الســعرات الحراريــة المحروقــة 
ــابقة و/ ــن الس ــى التماري ــاًء ع ــن بن ــداف التمري ــتويات أه و/أو مس

أو نوعيــة الراحــة وأنمــاط النــوم وتتبــع النشــاط؛ موازيــن اللياقــة؛ 
حامــالت بيانــات مغناطيســية، أقــراص تســجيل؛ قطــع الغيــار 
وأجــزاء لجميــع البضائــع المذكــورة أعــاله؛ ســدادات االأذن )أجهــزة 
حمايــة االأذن)؛ موازيــن مــع أجهــزة تحليــل كتلــة الجســم؛ موازيــن 
االأطفــال؛ موازيــن المطبــخ - موازيــن تحليليــة - تطبيقــات الهواتــف 
ي 

المحمولــة؛ موازيــن الرضــع؛ ســاعات أو أدوات قيــاس الزمــن الــىت
ي إس)؛ أنظمة  تشــتمل عــى نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )جــي �ب
وأجهــزة التشــخيص؛ ماســحات الصــور؛ االأجهــزة واالدوات العلمية 
ي 

الفوتوغــرا�ف التصويــر  وأدوات  وأجهــزة  والمســاحية  والمالحيــة 
ي واالجهــزة واالدوات الب�يــة وادوات الــوزن والقيــاس 

والســينما�أ
اف) واالنقــاذ والتعليــم؛ أجهــزة وأدوات  واالشــارة والمراقبــة )اال�ش
ونيــة رقميــة يمكــن ارتداؤهــا عــى  ــاء؛ أجهــزة إلكرت لتنظيــم الكهرب
ــرض  ــات الع ــج وشاش ام ــري الرب ــم لتوف ــة للمعص ــاعة ذكي ــكل س ش
ي 

و�ف لكــرت ــد االإ ي لعــرض وإرســال واســتقبال النصــوص ورســائل الرب
والبيانــات والمعلومــات؛ أجهــزة المراقبــة ليســت لالأغــراض الطبيــة 
وتســتخدم لمراقبــة حــركات الجســم و�عتــه؛ أجهــزة وأدوات 
لتحويــل الكهربــاء؛ أجهــزة وأدوات لتوصيــل الكهربــاء؛ أنظمــة 
ونيــة عــى  لكرت ونيــة؛ االأجهــزة االإ لكرت تحديــد المواقــع العالميــة االإ
ــرض و/أو  ــة ع ــى شاش ــتمل ع ــوار يش ــم أو س ــوار معص ــكل س ش
ــائل  ــوص أو رس ــتقبال النص ــال و/أو اس ــرض و/أو إرس ــج لع برنام
هــا مــن المعلومــات ، أي  ي أو البيانــات أو غري

و�ف لكــرت يــد االإ الرب
متتبعــات النشــاط؛ أجهــزة المراقبــة لحســاب أو مراقبــة أو تســجيل 
ي و/

ات الخمــول البــد�ف ي و/أو فــرت
أو عــرض مســتويات النشــاط البــد�ف

ي التمرين 
ي أو الجــري و/أو المســافات المغطــاة �ف

أو خطــوات المــىسش
مســتوى  بأهــداف  مقارنــة  المحققــة  التمريــن  مســتويات  و/أو 
التمريــن و/أو حــرق الســعرات الحراريــة و/أو ممارســة المســتويات 
المســتهدفة بنــاًء عــى التماريــن الســابقة و/أو نوعيــة الراحــة 
ي تعمــل بقطــع النقــد؛ أجهــزة 

وأنمــاط النــوم؛ اليــات لالأجهــزة الــىت
ــاء؛  ــع الكهرب ــزة وأدوات لتجمي ــاء؛ أجه ي الكهرب

ــم �ف وأدوات للتحك
أجهــزة قيــاس الطــول؛ جهــاز لتســجيل أصــوات الشــخري والنــوم؛ 
الصــوت؛  أجهــزة محمولــة الستنســاخ  الصــوت؛  نقــل  أجهــزة 

ــة  ــن كهربائي موازي
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Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42812 العالمة التجارية رقم :  42812

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Beurer GmbH  كة بيورير المحدودة بإسم :  �ش

Applicant Address :Soeflinger Str. 218, D-89077 
Ulm, ALEMANIA 

العنوان :  شارع سوفلينجر 218، 89077 أولم، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Massage apparatus, Facial, body and foot massagers, 
aerated water massagers, air spa baths [vessels], 
spa baths [vessels]; Esthetic massage apparatus; 
Microdermabrasion apparatus; Feeding bottle 
receptacles; Apparatus for purifying air and for improving 
air quality via mechanical and/or electrostatic filtration 
and/or ultrasonic atomisation, filter mats being parts 
for the aforesaid apparatus, air-conditioning apparatus, 
air-conditioning installations, primarily comprised 
of compressors and heat exchangers; Feeding bottle 
teats; Diagnostic, examination and monitoring 
devices, thermometers for medical purposes, digital 
thermometers for medical purposes; Suture materials; 
Feeding bottle valves; Massage apparatus, facial, 
body and foot massagers, aerated water massagers, 
air spa baths [vessels], inhalers, pulse meters, fertility 
meters, blood testing apparatus, blood glucose meters, 
sphygmomanometers, infrared lamps for medical use, 
electric heaters and warmers, heating pads for medical 
and not for medical purposes, bed warmers, electric 
blankets, foot warmers, heated footmuffs, car seat 
heating, drying apparatus, fans, air dehumidifying and 
humidifying apparatus; Orthopedic articles; Electrically 
heated clothing for medical use, Electrically heated 
clothing, Body warming devices for medical use, 
Warming belts, warming facial masks; Massage chairs; 
Electrically operated hearing aids, Medical instruments 
for use as aids to hearing; Breast pumps; Dummies for 
babies; Dental apparatus and instruments; Parts and 
accessories for all the aforesaid goods, included in this 
class; Infrared lamps for medical purposes; Veterinary 
apparatus and instruments; Apparatus, devices and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مدلــك  والقــدم،  والجســم  للوجــه  مدلــك  تدليــك،  أجهــزة 
حمامــات  ]االأوعيــة[،  الهــواء  ســبا  حمامــات  الغــازي،  بالمــاء 
؛ جهــاز مســح الجلــد  الســبا ]الســفن[؛ أجهــزة للتدليــك التجميــىي
الهــواء  لتنقيــة  أجهــزة  الرضاعــة؛  زجاجــات  أوعيــة  وصقلــه؛ 
ــكي و / أو  ــيح الميكاني ش ــق الرت ــن طري ــواء ع ــودة اله ف ج ــ�ي ولتحس
الكهروســتاتيكي و / أو االنحــالل بالموجــات فــوق الصوتيــة، حصائــر 
ــف الهــواء،  المرشــح كأجــزاء مــن االجهــزة المذكــورة ، أجهــزة تكيي
ي تتكــون أساًســا مــن ضواغــط 

وتركيبــات تكييــف الهــواء، الــىت
ومبــادالت حراريــة؛ حلمــات زجاجــات الرضاعــة؛ أجهــزة التشــخيص 
ــن الحــرارة لالأغــراض الطبيــة، موازيــن  والفحــص والمراقبــة، موازي
ــة؛  ــة الجراحي ــواد للخياط ــة؛ م ــراض الطبي ــة لالأغ ــرارة الرقمي الح
للوجــه  مدلــك   ، تدليــك  أجهــزة  الرضاعــة؛  زجاجــات  حلمــات 
والجســم والقــدم ، مدلــك بالمــاء الغــازي ، حمامــات ســبا الهــواء 
ــزة  ــض ، أجه ــاس النب ــزة قي ــاق ، أجه ــزة االستنش ــة[ ، أجه ]االأوعي
ــكر  ــاس الس ــزة قي ــدم ، أجه ــص ال ــاز فح ــة ، جه ــاس الخصوب قي
ي الــدم ، أجهــزة قيــاس ضغــط الــدم ، مصابيــح االأشــعة تحــت 

�ف
ــة ،  ــة والتدفئ ــخانات الكهربائي ي ، الس ــىب ــتخدام الط ــراء لالس الحم
وســادات تدفئــة لالأغــراض الطبيــة وغــري الطبيــة ، مدفئــات الريــر 
أ  ف المــد�ف ي القدمــ�ي

ف ، وا�ت ، البطانيــات الكهربائيــة، مدفئــات القدمــ�ي
أ مقعــد الســيارة ، أجهــزة التجفيــف ، المــراوح ، أجهــزة  ، مــد�ف
ــخنة  ــس مس ــة؛ مالب ي ــل تجبري ــب ؛ مفاص طي ــواء والرت ــف اله تجفي
ــاً ، أجهــزة  ــس مســخنة كهربائي ي ، مالب ــاً لالســتخدام الطــىب كهربائي
، أحزمــة تدفئــة، أقنعــة تدفئــة  ي تدفئــة الجســم لالســتخدام الطــىب
ي تعمــل بالكهربــاء ، 

الوجــه؛ كــراىسي التدليــك؛ أجهــزة الســمع الــىت
واالأدوات الطبيــة الســتخدامها كأدوات مســاعدة للســمع؛ شــفاطات 
ثــدي؛ دمــى لالأطفــال؛ أجهــزة وأدوات طــب االأســنان؛ قطــع غيــار 
ي 

�ف المدرجــة  أعــاله  المذكــورة  البضائــع  لجميــع  واكسســوارات 
الصنــف؛ مصابيــح االأشــعة تحــت الحمــراء لالأغــراض الطبيــة؛ 
أجهــزة وأدوات بيطريــة؛ معــدات وأجهــزة وأدوات لرعايــة االأطفــال؛
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articles for nursing infants; Ear plugs [ear protection 
devices], Inhalers; Medical apparatus and instruments; 
Snoring mask, anti-snoring aids, Sensor apparatus for 
medical use in diagnosis; Pulse oximeters (diagnostic, 
examination and monitoring devices); Body cleansers 
and toiletries, Face masks for medical use, Medical 
apparatus and instruments; Surgical apparatus and 
instruments; Lice combs (medical apparatus and 
instruments) 

االستنشــاق؛  أجهــزة   ، االأذن[  حمايــة  ]أجهــزة  االأذن  ســدادات 
ــاز  ، جه ــخري ــادات الش ، مض ــخري ــاع الش ــة؛ قن ــزة وأدوات طبي أجه
ــج  ــس التأكس ــخيص؛ مقايي ي التش

ي �ف ــىب ــتخدام الط ــعار لالس استش
منظفــات  والمراقبــة)؛  والفحــص  التشــخيص  )أجهــزة  ي 

النبــىف
ي  الجســم ومســتلزمات النظافــة ، أقنعــة الوجــه لالســتخدام الطــىب
ــاط  ــة؛ أمش ــدات جراحي ــزة ومع ــة؛ أجه ــزة واالأدوات الطبي ، االأجه

ــة)  ــزة وأدوات طبي ــل )أجه القم

  

 

Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42813 العالمة التجارية رقم :  42813

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Beurer GmbH  كة بيورير المحدودة بإسم :  �ش

Applicant Address :Soeflinger Str. 218, D-89077 
Ulm, ALEMANIA 

العنوان :  شارع سوفلينجر 218، 89077 أولم، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying and ventilating; 
Electric bottle heaters; Personal heating and drying 
implements; Steam sterilizers; Lighting lamps, daylight 
running lamps, Infrared lamps, not for medical 
purposes, Infrared lamps, not for medical purposes; 
Electric heaters and warmers, in particular heating 
pads for medical and not for medical purposes, Electric 
blankets, Bed warmers, Heated under blankets, heated 
car seat covers, Footwarmers, Heated footmuffs, Heated 
mats; Humidifiers, Electric humidifiers, Hygrometers; 
Electrically heated clothing, not for medical purposes, 
Electrically heated clothing, Body warming devices, not 
for medical purposes, warming belts, warming facial 
masks; Hair driers [dryers]; Dish sterilizers; Ventilating 
fans 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطهــو  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  لالنــارة  أجهــزة 
أدوات  كهربائيــة؛  زجاجــات  ســخانات  والتهويــة؛  والتجفيــف 
مصابيــح  بخاريــة؛  معقمــات  الشــخصية؛  والتجفيــف  التدفئــة 
ــعة  ــح االأش ــار، مصابي ــوء النه ي ض

ــغيل �ف ــح التش ــاءة، مصابي ض االإ
ــة  ــة؛ الســخانات الكهربائي تحــت الحمــراء، ليســت لالأغــراض الطبي
ــة والغــري  ــة لالأغــراض الطبي ــة ، وال ســيما وســادات التدفئ والتدفئ
ــت  ــات تح ــات االأ�ة، مدفئ ــة ، مدفئ ــات الكهربائي ــة ، البطاني طبي
 ، ف البطانيــات ، أغطيــة مقاعــد الســيارة المدفــأة، مدفئــات القدمــ�ي
، حصائــر الســاخنة؛ المرطبــات، المرطبات  ف أ للقدمــ�ي الغطــاء الــدا�ف
ــت  ــا، ليس ــخنة كهربائي ــس مس ــة؛ مالب ــاس الرطوب ــة، مقي الكهربائي
تدفئــة  أجهــزة  كهربائيــا،  مســخنة  مالبــس  الطبيــة،  لالأغــراض 
ــة، أقنعــة وجــه  ــة، أحزمــة تدفئ الجســم، ليســت لالأغــراض الطبي
ــراوح  ــاق؛ م ــات االأطب ــات)؛ معقم ــعر )مجفف ــات ش ــة؛ مجفف دافئ

ــة  تهوي
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Date :30/05/2022  التاريخ :30/05/2022

Trademark No.:42820 العالمة التجارية رقم :  42820

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Sanrio for General Trading 
Company 

بإسم :  سان ريو للتجارة العامة 

Applicant Address: Jordan - Amman   العنوان :  االردن - عمان

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; candles, wicks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

ليــق، المركبــات الــىت ف الزيــوت والشــحوم الصناعيــة، مــواد الرت
ــام،  ــك وااللتح ــب والتماس طي ــار والرت ــاص الغب ــتخدم المتص تس
ضــاءة، الشــموع  ي ذلــك وقــود المحــركات) ومــواد االإ

الوقــود )بمــا �ف
ــل  والفتائ

 CHARCOAL اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة فحم و اشرت

  

 

Date :06/06/2022  التاريخ :06/06/2022

Trademark No.:42859 العالمة التجارية رقم :  42859

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: SAMI “ MOHAMMED RAFEEQ” 
QASIM  ALHAMAMI 

بإسم :  سامي  “ محمد رفيق “ قاسم الحمامي 

34  
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Applicant Address: downtown / Jarwan road.
Nablus.mobile:     0569941958       .samialaa764@
gmail.com 

العنوان :  نابلس/  وسط البلد  /  دخلة جروان   موبايل :    
  samialaa764@gmail.com.       0569941958

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
SHOES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االحذية . 

  

 

Date :09/06/2022  التاريخ :09/06/2022

Trademark No.:42893 العالمة التجارية رقم :  42893

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: SHARIKET HELEN LLKEMAWIYAT  ف للكيماويات كة هيل�ي بإسم :  �ش

Applicant Address :NABLUS    PALISTINE   JAWAL 
0594999186 

ف  جوال رقم 0594999186   العنوان :  نابلس  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
SHARIKET HELEN LLKEMAWIYAT 
NABLUS  .  ALMANTIQA ALSINA’YEH jawal 
0594999186    

ف للكيماويات  كة هيل�ي عنوان التبليغ  :  �ش
 نابلس المنطقة الصناعية   جوال 0594999186 

Goods/Services:
COAL 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفحم 

  

 

Date :14/06/2022  التاريخ :14/06/2022

Trademark No.:42903 العالمة التجارية رقم :  42903

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

36  
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Applicant Name: BKAIRAT GENERAL TRADING 
(L.L.C) 

ات للتجارة العامة ) ذ.م.م)  كة بكري بإسم :  �ش

Applicant Address: OFFICE 2802, WESTBURY 
OFFICESTOWER - MARASI DRIVE- BUSINESS BAY, 
DUBAI -UAE 

ي أوفيس تاور - مراىسي درايف -  العنوان :  مكتب 2802 ، ويسترب
مارات العربية المتحدة   ي ، االإ نيس بيه - د�ب ف بري

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

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

Goods/Services:
Cigarette, cigars, raw, manufactured and flavored 
tobacco,  tobacco molasses for hookahs, cigar cases, 
cases (cigarette-), chewing tobacco,  cigarillos, smokers’ 
articles namely hookahs, hookahs hose, lighters for 
smokers, filters   (cigarette-), electronic cigarettes and 
liquid for electronic cigarettes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل،  ــه والمعس ــع والمنك ــام والمصن ــغ الخ ــيجار، التب ــجائر، س س
علــب ســيجار، علــب ســجائر، تبــغ مضــغ،  ســيجاريلو   )ســيجار 
وبرابيــش  و  االرجيلــة  بهــا  ي 

والمعــىف ف  المدخنــ�ي  رفيــع)،  أدوات 
ــجائر  ــائل للس ــة وس وني ــجائر الكرت ــجائر، س ــر للس ــل  و  فالت االراجي

ونيــة.  لكرت االإ

  

 

Date 16/06/2022:  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.42925: العالمة التجارية رقم :  42925

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: ZIPPY- COMERCIO E 
DISTRIBCAO, S.A. 

يبساو، اس. ايه.  سيو اي دايسرت - كومري ي بإسم :  زيىب

Applicant Address: Rua Joao Mendonca, 529, 
Matosinhos, 4464-503 SENHORA DA HORA, 
MATOSINHOS, PORTO, PORTUGAL 

العنوان :  روا جواو موندونسا، 529ـ، ماتوسينهوس، 4464-503 
سينهورا دا هورا، ماتوسينهوس، بورتو، برتغال  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
BUSINESS MANAGEMENT; BUSINESS ADMINISTRATION; 
OFFICE FUNCTIONS; PROMOTING THE GOODS AND 
SERVICES OF OTHERS THROUGH ADVERTISING 
SLOGANS; ADVERTISEMENTS AND ADVERTISING 
SERVICES PROVIDED THROUGH TELEVISION, RADIO 
OR EMAIL; ADVERTISING AND SALES PROMOTION 
RELATED TO GOODS AND SERVICES AVAILABLE ONLINE; 
ADVERTISING AND SALES PROMOTION RELATED TO 
GOODS AND SERVICES; MANAGEMENT OF INCENTIVE 
AND/OR PROMOTIONAL SCHEMES; CUSTOMER LOYALTY 
SERVICES, NAMELY CUSTOMER LOYALTY PROGRAMS 
BASED ON LOYALTY CARDS OR VOUCHERS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــج  وي ؛ الرت ي ــىب ــاط المكت ــال؛ النش ــه االأعم ــال؛ إدارة وتوجي ادارة اعم
عالنيــة ؛  لســلع االآخريــن وخدماتهــم مــن خــالل الشــعارات االإ
عــالن المقدمــة مــن خــالل التلفــاز، الراديــو أو  خدمــات الدعايــة واالإ
ويــج للمبيعــات المتعلقــة بالســلع  عــالن والرت ؛ االإ ي

و�ف لكــرت يــد االإ الرب
ــج  وي ــالن والرت ع ــت؛ االإ ن نرت ــات االإ ــرب خدم ــرة ع ــات المتوف والخدم
المخططــات  إدارة  والخدمــات؛  بالســلع  المتعلقــة  للمبيعــات 
ويجيــة؛ خدمــات والء العمــالء، برامــج الــوالء  يــة و/ أو الرت ف التحفري
القســائم  أو  الــوالء  بطاقــات  إىل  المســتندة  باالســم  للعمــالء 
ى  ي المتاجــر، المتاجــر الكــرب

ي تقــدم مزايــا �ف
ونقــاط المكافــآت الــىت

؛ ترويــج المبيعــات  ف أو الســوبر ماركــت لمكافــأة العمــالء المنتظمــ�ي

ي
ــر �ف ــبكات الكمبيوت ــالل ش ــن خ ــر وم ي المتاج

ــع �ف ــات؛ البي للمنتج
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AND REWARD POINTS OFFERING BENEFITS IN SHOPS, 
HYPERMARKETS OR SUPERMARKETS FOR REWARDING 
REGULAR CUSTOMERS; SALES PROMOTION 
OF PRODUCTS; SALE IN SHOPS AND THROUGH 
WORLDWIDE COMPUTER NETWORKS (THE INTERNET) 
OR BY DIRECT MAIL ORDER OF PRODUCTS SOLD 
IN SHOPS, SUPERMARKETS AND HYPERMARKETS, 
PREDOMINANTLY CLOTHING, FOOTWEAR AND 
HEADGEAR PRODUCTS; THE BRINGING TOGETHER, 
FOR THE BENEFIT OF OTHERS, OF A VARIETY OF FOOD 
PRODUCTS, ENABLING CUSTOMERS TO CONVENIENTLY 
COMPARE AND PURCHASE THOSE GOODS; SHOP 
WINDOW DECORATION; BUSINESS ADMINISTRATION 
OF THE LICENSING OF GOODS AND SERVICES FOR 
OTHERS; BUSINESS MANAGEMENT ADVISORY SERVICES 
RELATING TO FRANCHISING; ASSISTANCE IN PRODUCT 
COMMERCIALISATION, WITHIN THE FRAMEWORK OF A 
FRANCHISE CONTRACT; SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
SERVICES; ARRANGING THE BUYING OF GOODS FOR 
OTHERS 

ي 
و�ف لكــرت يــد االإ نــت) أو عــن طريــق الرب نرت جميــع أنحــاء العالــم )االإ

ي المتاجــر، محــالت الســوبر ماركــت 
ــا�ش للمنتجــات المباعــة �ف المب

ى، المالبــس الســائدة، لبــاس القــدم وأغطيــة  والمتاجــر الكــرب
ــن،  ــح االآخري ــا، لصال ــع مًع ــية ؛ الجم ــات الرئيس ــرأس؛ والمنتج ال
ف العمــالء  ــة، تمكــ�ي مــن مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات الغذائي
ــور  ــوق ديك ــم؛ تس ــكل مالئ ــا بش ائه ــلع و�ش ــك الس ــة تل ــن مقارن م
خيــص الســلع والخدمــات لالآخريــن؛  النوافــذ؛ إدارة االأعمــال لرت
باالمتيــاز؛  المتعلقــة  االأعمــال  دارة  الإ االستشــارية  الخدمــات 
ــات  ــاز؛ خدم ــد االمتي ــار عق ي إط

ــج، �ف ــويق المنت ي تس
ــاعدة �ف المس

ــن  ــلع لالآخري اء الس ــب �ش ــد؛ ترتي ــلة التوري إدارة سلس

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42926 العالمة التجارية رقم :  42926

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: ZIPPY- COMERCIO E 
DISTRIBCAO, S.A. 

يبساو، اس. ايه.  سيو اي دايسرت - كومري ي بإسم :  زيىب

Applicant Address: Rua Joao Mendonca, 529, 
Matosinhos, 4464-503 SENHORA DA HORA, 
MATOSINHOS, PORTO, PORTUGAL 

العنوان :  روا جواو موندونسا، 529ـ، ماتوسينهوس، 4464-503 
سينهورا دا هورا، ماتوسينهوس، بورتو، برتغال  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
CLOTHING; FOOTWEAR; HEADGEAR; BELTS; CLOTHING, 
FOOTWEAR, HEADGEAR AND BELTS FOR CHILDREN 
AND TEENAGERS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس؛ لباس القدم؛ أغطية الرأس؛ أحزمة؛ مالبس، أحذية ، 

ف  أغطية للرأس وأحزمة لالأطفال والمراهق�ي

اطات خاصة:عدم حماية االحرف المجردة بمعزل عن العالمة  اشرت
التجارية 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42932 العالمة التجارية رقم :  42932

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

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

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

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

 2989760

Goods/Services:
electrically operated brushes [parts of machines], 
gas pumps (gas station equipment), electric door 
opening and closing apparatus, cranes, vehicle lifts, 
snow ploughs, hydraulic accumulators being parts 
of machines, brakes for machines, metalworking 
machines, forming machines for automobile brakepad, 
taps [machine tools], faucets [parts of machines, 
engines or motors], sorting machines for industry, 
chemical machines for industrial purposes, electronic 
ignitions for vehicles, mechanical engine parts for 
land vehicles, engines and motors for the generation 
of electricity, automotive engine blocks, motors and 
engines [except for land vehicles], pumps for land 
vehicle engines, speed change gears being parts of 
machines control mechanisms for machines, engines 
or motors machine coupling and transmission 
components except for land vehicles, vehicle washing 
machines, automatic parking installations, ignition 
devices for motors of land vehicles, current generators 
for automobiles, motors for model vehicles, generators, 
turbogenerators, portable electric power generators, 
robots for helping with daily chores for household 
purposes, industrial robots, robots for machine tools, 
driving devices for robots, control mechanisms for 
robots, apparatus for manufacturing solar battery, 
electrodes for welding machines, hydrogen dispensing 
pumps for service stations, pneumatic transporters, 
spring shock absorbers for machines, disc brakes being 
parts of machines, fuel economisers for motors and 
engines, fuel injector parts for land and water vehicle 
engines, electric starter motors, filling machines 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــت)؛ مضخــات الغــاز ) ــا )أجــزاء مــن آال ــة كهربائي ي العامل

الفــراىسش
معــدات محطــات الغــاز)؛ األجهــزة الكهربائيــة لفتــح وإغالــق 
األبــواب؛ الرافعــات؛ مصاعــد الســيارات؛ جرافــات ثلــج؛ مراكمــات 
ــت المشــغوالت  ــح ال ــت؛ مكاب ــا أجــزاء مــن اآالل ــة كونه هيدروليكي
ــدادات ) ــيارات؛ س ــل الس ــادة فرام ــكيل وس ــت تش ــة؛ آال المعدني
ــركات؛  ــورات أو المح ــت، الموت ــن اآالل ــزاء م ــري [أج ــت)؛ صناب آال
آالــت الفــرز المســتخدمة للصناعــة؛ آالــت كيماويــة الألغــراض 
ــركات  ــزاء المح ــات؛ أج ــة للمركب وني ــعالت اإللكرت ــة؛ المش الصناعي
لتوليــد  وموتــورات  محــركات  يــة؛  الرب للمركبــات  الميكانيكيــة 
اق  الكهربــاء؛ محــركات الســيارات؛ المحــركات ومحــركات االحــرت
يــة)؛ المضخــات لمحــركات  الداخــىي )باســتثناء مــا كان للمركبــات الرب
يــة؛ تــروس تغيــري الرعــة بكونهــا أجــزاء مــن آالــت؛  المركبــات الرب
ان  آليــات التحكــم الآاللــت، المحــركات أو الموتــورات؛ آالــت االقــرت
يــة؛ آالت غســيل  ي للمركبــات الرب

ومكونــات النقــل باســتثناء تلــك الــىت
ات االصطفــاف األوتوماتيكيــة؛ أجهــزة اإلشــعال  ف المركبــات؛ تجهــري
لمحــركات المركبــات األرضيــة؛ مولــدات التيــار للســيارات؛ محــركات 
ــدات  ــة ومول ــدات توربيني ــدات؛ مول ــة؛ المول ــيارات النموذجي الس
ي األعمــال اليوميــة 

كهربائيــة محمولــة؛ الروبوتــات للمســاعدة �ف
ليــة؛ الروبوتــات الصناعيــة الألــدوات اآلليــة؛ أجهــزة  ف الألغــراض المرف
ــع  ــاز لتصني ــات؛ جه ــم للروبوت ــات التحك ــات؛ آلي ــادة للروبوت القي
ودات آاللــت اللحــام؛ مضخــات توزيــع  البطاريــات الشمســية؛ إلكــرت
ف لمحطــات الخدمــة؛ الناقالــت الهوائيــة وممتــص  الهيدروجــ�ي
الصدمــات النابضيــة الآاللــت؛ مكابــح األقــراص بكونهــا أجــزاء مــن 
ــود للمحــركات والمحــركات وأجــزاء حاقــن  آالــت ؛ موفــرات الوق
ــة؛ محــركات التشــغيل  ــة والمائي ي ــات الرب الوقــود لمحــركات المركب

ــة  ــت تعبئ ــة؛ آال الكهربائي
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42933 العالمة التجارية رقم :  42933

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

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

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

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

 2989760

Goods/Services:
surgical robots, nanorobots for medical purposes, 
robotic exoskeleton suits for medical purposes, 
body rehabilitation apparatus for medical purposes, 
electroencephalographs, pulse measuring devices, 
apparatus for nerve location, artificial limbs, artificial 
joints, medical instruments, medical apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth, massaging 
apparatus for personal use, babies’ bottles, medical 
clothing, gloves for medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الروبوتــات الألمــور الجراحيــة؛ روبوتــات نانويــة الألغــراض الطبيــة؛ 
بدالــت الهيــاكل الخارجيــة للروبوتــات اللســتخدامات الطبيــة؛ 
ــاس  ــزة قي ــة؛ أجه ــات الطبي ــم للغاي ــل الجس ــادة تأهي ــزة إع أجه
ــاس  ــزة قي ــل؛ أجه ــن العق ــة م ــزاء مختلف ي أج

ي �ف
ــا�أ ــاط الكهرب النش

النبــض؛ أجهــزة لتحديــد موقــع العصــب؛ األطــراف االصطناعيــة؛ 
واألــدوات  األجهــزة  الطبيــة؛  المّعــدات  الصناعيــة؛  المفاصــل 
أجهــزة  واألســنان؛  العيــون  االصطناعيــة،  األطــراف  الطبيــة؛ 
المالبــس  األطفــال؛  ي 

قنــا�ف ؛  الشــخىي اللســتخدام  التدليــك 
الطبيــة؛ قفــازات اللســتخدامات الطبيــة 

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42936 العالمة التجارية رقم :  42936

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

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

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

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

 2989760

Goods/Services:
electrically operated brushes [parts of machines], 
gas pumps (gas station equipment), electric door 
opening and closing apparatus, cranes, vehicle lifts, 
snow ploughs, hydraulic accumulators being parts 
of machines, brakes for machines, metalworking 
machines, forming machines for automobile brakepad, 
taps [machine tools], faucets [parts of machines, 
engines or motors], sorting machines for industry, 
chemical machines for industrial purposes, electronic 
ignitions for vehicles, mechanical engine parts for 
land vehicles, engines and motors for the generation 
of electricity, automotive engine blocks, motors and 
engines [except for land vehicles], pumps for land 
vehicle engines, speed change gears being parts of 
machines control mechanisms for machines, engines 
or motors machine coupling and transmission 
components except for land vehicles, vehicle washing 
machines, automatic parking installations, ignition 
devices for motors of land vehicles, current generators 
for automobiles, motors for model vehicles, generators, 
turbogenerators, portable electric power generators, 
robots for helping with daily chores for household 
purposes, industrial robots, robots for machine tools, 
driving devices for robots, control mechanisms for 
robots, apparatus for manufacturing solar battery, 
electrodes for welding machines, hydrogen dispensing 
pumps for service stations, pneumatic transporters, 
spring shock absorbers for machines, disc brakes being 
parts of machines, fuel economisers for motors and 
engines, fuel injector parts for land and water vehicle 
engines, electric starter motors, filling machines 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــت)؛ مضخــات الغــاز ) ــا )أجــزاء مــن آال ــة كهربائي ي العامل

الفــراىسش
معــدات محطــات الغــاز)؛ األجهــزة الكهربائيــة لفتــح وإغالــق 
األبــواب؛ الرافعــات؛ مصاعــد الســيارات؛ جرافــات ثلــج؛ مراكمــات 
ــت المشــغوالت  ــح ال ــت؛ مكاب ــا أجــزاء مــن اآالل ــة كونه هيدروليكي
ــدادات ) ــيارات؛ س ــل الس ــادة فرام ــكيل وس ــت تش ــة؛ آال المعدني
ــركات؛  ــورات أو المح ــت، الموت ــن اآالل ــزاء م ــري [أج ــت)؛ صناب آال
آالــت الفــرز المســتخدمة للصناعــة؛ آالــت كيماويــة الألغــراض 
ــركات  ــزاء المح ــات؛ أج ــة للمركب وني ــعالت اإللكرت ــة؛ المش الصناعي
لتوليــد  وموتــورات  محــركات  يــة؛  الرب للمركبــات  الميكانيكيــة 
اق  الكهربــاء؛ محــركات الســيارات؛ المحــركات ومحــركات االحــرت
يــة)؛ المضخــات لمحــركات  الداخــىي )باســتثناء مــا كان للمركبــات الرب
يــة؛ تــروس تغيــري الرعــة بكونهــا أجــزاء مــن آالــت؛  المركبــات الرب
ان  آليــات التحكــم الآاللــت، المحــركات أو الموتــورات؛ آالــت االقــرت
يــة؛ آالت غســيل  ي للمركبــات الرب

ومكونــات النقــل باســتثناء تلــك الــىت
ات االصطفــاف األوتوماتيكيــة؛ أجهــزة اإلشــعال  ف المركبــات؛ تجهــري
لمحــركات المركبــات األرضيــة؛ مولــدات التيــار للســيارات؛ محــركات 
ــدات  ــة ومول ــدات توربيني ــدات؛ مول ــة؛ المول ــيارات النموذجي الس
ي األعمــال اليوميــة 

كهربائيــة محمولــة؛ الروبوتــات للمســاعدة �ف
ليــة؛ الروبوتــات الصناعيــة الألــدوات اآلليــة؛ أجهــزة  ف الألغــراض المرف
ــع  ــاز لتصني ــات؛ جه ــم للروبوت ــات التحك ــات؛ آلي ــادة للروبوت القي
ودات آاللــت اللحــام؛ مضخــات توزيــع  البطاريــات الشمســية؛ إلكــرت
ف لمحطــات الخدمــة؛ الناقالــت الهوائيــة وممتــص  الهيدروجــ�ي
الصدمــات النابضيــة الآاللــت؛ مكابــح األقــراص بكونهــا أجــزاء مــن 
ــود للمحــركات والمحــركات وأجــزاء حاقــن  آالــت ؛ موفــرات الوق
ــة؛ محــركات التشــغيل  ــة والمائي ي ــات الرب الوقــود لمحــركات المركب

ــة  ــت تعبئ ــة؛ آال الكهربائي

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42937 العالمة التجارية رقم :  42937

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

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

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

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

 2989760

Goods/Services:
surgical robots, nanorobots for medical purposes, 
robotic exoskeleton suits for medical purposes, 
body rehabilitation apparatus for medical purposes, 
electroencephalographs, pulse measuring devices, 
apparatus for nerve location, artificial limbs, artificial 
joints, medical instruments, medical apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth, massaging 
apparatus for personal use, babies’ bottles, medical 
clothing, gloves for medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لروبوتــات الألمــور الجراحيــة؛ روبوتــات نانويــة الألغــراض الطبيــة؛ 
بدالــت الهيــاكل الخارجيــة للروبوتــات اللســتخدامات الطبيــة؛ 
ــاس  ــزة قي ــة؛ أجه ــات الطبي ــم للغاي ــل الجس ــادة تأهي ــزة إع أجه
ــاس  ــزة قي ــل؛ أجه ــن العق ــة م ــزاء مختلف ي أج

ي �ف
ــا�أ ــاط الكهرب النش

النبــض؛ أجهــزة لتحديــد موقــع العصــب؛ األطــراف االصطناعيــة؛ 
واألــدوات  األجهــزة  الطبيــة؛  المّعــدات  الصناعيــة؛  المفاصــل 
أجهــزة  واألســنان؛  العيــون  االصطناعيــة،  األطــراف  الطبيــة؛ 
المالبــس  األطفــال؛  ي 

قنــا�ف ؛  الشــخىي اللســتخدام  التدليــك 
الطبيــة؛ قفــازات اللســتخدامات الطبيــة 

  

 

Date :19/06/2022  التاريخ :19/06/2022

Trademark No.:42942 العالمة التجارية رقم :  42942

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Sharket Sun Gayith 
International Lil Mawad Al Ghthaya’a Al 
Musahmeh Al khososya Al mahdodeh. 

ناشيونال للمواد الغذائية المساهمة  كة صن غيث انرت بإسم :  �ش
الخصوصية المحدودة. 

Applicant Address: Ramallah - Ramallah Al tahta   العنوان :  رام الله - رام الله التحتا

Applicant for Correspondence:  
ITTQAN Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
- 3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله - شارع الرف

Goods/Services:
Services for providing food and drink; Restaurants and 
cafes, temporary accommodation, cafes, cafeterias, 
catering (food and drink-), Canteens, Restaurants , 
Restaurants (Self-service-), Self- service restaurants, 
snack- bars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات, المطاعم والمقاهي، االيواء  خدمات توفري االأطعمة و المرش

يات, المطاعم المؤقتة أو المتنقلة  المؤقت, المقاهي, الكافتري
اب, مطاعم الخدمة الذاتية,  ويد بالطعام و الرش ف )الكانتينات), الرت

مطاعم تقديم الوجبات الخفيفية. 
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Date :20/06/2022  التاريخ :20/06/2022

Trademark No.:42947 العالمة التجارية رقم :  42947

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: SSANGYONG MOTOR COMPANY  ي
بإسم :  سانغيونغ موتر كومبا�ف

Applicant Address :455-12 (Chilgoe- dong), 
Dongsak-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi- do, 
Republic of Korea 

العنوان :  12-455 )تشيلغوي- دونغ)، دونغساك- رو، بيونغتايك- 
، جيونغي- دو، جمهورية كوريا   ىسي

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Vehicles  apparatus for locomotion by land, air or 
water. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 . ي

ي أو الجوي أو الما�أ المركبات وأجهزة النقل الرب

  

 

Date :27/06/2022  التاريخ :27/06/2022

Trademark No.:42987 العالمة التجارية رقم :  42987

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: SMA Solar Technology AG  بإسم :  اس ام اي سوالر تكنولوجي اي جي

Applicant Address: Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal, Germany 

العنوان :  سونيناىلي 1، 34266 نيستيتال، المانيا  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, regulating and controlling 
electricity; apparatus and instruments for measuring

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكهربــاء وتبديلهــا ونقلهــا وتخزينهــا  أجهــزة وادوات لتوصيــل 
وتحليــل  لقيــاس  وادوات  أجهــزة  فيهــا،  والتحكــم  وتنظيمهــا 
الهواتــف تطبيقــات  الطاقــة،  قطــاع  ي 

�ف مجيــات  الرب الكهربــاء، 
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and analyzing electricity; software in the energy sector; 
mobile applications in the energy sector; electric display 
apparatus for use in the energy sector; data processing 
apparatus for use in the energy sector; inverters. 

ي 
ي المســتخدمه �ف

ي قطــاع الطاقــة، جهــاز عــرض كهربــا�أ
المحمولــة �ف

ــاع  ي قط
ــتخدمة �ف ــات المس ــة البيان ــزة معالج ــة، اجه ــاع الطاق قط

ــوالت.  ــه، المح الطاق

  

 

Date :27/06/2022  التاريخ :27/06/2022

Trademark No.:42988 العالمة التجارية رقم :  42988

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: SMA Solar Technology AG  بإسم :  اس ام اي سوالر تكنولوجي اي جي

Applicant Address :Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal, Germany 

العنوان :  سونيناىلي 1، 34266 نيستيتال، المانيا  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Providing of further training in the field of energy; 
organization of further training in the field of energy; 
provision of training courses and seminars in the 
field of energy; organization of training courses and 
seminars in the field of energy; provision of workshops 
in the field of energy; organization of workshops in the 
field of energy; conducting of conferences in the field 
of energy; organization of conferences in the field of 
energy. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي مجــال الطاقــة، تنظيــم المزيــد مــن 

توفــري المزيــد مــن التدريــب �ف
ــدوات  ــة والن ــدورات التدريبي ي مجــال الطاقــة، توفــري ال

ــب �ف التدري
ي مجــال 

ي مجــال الطاقــة، تنظيــم الــدورات التدريبيــة والنــدوات �ف
�ف

ي مجــال الطاقــة، تنظيــم ورشــات 
الطاقــة، توفــري ورشــات العمــل �ف

ي مجــال الطاقــة، 
ي مجــال الطاقــة، عقــد المؤتمــرات �ف

العمــل �ف
ي مجــال الطاقــة. 

تنظيــم المؤتمــرات �ف

  

 

Date :27/06/2022  التاريخ :27/06/2022

Trademark No.:42989 العالمة التجارية رقم :  42989

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: SMA Solar Technology AG  بإسم :  اس ام اي سوالر تكنولوجي اي جي
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Applicant Address: Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal, Germany 

العنوان :  سونيناىلي 1، 34266 نيستيتال، المانيا  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Design, development and programming of 
software and Apps for controlling energy systems; 
design, development and pro9ramming of energy 
management software and Apps; design, development 
and programming of energy management systems 
and Apps; design, development and programming 
of software and Apps in the field of energy; rental of 
software and Apps in the field of energy; installation 
and maintenance of software and Apps in the field 
of energy; custom design of software pack-ages and 
Apps in the field of energy; regulation and monitoring 
of energy systems; monitoring of energy systems 
by remote access; recording data relatin9 to energy 
consumption in buildings; measurement services 
in the field of energy; providing technical analysis 
relating to energy supply, energy generation and 
energy consumption by others; providing technical 
consultancy in the field of energy generation and 
energy consumption; technological consultancy in the 
fields of energy supply; technological advisory services 
in the field of energy; consultancy in tile field of energy-
saving, use of energy and energy efficiency; technical 
examination of the efficiency of energy consumption; 
energy auditing; certification services for the energy 
efficiency of buildings; providing technical advice 
relating to energy systems; providing technical advice 
in the field of energy; technological analysis services 
in the field of energy; computer services on-line in the 
field of energy, namely technical consultancy; planning, 
design, development and maintenance of online 
websites for other in the field of energy; maintenance 
of websites and hosting on-line web facilities for others 
in the field of energy; software as a service (SaaS) in 
the field of energy; programming, maintenance and 
provision of non-downloadable software online via 
a worldwide computer network in the field of energy; 
programming, maintenance and provision of non-
downloadable software and Apps for e-commerce 
platforms in the field of energy; consultancy services 
relating to software and Apps used in the field of 
e-commerce in the field of energy; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for 
tracking packages over computer networks, intranets 
and the Internet in the field of energy; hosting 
platforms and portals in the field of energy; hosting

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

�ف للتحكــم  والتطبيقــات  امــج  الرب وبرمجــة  وتطويــر  تصميــم 
ــات  ــات وتطبيق ــذ برمجي ــر وتنفي ــم وتطوي ــة، تصمي ــة الطاق أنظم
وتطبيقــات  أنظمــة  وبرمجــة  وتطويــر  تصميــم  الطاقــة،  إدارة 
ي 

ــات �ف ــج والتطبيق ام ــة الرب ــر وبرمج ــم وتطوي ــة، تصمي إدارة الطاق
ــة،  ــال الطاق ي مج

ــات �ف ــج والتطبيق ام ــري الرب ــة، تأج ــال الطاق مج
ــم  ــة، تصمي ي مجــال الطاق

ــات �ف امــج والتطبيق ــة الرب ــب وصيان تركي
ــة،  ــال الطاق ي مج

ــات �ف ــج والتطبيق ام ــزم الرب ــار ح ــص الأعم مخص
تنظيــم ومراقبــة أنظمــة الطاقــة، مراقبــة أنظمــة الطاقــة عــن 
طريــق الوصــول عــن بعــد، تســجيل البيانــات المتعلقــة باســتهالك 
ــم  ــة، تقدي ــال الطاق ي مج

ــاس �ف ــات القي ، خدم ي
ــا�ف ي المب

ــة �ف الطاق
الطاقــة  وتوليــد  الطاقــة  بإمــدادات  المتعلــق  ي 

الفــىف التحليــل 
واســتهالك الطاقــة مــن قبــل االآخريــن، تقديــم االستشــارات الفنيــة 
ي 

ي مجــال توليــد الطاقــة واســتهالكها، االستشــارات التكنولوجيــة �ف
�ف

ــة  ــارية التكنولوجي ــات االستش ــة، الخدم ــد بالطاق وي ف ــاالت الرت مج
ــة  ــري الطاق ــالط لتوف ــال الب ي مج

ــارات �ف ــة، االستش ــال الطاق ي مج
�ف

ي لكفــاءة 
واســتخدام الطاقــة وكفــاءة الطاقــة، الفحــص الفــىف

ــهادات  ــاء الش ــات اعط ــة، خدم ــق الطاق ــة، تدقي ــتهالك الطاق اس
، تقديــم المشــورة الفنيــة المتعلقــة بأنظمة  ي

لكفــاءة الطاقــة للمبــا�ف
ي مجــال الطاقــة، خدمــات 

الطاقــة، تقديــم المشــورة الفنيــة �ف
ي مجــال الطاقــة، خدمــات الكمبيوتــر عــى 

التحليــل التكفميولوجــي �ف
ي مجــال الطاقــة وال ســيما االستشــارات الفنيــة، تخطيــط 

نــت �ف نرت االإ
ي 

ــن �ف ــت لالخري ن نرت ــى االإ ــع ع ــة المواق ــر وصيان ــم وتطوي وتصمي
ــق  ــتضافة مراف ــة واس وني لكرت ــع االإ ــة المواق ــة، صيان ــال الطاق مج
مجيــات  ي مجــال الطاقــة، الرب

نــت لالآخريــن �ف نرت الويــب عــى االإ
امــج  ي مجــال الطاقــة، برمجــة وصيانــة وتوفــري الرب

كخدمــة )SaaS) �ف
ي 

نــت عــرب شــبكة كمبيوتــر عالميــة �ف نرت يــل عــرب االإ ف غــري القابلــة للترف
ــري  ــات غ ــج وتطبيق ــري برام ــة وتوف ــة وصيان ــة، برمج ــال الطاق مج
ــة،  ــال الطاق ي مج

ــة �ف وني لكرت ــارة االإ ــات التج ــل لمنص ــة للتحمي قابل
والتطبيقــات  مجيــات  بالرب المتعلقــة  االستشــارية  الخدمــات 
ي مجــال الطاقــة، توفري 

ونيــة �ف لكرت ي مجــال التجــارة االإ
المســتخدمة �ف

يــل لتتبــع  ف امــج الكمبيوتــر غــري القابلــة للترف االســتخدام المؤقــت لرب
ي 

ــت �ف ن نرت ــة واالإ ــر والشــبكات الداخلي الحــزم عــرب شــبكات الكمبيوت
ي مجــال الطاقــة، 

مجــال الطاقــة، اســتضافة المنصــات والبوابــات �ف
ــتضافة  ــة، اس ــال الطاق ي مج

ــت �ف ن نرت ــى االإ ــات ع ــتضافة منص اس
ي مجــال 

البيانــات والملفــات والتطبيقــات والمعلومــات المحوســبة �ف
ــات  ــى المعلوم ــة ع ــفري والمصادق ــك التش ــفري وف ــة، التش الطاق
ــة  ــرب االأنظم ــل ع ي مجــال الطاقــة، التحوي

والرســائل والبيانــات �ف
االأساســية للمحتــوى الرقمــي إىل أشــكال أخــرى مــن المحتــوى 
ي مجــال الطاقــة، تحويــل بيانــات 

الرقمــي، تخزيــن البيانــات �ف
ــد  ــج قواع ــة برام ــة، صيان ــال الطاق ي مج

ــة �ف وني لكرت ــات االإ المعلوم
ي مجــال الطاقــة، الخدمــات الهندســية المتعلقــة بأنظمــة

البيانــات �ف
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platforms on the Internet in the field of energy; 
hosting of computerized data, files, applications 
and information in the field of energy; encryption, 
decryption and authentication of information, 
messages and data in the field of energy; cross-platform 
conversion of digital content into other forms of digital 
content; data warehousing in the field of energy; data 
conversion of electronic information in the field of 
energy; maintenance of software for data bases in the 
field of energy; engineering services relating to energy 
supply systems; engineering services in the field of 
ener9y technology; research in the field of energy; 
technical supervision including the management 
of energy flows; operating of energy management 
systems, namely technical supervision and regulation 
of energy flows; conversion of computer programs 
and data in the energy sector, excluding physical 
conversion; rental and maintenance of memory space 
for use as websites for third parties (hosting) in the field 
of energy; providing or rental of memory space (web 
space) on the Internet in the field of energy; provision 
of non-downloadable evaluation software online and 
provision of measuring apparatus for tracking energy 
consumption 

ي مجــال تكنولوجيــا الطاقــة، 
إمــداد الطاقــة، الخدمــات الهندســية �ف

إدارة  ذلــك  ي 
�ف بمــا  ي 

الفــىف اف  �ش االإ الطاقــة،  مجــال  ي 
�ف البحــث 

ي 
اف الفــىف �ش تدفقــات الطاقــة، تشــغيل أنظمــة إدارة الطاقــة، أي االإ

ــات  ــر والبيان ــج الكمبيوت ــل برام ــة، تحوي ــات الطاق ــم تدفق وتنظي
ي قطــاع الطاقــة باســتثناء التحويــل المــادي، تأجــري مســاحة 

�ف
ــة  ــة الأطــراف ثالث وني الذاكــرة وصيانتهــا الســتخدامها كمواقــع إلكرت
ــرة  ــاحة الذاك ــري مس ــري أو تأج ــة، توف ــال الطاق ي مج

ــتضافة) �ف )اس
ــج  ــري برام ــة، توف ــال الطاق ي مج

ــت �ف ن نرت ــى االإ ــب) ع ــاحة الوي )مس
نــت وتوفــري جهــاز قيــاس  نرت يــل عــرب االإ ف التقييــم غــري القابلــة للترف

ــة.  ــتهالك الطاق ــع اس لتتب

  

 

Date :27/06/2022  التاريخ :27/06/2022

Trademark No.:42990 العالمة التجارية رقم :  42990

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: SMA Solar Technology AG  بإسم :  اس ام اي سوالر تكنولوجي اي جي

Applicant Address: Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal, Germany 

العنوان :  سونيناىلي 1، 34266 نيستيتال، المانيا  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Installation services relating to devices for the energy 
sector; maintenance of devices for use in the field of 
energy; reparation services relating to devices for 
use in the field of energy; assembly in the field of 
energy; cleaning services in the field of energy; laying

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صيانــة  الطاقــة،  قطــاع  بأجهــزة  المتعلقــة  كيــب  الرت خدمــات 
ي مجــال الطاقــة، خدمــات التصليــح المتعلقــة 

االجهــزة المتخدمــة �ف
مجــال  ي 

�ف التجميــع  الطاقــة،  مجــال  ي 
�ف المســتخدمة  باالجهــزة 

ي مجــال الطاقــة، مــد الكوابــل،
الطاقــة، خدمــات التنظيــف �ف
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of cable; assembly and repair of fences; installation, 
maintenance and repair of energy saving apparatus; 
installation, maintenance and repair of energy 
generating installations 

تجميــع وتصليــح االســوار، تركيــب وصيانــة وتصليــج اجهــزة توفــري 
الطاقــة، تركيــب وصيانــة وتصليــح منشــآت توليــد الطاقــة. 

  

 

Date :27/06/2022  التاريخ :27/06/2022

Trademark No.:42991 العالمة التجارية رقم :  42991

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: SMA Solar Technology AG  بإسم :  اس ام اي سوالر تكنولوجي اي جي

Applicant Address: Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal, Germany 

العنوان :  سونيناىلي 1، 34266 نيستيتال، المانيا  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Providing of further training in the field of energy; 
organization of further training in the field of energy; 
provision of training courses and seminars in the 
field of energy; organization of training courses and 
seminars in the field of energy; provision of workshops 
in the field of energy; organization of workshops in the 
field of energy; conducting of conferences in the field 
of energy; organization of conferences in the field of 
energy. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي مجــال الطاقــة، تنظيــم المزيــد مــن 

توفــري المزيــد مــن التدريــب �ف
ــدوات  ــة والن ــدورات التدريبي ي مجــال الطاقــة، توفــري ال

ــب �ف التدري
ي مجــال 

ي مجــال الطاقــة، تنظيــم الــدورات التدريبيــة والنــدوات �ف
�ف

ي مجــال الطاقــة، تنظيــم ورشــات 
الطاقــة، توفــري ورشــات العمــل �ف

ي مجــال الطاقــة، 
ي مجــال الطاقــة، عقــد المؤتمــرات �ف

العمــل �ف
ي مجــال الطاقــة. 

تنظيــم المؤتمــرات �ف

  

 

Date :27/06/2022  التاريخ :27/06/2022

Trademark No.:42992 العالمة التجارية رقم :  42992

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: SMA Solar Technology AG  بإسم :  اس ام اي سوالر تكنولوجي اي جي

Applicant Address: Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal, Germany 

العنوان :  سونيناىلي 1، 34266 نيستيتال، المانيا  
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Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Providing of access to online computer databases in the 
field of energy; providing of access to information on 
the Internet in the field of energy; telecommunication 
by means of platforms and portals on the Internet in 
the field of energy; providing of access to platforms and 
portals on the Internet in the field of energy; transfer 
of information and data via online services and via the 
Internet in the field of energy; providing of access to 
an electronic network for online research in the field 
of energy; telecommunication services in the field of 
energy; providing of telecommunication connection to 
a worldwide computer network in the field of energy; 
providing of telecommunication installations for the 
exchange of electronic data in the field of energy; 
online transfer of information in the field of energy; 
telecommunication services in the field of energy 
provided via platforms and portals on the Internet 
and other media; providing online forums in the field 
of energy; providing of access to information via data 
networks in the field of energy; electronic data exchange 
services in the field of energy; data transfer in the field 
of energy; communication services for the transmission 
of information in the field of energy; communication 
services by means of computer terminals, via digital 
transmission or via satellite in the field of energy; 
transmission of data, messages and information in 
the field of energy; provision of access to information 
in the field of energy distribution and energy storage; 
provision of access to trade and business price and 
statistical information in the energy sector. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نــت  توفــري الوصــول اىل قواعــد البيانــات الحاســوبية عــى االنرت
ي 

ــت �ف ن ــى االنرت ــات ع ــول المعلوم ــري الوص ــة، توف ــال الطاق ي مج
�ف

مجــال الطاقــة، االتصــاالت عــن طريــق المنصــات والبوابــات عــى 
ــات  ــول اىل المنص ــري الوص ــة، توف ــال الطاق ي مج

ــت �ف ن ــبكة االنرت ش
ي مجــال الطاقــة، نقــل المعلومات 

نــت �ف والبوابــات عــى شــبكة االنرت
ي 

ــت �ف ن ــالل االنرت ــن خ ــت وم ن ــات االنرت ــالل خدم ــن خ ــات م والبيان
ونيــة للبحــث عــرب  مجــال الطاقــة، توفــري الوصــول اىل شــبكة الكرت
ي مجــال الطاقــة، 

ي مجــال الطاقــة، خدمــات االتصــال �ف
ــت �ف ن االنرت

ــة،  ــال الطاق ي مج
ــة �ف ــوب عالمي ــبكة حاس ــع ش ــال م ــري االتص توف

ي مجــال 
ونيــة �ف ات االتصــاالت لتبــادل البيانــات االلكرت ف توفــري تجهــري

ي مجــال الطاقــة، خدمات 
نــت �ف الطاقــة، نقــل المعلومــات عــرب االنرت

ي مجــال الطاقــة المقدمــة عــرب المنصــات والبوابــات عــى 
االتصــال �ف

ــى  ــات ع ــري منتدي ــرى، توف ــالم االخ ــائل االع ــرب وس ــت وع ن االنرت
ــن  ــات م ــول اىل المعلوم ــري الوص ــة، توف ــال الطاق ي مج

ــت �ف ن االنرت
ي مجــال الطاقــة، خدمــات تبــادل البيانــات 

خــالل شــبكات البيانــات �ف
ــة،  ــال الطاق ي مج

ــات �ف ــل البيان ــة، نق ــال الطاق ي مج
ــة �ف وني االلكرت

ــات  ــة، خدم ــال الطاق ي مج
ــات �ف ــل المعلوم ــال لنق ــات االتص خدم

االتصــال عــن طريــق محطــات الحاســوب او عــرب االرســال الرقمــي 
ي مجــال الطاقــة، نقــل البيانــات 

او عــرب االقمــار االصطناعيــة �ف
ــى  ــول ع ــري الحص ــة، توف ــال الطاق ي مج

ــات �ف ــائل والمعلوم والرس
ــول  ــري الوص ــا، توف ــة وتخزينه ــع الطاق ــال توزي ي مج

ــات �ف معلوم
ــاع  ي قط

ــة �ف ــات االحصائي ــال والمعلوم ــعار االعم ــارة واس اىل التج
ــة.  الطاق
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Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Providing of access to online computer databases in the 
field of energy; providing of access to information on 
the Internet in the field of energy; telecommunication 
by means of platforms and portals on the Internet in 
the field of energy; providing of access to platforms and 
portals on the Internet in the field of energy; transfer 
of information and data via online services and via the 
Internet in the field of energy; providing of access to 
an electronic network for online research in the field 
of energy; telecommunication services in the field of 
energy; providing of telecommunication connection to 
a worldwide computer network in the field of energy; 
providing of telecommunication installations for the 
exchange of electronic data in the field of energy; 
online transfer of information in the field of energy; 
telecommunication services in the field of energy 
provided via platforms and portals on the Internet 
and other media; providing online forums in the field 
of energy; providing of access to information via data 
networks in the field of energy; electronic data exchange 
services in the field of energy; data transfer in the field 
of energy; communication services for the transmission 
of information in the field of energy; communication 
services by means of computer terminals, via digital 
transmission or via satellite in the field of energy; 
transmission of data, messages and information in 
the field of energy; provision of access to information 
in the field of energy distribution and energy storage; 
provision of access to trade and business price and 
statistical information in the energy sector. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نــت  توفــري الوصــول اىل قواعــد البيانــات الحاســوبية عــى االنرت
ي 

ــت �ف ن ــى االنرت ــات ع ــول المعلوم ــري الوص ــة، توف ــال الطاق ي مج
�ف

مجــال الطاقــة، االتصــاالت عــن طريــق المنصــات والبوابــات عــى 
ــات  ــول اىل المنص ــري الوص ــة، توف ــال الطاق ي مج

ــت �ف ن ــبكة االنرت ش
ي مجــال الطاقــة، نقــل المعلومات 

نــت �ف والبوابــات عــى شــبكة االنرت
ي 

ــت �ف ن ــالل االنرت ــن خ ــت وم ن ــات االنرت ــالل خدم ــن خ ــات م والبيان
ونيــة للبحــث عــرب  مجــال الطاقــة، توفــري الوصــول اىل شــبكة الكرت
ي مجــال الطاقــة، 

ي مجــال الطاقــة، خدمــات االتصــال �ف
ــت �ف ن االنرت

ــة،  ــال الطاق ي مج
ــة �ف ــوب عالمي ــبكة حاس ــع ش ــال م ــري االتص توف

ي مجــال 
ونيــة �ف ات االتصــاالت لتبــادل البيانــات االلكرت ف توفــري تجهــري

ي مجــال الطاقــة، خدمات 
نــت �ف الطاقــة، نقــل المعلومــات عــرب االنرت

ي مجــال الطاقــة المقدمــة عــرب المنصــات والبوابــات عــى 
االتصــال �ف

ــى  ــات ع ــري منتدي ــرى، توف ــالم االخ ــائل االع ــرب وس ــت وع ن االنرت
ــن  ــات م ــول اىل المعلوم ــري الوص ــة، توف ــال الطاق ي مج

ــت �ف ن االنرت
ي مجــال الطاقــة، خدمــات تبــادل البيانــات 

خــالل شــبكات البيانــات �ف
ــة،  ــال الطاق ي مج

ــات �ف ــل البيان ــة، نق ــال الطاق ي مج
ــة �ف وني االلكرت

ــات  ــة، خدم ــال الطاق ي مج
ــات �ف ــل المعلوم ــال لنق ــات االتص خدم

االتصــال عــن طريــق محطــات الحاســوب او عــرب االرســال الرقمــي 
ي مجــال الطاقــة، نقــل البيانــات 

او عــرب االقمــار االصطناعيــة �ف
ــى  ــول ع ــري الحص ــة، توف ــال الطاق ي مج

ــات �ف ــائل والمعلوم والرس
ــول  ــري الوص ــا، توف ــة وتخزينه ــع الطاق ــال توزي ي مج

ــات �ف معلوم
ــاع  ي قط

ــة �ف ــات االحصائي ــال والمعلوم ــعار االعم ــارة واس اىل التج
ــة.  الطاق
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Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Installation services relating to devices for the energy 
sector; maintenance of devices for use in the field of 
energy; reparation services relating to devices for 
use in the field of energy; assembly in the field of 
energy; cleaning services in the field of energy; laying 
of cable; assembly and repair of fences; installation, 
maintenance and repair of energy saving apparatus; 
installation, maintenance and repair of energy 
generating installations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صيانــة  الطاقــة،  قطــاع  بأجهــزة  المتعلقــة  كيــب  الرت خدمــات 
ي مجــال الطاقــة، خدمــات التصليــح المتعلقــة 

االجهــزة المتخدمــة �ف
مجــال  ي 

�ف التجميــع  الطاقــة،  مجــال  ي 
�ف المســتخدمة  باالجهــزة 

ي مجــال الطاقــة، مــد الكوابــل، 
الطاقــة، خدمــات التنظيــف �ف

تجميــع وتصليــح االســوار، تركيــب وصيانــة وتصليــج اجهــزة توفــري 
ــة.  ــد الطاق ــآت تولي ــح منش ــة وتصلي ــب وصيان ــة، تركي الطاق

  

 

Date :27/06/2022  التاريخ :27/06/2022

Trademark No.:42995 العالمة التجارية رقم :  42995

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: SMA Solar Technology AG  بإسم :  اس ام اي سوالر تكنولوجي اي جي

Applicant Address: Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal, Germany 

العنوان :  سونيناىلي 1، 34266 نيستيتال، المانيا  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Design, development and programming of 
software and Apps for controlling energy systems; 
design, development and pro9ramming of energy 
management software and Apps; design, development 
and programming of energy management systems 
and Apps; design, development and programming 
of software and Apps in the field of energy; rental of 
software and Apps in the field of energy; installation and 
maintenance of software and Apps in the field of energy; 
custom design of software pack-ages and Apps in the 
field of energy; regulation and monitoring of energy 
systems; monitoring of energy systems by remote 
access; recording data relatin9 to energy consumption 
in buildings; measurement services in the field of 
energy; providing technical analysis relating to energy 
supply, energy generation and energy consumption

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

�ف للتحكــم  والتطبيقــات  امــج  الرب وبرمجــة  وتطويــر  تصميــم 
ــات  ــات وتطبيق ــذ برمجي ــر وتنفي ــم وتطوي ــة، تصمي ــة الطاق أنظم
وتطبيقــات  أنظمــة  وبرمجــة  وتطويــر  تصميــم  الطاقــة،  إدارة 
ي 

ــات �ف ــج والتطبيق ام ــة الرب ــر وبرمج ــم وتطوي ــة، تصمي إدارة الطاق
ــة،  ــال الطاق ي مج

ــات �ف ــج والتطبيق ام ــري الرب ــة، تأج ــال الطاق مج
ــم  ــة، تصمي ي مجــال الطاق

ــات �ف امــج والتطبيق ــة الرب ــب وصيان تركي
ــة،  ــال الطاق ي مج

ــات �ف ــج والتطبيق ام ــزم الرب ــار ح ــص الأعم مخص
تنظيــم ومراقبــة أنظمــة الطاقــة، مراقبــة أنظمــة الطاقــة عــن 
طريــق الوصــول عــن بعــد، تســجيل البيانــات المتعلقــة باســتهالك 
ــم  ــة، تقدي ــال الطاق ي مج

ــاس �ف ــات القي ، خدم ي
ــا�ف ي المب

ــة �ف الطاق
الطاقــة  وتوليــد  الطاقــة  بإمــدادات  المتعلــق  ي 

الفــىف التحليــل 
واســتهالك الطاقــة مــن قبــل االآخريــن، تقديــم االستشــارات الفنيــة 
ي 

ي مجــال توليــد الطاقــة واســتهالكها، االستشــارات التكنولوجيــة �ف
�ف

ــة ــارية التكنولوجي ــات االستش ــة، الخدم ــد بالطاق وي ف ــاالت الرت مج
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by others; providing technical consultancy in the 
field of energy generation and energy consumption; 
technological consultancy in the fields of energy 
supply; technological advisory services in the field of 
energy; consultancy in tile field of energy-saving, use 
of energy and energy efficiency; technical examination 
of the efficiency of energy consumption; energy 
auditing; certification services for the energy efficiency 
of buildings; providing technical advice relating to 
energy systems; providing technical advice in the field 
of energy; technological analysis services in the field of 
energy; computer services on-line in the field of energy, 
namely technical consultancy; planning, design, 
development and maintenance of online websites for 
other in the field of energy; maintenance of websites 
and hosting on-line web facilities for others in the field 
of energy; software as a service (SaaS) in the field of 
energy; programming, maintenance and provision of 
non-downloadable software online via a worldwide 
computer network in the field of energy; programming, 
maintenance and provision of non-downloadable 
software and Apps for e-commerce platforms in 
the field of energy; consultancy services relating to 
software and Apps used in the field of e-commerce 
in the field of energy; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for tracking 
packages over computer networks, intranets and the 
Internet in the field of energy; hosting platforms and 
portals in the field of energy; hosting platforms on the 
Internet in the field of energy; hosting of computerized 
data, files, applications and information in the field of 
energy; encryption, decryption and authentication of 
information, messages and data in the field of energy; 
cross-platform conversion of digital content into other 
forms of digital content; data warehousing in the field of 
energy; data conversion of electronic information in the 
field of energy; maintenance of software for data bases 
in the field of energy; engineering services relating to 
energy supply systems; engineering services in the field 
of ener9y technology; research in the field of energy; 
technical supervision including the management 
of energy flows; operating of energy management 
systems, namely technical supervision and regulation 
of energy flows; conversion of computer programs 
and data in the energy sector, excluding physical 
conversion; rental and maintenance of memory space 
for use as websites for third parties (hosting) in the field 
of energy; providing or rental of memory space (web 
space) on the Internet in the field of energy; provision 
of non-downloadable evaluation software online and 
provision of measuring apparatus for tracking energy 
consumption 

ــة  ــري الطاق ــالط لتوف ــال الب ي مج
ــارات �ف ــة، االستش ــال الطاق ي مج

�ف
ي لكفــاءة 

واســتخدام الطاقــة وكفــاءة الطاقــة، الفحــص الفــىف
ــهادات  ــاء الش ــات اعط ــة، خدم ــق الطاق ــة، تدقي ــتهالك الطاق اس
المتعلقــة  الفنيــة  المشــورة  تقديــم   ، ي

للمبــا�ف الطاقــة  لكفــاءة 
ي مجــال الطاقــة، 

بأنظمــة الطاقــة، تقديــم المشــورة الفنيــة �ف
ي مجــال الطاقــة، خدمــات 

التكفميولوجــي �ف التحليــل  خدمــات 
ي مجــال الطاقــة وال ســيما االستشــارات 

نــت �ف نرت ــر عــى االإ الكمبيوت
عــى  المواقــع  وصيانــة  وتطويــر  وتصميــم  تخطيــط  الفنيــة، 
ونيــة  لكرت ي مجــال الطاقــة، صيانــة المواقــع االإ

نــت لالخريــن �ف نرت االإ
ي مجــال الطاقة، 

نــت لالآخريــن �ف نرت واســتضافة مرافــق الويــب عــى االإ
ي مجــال الطاقــة، برمجــة وصيانــة 

مجيــات كخدمــة )SaaS) �ف الرب
ــبكة  ــرب ش ــت ع ن نرت ــرب االإ ــل ع ي ف ــة للترف ــري القابل ــج غ ام ــري الرب وتوف
ي مجــال الطاقــة، برمجــة وصيانــة وتوفــري برامــج 

كمبيوتــر عالميــة �ف
ي 

ــة �ف وني لكرت ــارة االإ ــات التج ــل لمنص ــة للتحمي ــري قابل ــات غ وتطبيق
مجيــات  مجــال الطاقــة، الخدمــات االستشــارية المتعلقــة بالرب
ي مجــال 

ــة �ف وني لكرت ي مجــال التجــارة االإ
ــات المســتخدمة �ف والتطبيق

امــج الكمبيوتــر غــري  الطاقــة، توفــري االســتخدام المؤقــت لرب
ــر والشــبكات  ــع الحــزم عــرب شــبكات الكمبيوت ــل لتتب ي ف ــة للترف القابل
المنصــات  اســتضافة  الطاقــة،  مجــال  ي 

�ف نــت  نرت واالإ الداخليــة 
ــت  ن نرت ــى االإ ــات ع ــتضافة منص ــة، اس ــال الطاق ي مج

ــات �ف والبواب
ي مجــال الطاقــة، اســتضافة البيانــات والملفــات والتطبيقــات 

�ف
ي مجــال الطاقــة، التشــفري وفــك التشــفري 

والمعلومــات المحوســبة �ف
مجــال  ي 

�ف والبيانــات  والرســائل  المعلومــات  عــى  والمصادقــة 
ــوى الرقمــي إىل  ــل عــرب االأنظمــة االأساســية للمحت الطاقــة، التحوي
ي مجــال 

ــات �ف ــن البيان أشــكال أخــرى مــن المحتــوى الرقمــي، تخزي
ي مجــال الطاقــة، 

ونيــة �ف لكرت الطاقــة، تحويــل بيانــات المعلومــات االإ
ي مجــال الطاقــة، الخدمــات 

البيانــات �ف صيانــة برامــج قواعــد 
الهندســية المتعلقــة بأنظمــة إمــداد الطاقــة، الخدمــات الهندســية 
اف  �ش ــة، االإ ي مجــال الطاق

ــة، البحــث �ف ــا الطاق ي مجــال تكنولوجي
�ف

ــة إدارة  ــغيل أنظم ــة، تش ــات الطاق ــك إدارة تدفق ي ذل
ــا �ف ي بم

ــىف الف
ــل  ــة، تحوي ــات الطاق ــم تدفق ي وتنظي

ــىف اف الف �ش ــة، أي االإ الطاق
ــل  ــتثناء التحوي ــة باس ــاع الطاق ي قط

ــات �ف ــر والبيان ــج الكمبيوت برام
ــرة وصيانتهــا الســتخدامها كمواقــع  المــادي، تأجــري مســاحة الذاك
ي مجــال الطاقــة، توفــري أو 

ــة )اســتضافة) �ف ونيــة الأطــراف ثالث إلكرت
ي مجــال 

نــت �ف نرت تأجــري مســاحة الذاكــرة )مســاحة الويــب) عــى االإ
نــت  نرت يــل عــرب االإ ف الطاقــة، توفــري برامــج التقييــم غــري القابلــة للترف

ــة.  ــتهالك الطاق ــع اس ــاس لتتب ــاز قي ــري جه وتوف
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Date :27/06/2022  التاريخ :27/06/2022

Trademark No.:42996 العالمة التجارية رقم :  42996

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: SMA Solar Technology AG  بإسم :  اس ام اي سوالر تكنولوجي اي جي

Applicant Address :Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal, Germany 

العنوان :  سونيناىلي 1، 34266 نيستيتال، المانيا  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, regulating and controlling 
electricity; apparatus and instruments for measuring 
and analyzing electricity; software in the energy sector; 
mobile applications in the energy sector; electric display 
apparatus for use in the energy sector; data processing 
apparatus for use in the energy sector; inverters. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكهربــاء وتبديلهــا ونقلهــا وتخزينهــا  أجهــزة وادوات لتوصيــل 
وتحليــل  لقيــاس  وادوات  أجهــزة  فيهــا،  والتحكــم  وتنظيمهــا 
الهواتــف  تطبيقــات  الطاقــة،  قطــاع  ي 

�ف مجيــات  الرب الكهربــاء، 
ــتخدمه  ي المس

ــا�أ ــرض كهرب ــاز ع ــة، جه ــاع الطاق ي قط
ــة �ف المحمول

ي قطــاع 
ي قطــاع الطاقــة، اجهــزة معالجــة البيانــات المســتخدمة �ف

�ف
المحــوالت.  الطاقــه، 

  

 

Date :28/06/2022  التاريخ :28/06/2022

Trademark No.:43003 العالمة التجارية رقم :  43003

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Baker Company Food Industry  بإسم :  مصنع بيكر للصناعات الغذائية

Applicant Address: Jordan, Amman, Sahab, 
Abdullah II Industrial City 

ي 
العنوان :  االردن، عمان، سحاب، مدينة الملك عبد الله الثا�ف

الصناعيه  
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Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخ�ف الرب  رام ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

  Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited

Goods/Services:
biscuits / cookies, bread, bread rolls, cake batter / cake 
dough, cakes, candy, cereal-based snack food, chips 
(cereal products), chocolate, coffee, confectionery / 
sugar confectionery, crackers, pancakes, pastries, rice-
based snack food, waffles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف افرنجــي، مســحوق كيــك /  ، خــرب ف بســكويت / كعــك محــى، الخــرب
ــوب،  ــة اساســها الحب ــات خفيف ــوى، وجب ــك، حل ــك، كي ــة كي عجين
 / حلويــات  القهــوة،  شــوكوالتة،   ، حبــوب)  )منتجــات  رقائــق 
ــر،  ــك) ، فطائ ــالة )بانكي ــر مح ــكويت ، فطائ ــكر، بس ــات الس حلوي

وجبــات خفيفــة اساســها االأرز، كعــك الوفــل 
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام

  

 

Date :04/07/2022  التاريخ :04/07/2022

Trademark No.:43026 العالمة التجارية رقم :  43026

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: Rosneft Oil Company  ي
بإسم :  روزنفت اويل كومبا�ف

Applicant Address: Sofiyskaya nab., 26/1, 
Moscow, RU-115035, Russian Federation 

العنوان :  سوفيسكايا ناب.، 26/1، موسكو، ار يو-115035، 
االتحاد الروىسي  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Transmission oil. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيت ناقل الحركه. 
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Date :04/07/2022  التاريخ :04/07/2022

Trademark No.:43027 العالمة التجارية رقم :  43027

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: Rosneft Oil Company  ي
بإسم :  روزنفت اويل كومبا�ف

Applicant Address :Sofiyskaya nab., 26/1, 
Moscow, RU-115035, Russian Federation 

العنوان :  سوفيسكايا ناب.، 26/1، موسكو، ار يو-115035، 
االتحاد الروىسي  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Transmission oil 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيت ناقل الحركه. 

  

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43100 العالمة التجارية رقم :  43100

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 رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

58  
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Goods/Services:
Meat not indigenous, fish, poultry not indigenous 
and game, meat extracts, preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables, jelly, jams and fruit 
cooked with sugar, eggs not indigenous, milk and milk 
products except not indigenous cheese and lanbeh, 
edible oils and fats.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدو اجــن  ــا و االأســماك و لحــوم ال ــدي منه اللحــوم باســتثناء البل
باســتثناء البلــدي منهــا و الصيــد، خالصــات اللحــم، فــو اكــه 
هــالم  ومطهــوة،  ومجففــة  ومجمــدة  محفوظــة  ات  و  وخــ�ف
ــتثناء  ــض باس ــكر، البي ــة بالس ــه مطبوخ ــو اك ــات وف ــىي )ومربي )جي
البلــدي منهــا و الحليــب ومنتجــات الحليــب باســتثناء اللبــة والجبنــة 

ــالأكل ــدة ل ــون المع ــوت و الده ــة، الزي البلدي

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43105 العالمة التجارية رقم :  43105

Class: 32 ي الصنف :   32
�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 رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
beer, malt liquor), beer, water, carbonated, carbonated 
and other alcoholic beverages, beverages, beverages, 
beverages, beverages, beverages, and other 
preparations, beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هــا  اب الشــعري و الميــاه المعدنيــة و الغازيــة وغري ة ، �ش البــري
مــن  مســتخلصة  وبــات  مرش الكحوليــة،  غــري  وبــات  المرش مــن 
ات أخــرى لعمــل  ــر الفــو اكــه، �ش اب ومســتح�ف ــه وعصائ الفواك

وبــات.  المرش
اطات خاصة:عدم الحماية عل كلمة بلدي بمعزل عن العالمة اشرت

  

60  



65

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43106 العالمة التجارية رقم :  43106

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 رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Management of commercial and industrial projects, 
wholesale and retail, online selling, selling foodstuffs 
and consumer association services, general trade. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
و  بالجملــة  البيــع   ، الصناعيــة  و  التجاريــة  وعــات  المرش ادارة 
نــت ، بيــع المــواد الغذائيــة و خدمــات  المفــرق ، البيــع عــرب االنرت

الجمعيــات االســتهالكية ، التجــارة العامــة. 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة بلدي بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date :19/07/2022  التاريخ :19/07/2022

Trademark No.:43114 العالمة التجارية رقم :  43114

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: GUANGZHOU AOPIYA LEATHER 
INDUSTRIAL LLC 

يال إل إل ىسي  بإسم :  غوانغزهو أوبيا ليذر إنداسرت

Applicant Address: NO. 1, SHITANG VILLAGE, 
XINYA STREET, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 510623, CHINA 

يت، هوادو  العنوان :  نمرب 1، شيتانغ فيليدج، كسينيا سرت
، غوانغدونغ بروفينس، 510623،  ي

يكت، غوانغزهو سيىت ديسرت
ف   الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حســـن بىف

 طمون - دولة  
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Goods/Services:
Leather, unworked or semi-worked; imitation leather; 
purses; leather straps; leather trimmings for furniture; 
trunks (luggage); bags for sports; bags; handbags; 
umbrellas. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن؛ ســيور  ــد؛ جزادي ــود تقلي ــود مصنعــة أو شــبه مصنعــة؛ جل جل
جلديــة؛ زخــارف جلديــة لالأثــاث؛ صناديــق ثيــاب )حقائــب ســفرية)؛ 

حقائــب للرياضــة؛ حقائــب؛ حقائــب يــد؛ مظــالت. 

  

 

Date :20/07/2022  التاريخ :20/07/2022

Trademark No.:43126 العالمة التجارية رقم :  43126

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: G Guard Electronics Company LLC  ونيات ذ م.م كة جيجارد لالكرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Amman, Jordan, Al Madina Al 
Monawarah St. Al-Basem Center 1 

العنوان :  عمان، االردن، شارع المدينة المنورة. مركز الباسم 1  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

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 الب�يــة 

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 :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43158 العالمة التجارية رقم :  43158

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: STERLING PERFUMES 
INDUSTRIES (L.L.C.) 

لنغ لصناعة العطور )ش.ذ.م.م)  بإسم :  استري

Applicant Address: P.O. Box: 40769, Dubai – 
United Arab Emirates (U.A.E.) 

مارات العربية المتحدة   ، االإ ي العنوان :  ص.ب: 40769، د�ب

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; 
non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  ات التجميــل وأدوات الزينــة غــري الدوائيــة؛ معاجــ�ي مســتح�ف
ات  االأســنان غــري الدوائيــة؛ عطــور، زيــوت عطريــة؛ مســتح�ف
ي غســل وكي المالبــس؛ 

تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف
ــط  ــىي وكش ــل وج ــف وصق ات تنظي ــتح�ف مس

  

 

Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43159 العالمة التجارية رقم :  43159

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: STERLING PERFUMES 
INDUSTRIES (L.L.C.) 

لنغ لصناعة العطور )ش.ذ.م.م)  بإسم :  استري

Applicant Address: P.O. Box: 40769, Dubai – 
United Arab Emirates (U.A.E.) 

مارات العربية المتحدة   ، االإ ي العنوان :  ص.ب: 40769، د�ب

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري
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Goods/Services:
Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; 
non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  ات التجميــل وأدوات الزينــة غــري الدوائيــة؛ معاجــ�ي مســتح�ف
ات  االأســنان غــري الدوائيــة؛ عطــور، زيــوت عطريــة؛ مســتح�ف
ي غســل وكي المالبــس؛ 

تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف
ــط  ــىي وكش ــل وج ــف وصق ات تنظي ــتح�ف مس

  

 

Date :25/07/2022  التاريخ :25/07/2022

Trademark No.:43160 العالمة التجارية رقم :  43160

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: HAMZA ZOUHER JASER ASAD  بإسم :  حمزة زهري جا� أسعد

Applicant Address: Nablus - the entrance to the 
new Askar camp, Alawneh building 

العنوان :  نابلس - مدخل مخيم عسكر الجديد عمارة عالونة  

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

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

للشــعر، منظفــات أســنان. 

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43187 العالمة التجارية رقم :  43187

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  
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Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43194 العالمة التجارية رقم :  43194

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 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف
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Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, 
Vinegar, Ketch Up and Sauces(condiments), ready to 
cook dough products, frozen dough, frozen parathas, 
ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, 
salt, mustard, flour made from cereals, spices., Food 
beverages (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey, Popcorn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :31/07/2022  التاريخ :31/07/2022

Trademark No.:43216 العالمة التجارية رقم :  43216

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: mowafaq al kisi  بإسم :  موفق عز الدين  مصطفى قيىسي

Applicant Address: hebron- ein sara                                        ف ساره العنوان :  الخليل - ع�ي

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
1-Cosmetics 
2-Creams (cosmetic) 
3-Medicated soap 
4-Oils for cosmetics purposes 
5-Mascara 
6-Cosmetic Kits 
7-Make -up 
8-Perfumery 
9-Pomades for cosmetic purposes 
10-Shampoos  
11-Sunscreen preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تجميل  1-مستح�ف

 2-كريمات تجميليىة

ي  3-صابون طىب
 4-زيوت الأغراض التجميل

 5-مسكرة
 6-أطقم تجميل

 7-مكياج
 8-عطور

 9-مراهم الأغراض التجميل
 10-شامبو

ات وقاية من الشمس  11-مستح�ف
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Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43217 العالمة التجارية رقم :  43217

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Fondation des Alliances 
Françaises 

ف  ف فرانسياسري بإسم :  فونديشن ديز اليانسري

Applicant Address :101 Boulevard Raspail,  75006 
Paris, France 

العنوان :  101 بوليفارد راسبيل، 75006 باريس، فرنسا  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Printed materials, printed matter, newspapers, 
magazines, journals, periodicals, books, booklets, 
index cards, manuals, handbooks and manuals 
and educational manuals, albums, catalogs and 
pamphlets, leaflets, posters, agendas, almanacs, 
calendars, illustrated and printed cards, brochures 
(printed); paper, cardboard; postcards, greeting cards; 
stationery; printed publications; prospectuses; graphic 
representations; photographs (printed); printing 
blocks; stationery; pencils, pens; artists’ materials; bags 
[envelopes, pouches] for packaging [made of paper 
or plastic]; instructional or teaching material (except 
apparatus) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمجالــت،  والجرائــد،  والمطبوعــات،  المطبوعــة،  المــواد 
ات الدوريــة ، والكتــب، والكتيبــات، بطاقــات  ات، النــرش والنــرش
واألدلــة  واألدلــة  الكتيبــات  االرشــادية،  الكتيبــات   ، الفهرســة 
التعليميــة، األلبومــات، الكتالوجــات والكتيبــات، والمنشــورات، 
الميالديــة،  والتقاويــم  التقاويــم،  المفكــرات،  الملصقــات، 
البطاقــات التوضيحيــة والمطبوعــة، المنشــورات المطبوعــة؛ )
يديــة،  الرب البطاقــات  المقــوى؛  الــورق  الــورق،  المطبوعــة)؛ 
ــة؛  ات اإلعالني ــرش ــورات الن ــية؛ المنش ــة؛ القرطاس ــات التهنئ بطاق
؛  للطباعــة  كليشــيهات  )المطبوعــة)؛  الصــور  بيانيــة؛  رســوم 
؛  ف ــ�ي ــواد الفنان ؛ م ــرب ــم الح ــاص، ا قال ــم الرص ــية؛ اقال القرطاس
الحقائــب )المغلفــات، أكيــاس] للتغليــف [مصنوعــة مــن الــورق أو 
ــة )باســتثناء األجهــزة  البالســتيك]؛ المــواد اإلرشــادية .)أو التعليمي

  

 

Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43218 العالمة التجارية رقم :  43218

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف
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Applicant Name: Fondation des Alliances 
Françaises 

ف  ف فرانسياسري بإسم :  فونديشن ديز اليانسري

Applicant Address :101 Boulevard Raspail,  75006 
Paris, France 

العنوان :  101 بوليفارد راسبيل، 75006 باريس، فرنسا  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Advertising; commercial business management; 
commercial administration; business management 
and organization consulting, assistance to commercial 
or industrial companies with running their businesses, 
business management consultancy, business 
consultancy, business expert services, business 
appraisals; business consultancy, information 
or inquiries; business research, compilation of 
statistics, market studies and analysis, opinion 
polling, compilation of information into computer 
databases; promotion of the history of French 
civilization and language instruction; office functions; 
computerized file management; accounting; 
public relations; sponsorship search; news clipping 
services; document reproduction; distribution of 
prospectuses, of samples; marketing and online direct 
marketing services; promotion of goods and services 
(for others); dissemination of advertisements and 
classified ads, including via the Internet; publication 
of advertising texts and/or images; distribution of 
advertising material (leaflets, prospectuses, printed 
matter, samples); newspaper subscription services for 
others; arranging subscriptions for others to printed 
matter, newspapers, magazines, encyclopedias and 
all information, text, sound and/or image media, 
audiovisual or multimedia products (computer editing 
of texts and/or still or animated images, and/or 
musical or non-musical sounds), for interactive or non-
interactive use, on corresponding media (digital audio 
compact discs, digital audio video discs); advertising 
by mail order, radio, television; online advertising on a 
computer network; subscription services for others to 
printed matter, newspapers, magazines, encyclopedias 
and all information, text, sound and/or image media, 
or multimedia products (electronic publications); 
organization of competitions for promotional purposes 
with or without distribution of prizes or awarding of 
incentives; organization of exhibitions, trade shows, 
fairs and all types of events for commercial or advertising 
purposes; sales promotion for others of all kinds and on 
all media; presentation and demonstration of goods 
and services for promotional purposes; retail sale 
services and consolidation services for the benefit of

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واإلعالــن؛ ادارة االعمــال التجاريــة؛ اإلــدارة 
تقديــم  التنظيــم،  واستشــارات  األعمــال  إدارة  التجاريــة؛ 
أعمالهــا،  إدارة  ي 

�ف الصناعيــة  أو  التجاريــة  كات  للــرش المســاعدة 
خدمــات تقديــم االستشــارات المتعلقــة بــإدارة األعمــال، خدمــات 
اء األعمــال،  ي مجــال األعمــال ، خدمــات خــرب

تقديــم االستشــارات �ف
ي 

�ف االستشــارات  تقديــم  خدمــات  األعمــال؛  تقييــم  خدمــات 
ــال  ــوث األعم ــتعالمات؛ بح ــات أو االس ــال، المعلوم ــال األعم مج
الســوق،  وتحليالــت  دراســات  اإلحصائيــات،  جمــع  التجاريــة، 
ــة  ــد بياني ي قواع

ــات �ف ــع المعلوم ــات تجمي ــراء، خدم ــتطالع اآل اس
ويــج لتاريــخ الحضــارة الفرنــس يــة وتعليــم اللغــة؛  حاســوبية؛ الرت
خدمــات الوظائــف المكتبيــة؛ خدمــات إدارة الملفــات المحوســبة؛ 
خدمــات المحاســبة؛ خدمــات العالقــات العامــة؛ البحــث عــن 
الرعايــة؛ خدمــات المقتطفــات اإلخباريــة؛ خدمــات نســخ الوثائــق؛ 
ــا�ش  ــويق المب ــويق والتس ــات التس ــات؛ خدم ات للعين ــرش ــع ن توزي
ويــج للبضائــع والخدمــات )الآلخريــن)؛ نــرش  نــت؛ الرت عــرب اإلنرت
نــت؛  االنرت عــرب  ذلــك  ي 

�ف بمــا  المبوبــة،  واإلعالنــات  اإلعالنــات 
نــرش نصــوص إعالنيــة و/ أو صــور؛ توزيــع المــواد اإلعالنيــة )
العينــات)؛  المطبوعــات،  اإلعالنيــة،  ات  النــرش المنشــورات، 
اكات  ي الصحــف الآلخريــن؛ ترتيــب االشــرت

اكات �ف خدمــات االشــرت
ي المــواد المطبوعــة، والجرائــد، والمجالت، الموســوعات 

الآلخريــن �ف
وجميــع المعلومــات، والنصــوص، وســائط الصــوت و/أو الصــور، 
المنتجــات الســمعية المرئيــة أو الوســائط المتعــددة )التحريــر 
الثابتــة أو المتحركــة و/ أو  ي للنصــوص و/ أو الصــور  الحاســو�ب
األصــوات الموســيقية أو غــري الموســيقية)، اللســتخدام التفاعــىي 
ــة )األقــراص المضغوطــة  ، عــى الوســائط المقابل وغــري ا لتفاعــىي
الصوتيــة الرقميــة، أقــراص الفيديــو الصوتيــة الرقميــة)؛ الدعايــة 
يــدي أو اإلذاعــي أو التلفــازي؛ خدمــات  واإلعالــن عــرب الطلــب الرب
اك  ــرت ــات االش ــوب؛ خدم ــبكات الحاس ــىي ش ي ع

و�ف ــرت ــن اإللك اإلعال
ي المطبوعــات، والجرائــد، والمجالــت، الموســوعات 

الآلخريــن �ف
وجميــع المعلومــات، والنصــوص، وســائط الصــوت و/أو الصــور، 
ونيــة)؛  اإللكرت )المنشــورات  المتعــددة  الوســائط  منتجــات  أو 
تنظيــم المســابقات ألغــراض ترويجيــة مــع توزيــع الجوائــز أو منــح 
الحوافــز أو بدونهــا؛ تنظيــم معــارض، العــروض اريــة أو دعائيــة؛ 
ــع  ــارض وجمي ــة، المع ــكاّف التجاري ــن ل ــات اآلخري ــج لمبيع وي الرت
ــائط؛  ــة الوس ــرب كاّف ــواع ع ــج ة األن ــراض ت ــات ألغ ــواع الفعالي أن
ــات  ــة؛ خدم ــراض ترويجي ــات ألغ ــلع والخدم ــرض الس ــم وع تقدي
البيــع بالتجزئــة وخدمــات التوحيــد لصالــح الغــري )باســتثناء نقلهــا) 
ونيــة، واألقــراص المدمجــة، وأقــراص الفيديــو للمطبوعــات اإللكرت
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others (excluding the transport thereof) for electronic 
publications, CD-ROMs, DVDs, digital disks, printed 
materials, non-fiction documents, journals, periodicals, 
magazines, books, extracurricular handbooks and 
manuals, newspapers, newsletters, pamphlets, 
catalogs, pens, pencils, stationery, instructional 
and teaching materials, teaching apparatus and 
instruments, software; rental of any advertising 
materials and commercial presentations; computerized 
file management; marketing and telemarketing 
services; personnel recruitment; employment agencies; 
services provided by a franchiser, namely, assistance 
with the operation or management of commercial 
and administrative matters; projects (assistance with 
managing commercial and/or advertising and/or 
administrative matters); administrative and commercial 
management of franchises 

الرقميــة، األقــراص الرقميــة، المــواد المطبوعــة، المســتندات غــري 
ــب،  ــت، والكت ــة، والمجال ات الدوري ــرش ات، الن ــرش ــة، والن الخيالي
ــة،  ات اإلخباري ــرش ــد، الن ــة، والجرائ ــة االلمنهجي الكتيبــات واألدل
الرصــاص،  اقالــم   ، الحــرب اقالــم  والكراســات، والكتالوجــات، 
ــة،  ــزة وأدوات تعليمي ــادية، أجه ــة وارش ــواد تعليمي ــية، م القرطاس
ــة؛  ــة تجاري ــروض تقديمي ــة وع ــواد إعالني ــري أي م ــات ؛ تأج مجي الرب
خدمــات إدارة الملفــات المحوســبة؛ خدمــات التســويق والتســويق 
؛ خدمــات وكاالــت  ف عــرب الهاتــف؛ خدمــات توظيــف الموظفــ�ي
ي يقدمهــا مانحــي االمتيــاز، تحديــدا: 

التوظيــف؛ الخدمــات الــىت
واإلداريــة؛  التجاريــة  الشــؤون  إدارة  أو  تشــغيل  ي 

�ف المســاعدة 
ي إدارة األعمــال التجاريــة و/ أو الدعايــة و/ 

المشــاريع )المســاعدة �ف
ــازات  ــة اللمتي ــة واإلداري ــدارة التجاري ــة)؛ اإل ــؤون .اإلداري أو الش

  

 

Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43219 العالمة التجارية رقم :  43219

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Fondation des Alliances 
Françaises 

ف  ف فرانسياسري بإسم :  فونديشن ديز اليانسري

Applicant Address101:  Boulevard Raspail,  75006 
Paris, France 

العنوان :  101 بوليفارد راسبيل، 75006 باريس، فرنسا  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Education, training, entertainment; information 
and consulting services in the fields of education, 
teaching and training; teaching and training in 
connection with French civilization and language; 
game service provided online from a computer 
network; training and teaching services especially by 
correspondence, computer networks and online by 
means of an Internet site (e-learning); information 
relating to education or entertainment; educational 
examinations; organization and conducting of training 
workshops; editing and publishing of printed matter, 
newspapers, magazines, journals, periodicals, books,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيــه؛ خدمــات المعلومــات  خدمــات التعليــم، والتدريــب، والرت
والتدريــب؛  التدريــس  التعليــم،  مجاالــت  ي 

�ف واالستشــارات 
ــة  ــارة واللغ ــق بالحض ــا يتعل ــب ف يم ــس والتدري ــات التدري خدم
ــبكة  ــن ش ــت م ن ــرب اإلنرت ــة ع ــاب المقدم ــات األلع ــية؛ خدم الفرنس
عــن طريــق  والتعليــم خاصــة  التدريــب  الحاســوب؛ خدمــات 
ــع  ــق موق ــن طري ــت ع ن ــرب اإلنرت ــوب وع ــبكات الحاس ــلة، ش المراس
ي تتعلــق 

)؛ المعلومــات الــىت ي
و�ف نــت )التعلــم اإللكــرت عــى اإلنرت

ــم  ــات تنظي ــة؛ خدم ــات التعليمي ــلية؛ االمتحان ــم أو التس بالتعلي
وإجــراء النــدوات التدريبيــة؛ تحريــر ونــرش المطبوعــات، والجرائــد، 
ات الدوريــة، والكتــب، والكتيبــات،  ات، النــرش والمجالــت، والنــرش
بطاقــات الفهرســة، الكتيبــات والنصــوص األكاديميــة، األلبومــات،

72  
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booklets, index cards, manuals and academic texts, 
albums, catalogs and pamphlets, posters, calendars, 
diaries, almanacs, photographs (printed), on all media, 
including digital media; online publication of printed 
matter, newspapers, magazines, journals, periodicals, 
booklets, books, index cards, academic handbooks and 
manuals, albums, catalogs and pamphlets, posters, 
calendars, agendas, almanacs, photographs (printed); 
providing electronic publications (not downloadable) 
online; publication of non-advertising texts and 
illustrations on all media; editing of educational texts; 
publication and lending of books, audiovisual media; 
organization of exhibitions, fairs, salons and all events 
for cultural or educational purposes; organization and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses, 
seminars, symposiums; competition organization 
services relating to education, entertainment, with 
or without awarding of prizes or allocation of awards; 
leisure services; sporting and cultural activities; 
production and presentation of shows, of concerts; 
entertainer services; production of films, short features, 
documentaries, radio or television current affairs 
programs; editing of radio or television programs; film 
projections; radio or television entertainment; rental of 
films, videos, video and audio cassettes, digital discs, 
optical discs, compact discs (audio and video), DVDs, 
CD-ROMs and phonographic recordings; museum 
services (presentations, exhibitions) 

الكتالوجــات والكتيبــات، الملصقــات، والتقاويــم، مذكــرات يوميــة، 
ي 

ــا �ف ــائط، بم ــع الوس ــى جمي ــة)، ع ــور )المطبوع ــم، الص التقاوي
ــة،  ــواد مطبوع ــت لم ن ــرب اإلنرت ــرش ع ــة؛ الن ــائط الرقمي ــك الوس ذل
ات الدوريــة، والكتيبــات،  ات، النــرش والجرائــد، والمجالــت، والنــرش
والكتــب، بطاقــات الفهرســة، الكتيبــات والكتيبــات األكاديميــة، 
األلبومــات، الكتالوجــات والكتيبــات، الملصقــات، والتقاويــم، 
مفكــرات، التقاويــم، الصــور )المطبوعــة)؛ توفــري المنشــورات 
نــت؛ نــرش النصــوص  يــل) عــرب اإلنرت ف ونيــة )غــري القابلــة للترف اإللكرت
والرســوم التوضيحيــة غــري اإلعالنيــة عــى جميــع وســائل اإلعالــم؛ 
تحريــر النصــوص التعليميــة؛ نــرش وإعــارة الكتــب، الوســائط 
ــات  ــروض، الصالون ــارض، الع ــم المع ــة؛ تنظي ــمعية الب�ي الس
وجميــع الفعاليــات ألغــراض ثقافيــة أو تعليميــة؛ تنظيــم وإجــراء 
النــدوات، والمؤتمــرات، واالجتماعــات، والحلقــات الدراســية ، 
بالتعليــم،  المتعلقــة  المنافســات  النــدوات؛ خدمــات تنظيــم 
فيــه، مــع أو بــدون منــح الجوائــز أو توزيــع الجوائــز؛ خدمــات  والرت
فيــه؛ األ نشــطة الرياضيــة والثقافيــة؛ إنتــاج وتقديــم العــروض  الرت
ــم  ــم، األفال ــاج أفال ــه؛ إنت في ي الرت

ــىف ــات ممته ــت؛ خدم أو الحفال
امــج اإلذاعيــة أو التلفزيونيــة  ة، األفالــم الوثائقيــة، الرب القصــري
امــج اإلذاعيــة أو التلفزيونيــة؛  حــول الشــؤون الجاريــة؛ تحريــر الرب
ــري  ــة؛ تأج ــة والتلفزيوني ــلية اإلذاعي ــج التس ــم؛ برام ــرض األفال ع
طــة الفيديــو والصــوت، األقــراص  األفالــم، ومقاطــع الفيديــو، أ�ش
)صــوت  مضغوطــة  أقــراص  الب�يــة،  األقــراص  الرقميــة، 
وفيديــو)، وأقــراص الفيديــو الرقميــة، األقــراص المدمجــة للقــراءة 
فقــط والتســجيالت الصوتيــة؛ خدمــات المتاحــف .)العــروض، 

ــارض  المع

  

 

Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43220 العالمة التجارية رقم :  43220

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Fondation des Alliances 
Françaises 

ف  ف فرانسياسري بإسم :  فونديشن ديز اليانسري

Applicant Address101:  Boulevard Raspail,  75006 
Paris, France 

العنوان :  101 بوليفارد راسبيل، 75006 باريس، فرنسا  

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

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

 2989760
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Scientific and technological services as well as research 
and design services relating thereto; analysis and 
industrial research, design and development of 
computers and software 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات العلميــة والتكنولوجيــة باإلضافــة إىل خدمــات األبحــاث 
والتصميــم المتعلقــة بهــا؛ التحليــل والبحــث الصناعــي، .تصميــم 

وتطويــر حواســيب وبرمجيــات حواســيب 

  

 

Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43221 العالمة التجارية رقم :  43221

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Fondation des Alliances 
Françaises 

ف  ف فرانسياسري بإسم :  فونديشن ديز اليانسري

Applicant Address101:  Boulevard Raspail,  75006 
Paris, France 

العنوان :  101 بوليفارد راسبيل، 75006 باريس، فرنسا  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Temporary accommodation; accommodation agencies 
(hotels, boarding houses); temporary accommodation 
reservation; booking of hotels, boarding houses, hotel 
services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات توفــري أماكــن اإلقامــة المؤقتــة؛ وكاالــت اإلقامــة )الفنــادق 
لقامــة .المؤقتــة؛  ، ودور اإلقامــة العائليــة)؛ خدمــات الحجــز الإ

ــادق  ــة، خدمــات الفن ــادق، دور اإلقــام ة العائلي حجــز الفن

  

 

Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43226 العالمة التجارية رقم :  43226

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: MedImmune LLC  بإسم :  ميدامون أل أل ىسي

Applicant Address: One MedImmune Way  
Gaithersburg, MD 20878, U.S.A                   

سبورغ، أم دي 20878،  العنوان :  ون ميدلمون واي، جيتهري
الواليات المتحدة االمريكية                     
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات والمواد الصيدالنية  المستح�ف

  

 

Date :02/08/2022  التاريخ :02/08/2022

Trademark No.:43240 العالمة التجارية رقم :  43240

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: subhi othman omar jadi  بإسم :  صبحي عثمان عمر جدي

Applicant Address: nablus-palestine   ف العنوان :  نابلس -فلسط�ي

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Auto parts, auto accessories

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع سيارات ، كماليات سيارات 

  

 

Date :03/08/2022  التاريخ :03/08/2022

Trademark No.:43249 العالمة التجارية رقم :  43249

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Synto Holding GmbH  ي اتش بإسم :  سينتو هولدينغ جي ام �ب

Applicant Address: Jollenbecker Str., 33824 
Werther, Germany                   

.2، 33824 ورثر، المانيا                      العنوان :  جولنبكر سرت

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Technical oils and fats, lubricants, motor oils; gear oils; 
solid, liquid and gaseous fuels (including motor spirits); 
waxes for industrial purposes; metal processing fluids 
in the form of technical oils and fats [as far as included 
in this class]; petroleum [raw or refined]; silicone spray 
lubricant. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيــوت والدهــون التقنيــة وزيــوت التشــحيم وزيــوت الموطــورات، 
وس، الوقــود الصلــب والســائل والغــاز )ويشــمل وقــود  زيــوت الــرت
الصناعيــة، ســوائل معالجــة  لالغــراض  الشــمع  الموطــورات)، 
ي 

المعــادن عــى شــكل زيــوت وشــحوم تقنيــة )اىل الحــد المشــمول �ف
ول )الخــام او المكــرر)، رذاذ زيــوت تشــحيم  هــذا الصنــف)، البــرت

الســيليكون. 

  

 

Date :03/08/2022  التاريخ :03/08/2022

Trademark No.:43251 العالمة التجارية رقم :  43251

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Synto Holding GmbH  ي اتش بإسم :  سينتو هولدينغ جي ام �ب

Applicant Address: J?llenbecker Str., 33824 
Werther, Germany 

.2، 33824 ورثر، المانيا   العنوان :  جولنبكر سرت

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Paints, varnishes and lacquers, preservatives against 
rust, preservatives for metal, lacquer and plastic 
surfaces [as far as included in this class]; undercoating 
for vehicles, surface sealing preparations in the form of 
coatings [as far as included in this class]; undercoating 
agents in the form of lacquers and paints; solvent 
thinning preparations for lacquers and paints; anti-
corrosive preparations; rust solving preparations in the 
form of anti-rust preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانــات والورنيــش واللــك والمــواد الحافظــة ضــد الصــدأ 
والبالتســيك  والورنيــش  المعــدن  الســطح  الحافظــة  والمــواد 
ــات  ــفىي للمركب ــالء س ــف)، ط ــذا الصن ي ه

ــمول �ف ــد المش )اىل الح
ات مانعــة التــرب عــى شــكل دهانــات )اىل الحــد  ومســتح�ف
ي هــذا الصنــف)، عوامــل طــالء تحتيــه عــى شــكل 

المشــمول �ف
للورنيــش  االذابــة  تخفيــف  ات  مســتح�ف ودهانــات،  ورنيــش 
ات ازالــة  ات مضــاده للتــآكل، مســتح�ف والدهانــات، مســتح�ف

ات مضــادة للصــدأ.  الصــدأ عــى شــكل مســتح�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :03/08/2022  التاريخ :03/08/2022

Trademark No.:43252 العالمة التجارية رقم :  43252

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: Synto Holding GmbH  ي اتش بإسم :  سينتو هولدينغ جي ام �ب

Applicant Address: Jollenbecker Str., 33824 
Werther, Germany                   

.2، 33824 ورثر، المانيا                      العنوان :  جولنبكر سرت

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Chemical preparations for industrial purposes 
(excluding glues and adhesives) ; chemical additives 
for technical oils and fats, for lubricants and for 
fuels [including motor spirits]; antifreeze; chemical 
detergents for use in industrial processes (as far 
as included in this class); hydraulic fluids (as far as 
included in this class); braking fluids (as far as included 
in this class); cooling fluids (as far as included in this 
class); heat carrier fluids (as far as included in this class); 
mordants for metals; lubricating oils being hydraulic 
oils. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الكيميائيــة الغــراض صناعيــة )باســتثناء المــواد  المســتح�ف
التقنيــة  والدهــون  للزيــوت  الكيماويــة  االضافــات  الالصقــة)، 
ولمــواد التشــحيم وللوقــود )وتشــمل وقــود الموطــورات)، مضــاد 
ي االغــراض الصناعيــة 

يــد، المنظفــات الكيماويــة المســتعملة �ف الترب
ــة  ــوائل الهيدرولوكي ــف)، الس ــذا الصن ي ه

ــمول �ف ــد المش )اىل الح
ي هــذا الصنــف)، ســوائل الكوابــح )اىل الحــد 

)اىل الحــد المشــمول �ف
يــد )اىل الحــد المشــمول  ي هــذا الصنــف)، ســوائل الترب

المشــمول �ف
ي 

ي هــذا الصنــف)، ســوائل حاملــة للحــراره )اىل الحــد المشــمول �ف
�ف

هــذا الصنــف)، كاويــات للمعــادن، زيــوت التشــحيم وهــي زيــوت 
ــة.  هيدروليكي

  

 

Date :04/08/2022  التاريخ :04/08/2022

Trademark No.:43258 العالمة التجارية رقم :  43258

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Raafat Arsan Salem Suleiman  بإسم :  رافت عرسان سالم سليمان

Applicant Address: Palestine - Sulfites - Industrial 
Zone - near the traffic circle 

ف - سلفيت - المنطقة الصناعية - قرب دائرة السري   العنوان :  فلسط�ي
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Chips Products , Popcorn , Corn flakes , Corn (Pop-) , 
Corn, roasted , Flakes (Maize—) , Flakes (Corn —).

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجــات الشــيبس ، بوشــار ، رقائــق الــذرة ، بوشــار ) حــب الــذرة 
) ، ذرة محمصــة ، رقائــق الــذرة ، رقائــق الشــوفان ، رقائــق الــذرة 
اطات خاصة:عدم حماية كلمة ذرة منفوشة بمعزل عن العالمة  اشرت

التجارية

  

 

Date :07/08/2022  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.:43264 العالمة التجارية رقم :  43264

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-
Tijaryeh – Adiyeh Ammah 

كة محالت العجاوي التجارية - عادية عامة                                               بإسم :  �ش
كة محالت العجاوي التجارية - عادية عامة  �ش

Applicant Address: Ajja- Jenin-Palestine   ف -فلسط�ي ف العنوان :  عجه- جن�ي

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Coffee, tea, rice, legumes, flour and preparations made 
from grains, bread, coffee, biscuits, cakes, candy, baking 
powder, mustard, pepper, sauce, spices and seasonings, 
semolina, biscuit, Chocolate, cocoa, sugar, tea, tomato 
sauce, ketchup (sauce), honey, macaroni, Mayonnaise, 
coffee drinks with milk, Thyme, freekeh,  Whipped 
cream thickeners. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  المســتح�ف الدقيــق،  البقوليــات،  االأرز،  الشــاي،  القهــوة، 
ــك،  ــكوت، الكع ــوة، البس ، القه ف ــرب ــوب، الخ ــن الحب ــة م المصنوع
الصلصــة،  الفلفــل،  الخــردل،   ، ف الخــرب مســحوق  الحلــوى، 
ــكر،  ــوكوالتة، كاكاو، س ــكويت، ش ــميد، بس ــل، س ــارات، التواب البه
شــاي، صلصــة الطماطــم، كاتشــب )صلصــة)، عســل، معكرونــة، 
ات  ، فريكــة، مســتح�ف وبــات قهــوة مــع حليــب، زعــرت ، مرش ف مايونــري

ــة.  ــطة المخفوق ــف القش تكثي

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :07/08/2022  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.:43265 العالمة التجارية رقم :  43265

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Haat Delivery Company Ltd.  كة هاات ديليفري بإسم :  �ش

Applicant Address :Al-Malsa, Building No.2, Umm 
al-Fahm, Israel 

العنوان :  الملسا، بناية رقم 2، أم الفحم، إ�ائيل  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Downloadable computer software application for 
engaging and coordinating transportation, delivery 
and courier services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اك وتنســيق خدمــات  �ش يــل الإ ف تطبيــق برمجيــات كمبيوتــر قابــل للترف

يــد الريــع  النقــل والتســليم والرب

  

 

Date 07/08/2022:  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.43266: العالمة التجارية رقم :  43266

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Haat Delivery Company Ltd.  كة هاات ديليفري بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Malsa, Building No.2, Umm 
al-Fahm, Israel 

العنوان :  الملسا، بناية رقم 2، أم الفحم، إ�ائيل  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
office functions; Advertising and promotional services; 
computerized food and grocery ordering services; 
business management consulting services in the field 
of transportation and delivery; business management 
services in the field of transport and delivery; 
computerized ordering service featuring consumer 
goods of others, food, and groceries; comparison

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــج؛ خدم وي ــة والرت ــات الدعاي ؛ خدم ي ــىب ــاط المكت ــل النش تفعي
ــارات إدارة  ــات استش ــبة؛ خدم ــة المحوس ــام والبقال ــب الطع طل
ي 

ي مجــال النقــل والتســليم؛ خدمــات إدارة االأعمــال �ف
االأعمــال �ف

ي تعــرض 
مجــال النقــل والتســليم؛ خدمــة الطلبــات المحوســبة الــىت

الســلع االســتهالكية لالآخريــن واالأطعمــة والبقالــة؛ مقارنــة خدمــات 
ي مجــال النقــل والتســليم؛ توفــري نظــام 

التســوق؛ إدارة االأعمــال �ف
ي مجــاالت التعامــل

نــت �ف نرت قائــم عــى الويــب والمنصــات عــرب االإ
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shopping services; business administration in the 
field of transport and delivery; providing a web-based 
system and online portals in the field of consumer-to-
business commerce for consumers to enter, manage and 
modify their consumer preference information for use 
by merchants to create and manage offers for delivery 
to consumers; on-line ordering service featuring 
consumer goods of others, food, and groceries; on-line 
retail store services in relation to food 

ليتيــح  التجــاري  العمــل  وأصحــاب  المســتهلك  ف  بــ�ي التجــاري 
ف إدخــال وإدارة وتعديــل معلومــات التفضيــالت وذلــك  للمســتهلك�ي
؛  ف نشــاء وإدارة عــروض للتســليم للمســتهلك�ي ليســتخدمها التجــار الإ
ــتهالكية  ــلع االس ــرض الس ي تع

ــىت ــت ال ن نرت ــرب االإ ــب ع ــة الطل خدم
لالآخريــن واالأطعمــة والبقالــة؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب 

ــق بالغــذاء  ــا يتعل ــت فيم ن نرت االإ

  

 

Date :07/08/2022  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.:43267 العالمة التجارية رقم :  43267

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Haat Delivery Company Ltd.  كة هاات ديليفري بإسم :  �ش

Applicant Address :Al-Malsa, Building No.2, Umm 
al-Fahm, Israel 

العنوان :  الملسا، بناية رقم 2، أم الفحم، إ�ائيل  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
providing information and tracking information to 
third parties regarding pickup and delivery status via 
Internet access and telephone; packaging and storage of 
goods; express delivery of goods by vehicles; Providing 
a website featuring information regarding delivery 
services and bookings for delivery services; food 
delivery; transport and delivery of good; monitoring, 
managing and tracking of packages and shipments; 
providing information concerning collection and 
delivery of assets in transit; parcel delivery; providing 
electronic tracking of packages to others; monitoring 
and tracking of packages and shipments to ensure 
on-time delivery for business purposes; transport; 
temporary storage of deliveries; message delivery; 
delivery services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفــري المعلومــات ومعلومــات التتبــع الأطــراف ثالثــة فيمــا يتعلــق 
نــت والهاتــف؛ تغليــف  نرت االإ بحالــة االســتالم والتســليم عــرب 
ــري  ــات؛ توف ــع بالمركب ــع للبضائ ــليم الري ــلع؛ التس ــن الس وتخزي
ــل  ــات التوصي ــن خدم ــات ع ــى معلوم ــوي ع ي يحت

و�ف ــرت ــع إلك موق
ــل  ــام؛ نق ــات الطع ــل طلب ــل؛ توصي ــات التوصي ــوزات خدم وحج
وتســليم البضاعــة؛ مراقبــة وإدارة وتتبــع الطــرود والشــحنات؛ 
أثنــاء  المتعلقــة بجمــع وتســليم االأصــول  المعلومــات  توفــري 
للطــرود  ي 

و�ف لكــرت االإ التتبــع  توفــري  الطــرود؛  تســليم  النقــل؛ 
ــليم  ــان التس ــحنات لضم ــرود والش ــع الط ــة وتتب ــن؛ مراقب لالآخري
ــت  ــن المؤق ــل؛ التخزي ــل؛ النق ــراض العم ــدد الأغ ــت المح ي الوق

�ف
للبضائــع المســلمة؛ تســليم الرســائل؛ خدمــات توصيــل 
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Date :07/08/2022  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.:43268 العالمة التجارية رقم :  43268

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Haat Delivery Company Ltd.  كة هاات ديليفري بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Malsa, Building No.2, Umm 
al-Fahm, Israel 

العنوان :  الملسا، بناية رقم 2، أم الفحم، إ�ائيل  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Providing a website featuring information regarding 
restaurant services; Restaurants; Food and drink 
catering; Cafeterias; Cafes; Services for providing food 
and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نــت يحتــوي عــى معلومــات تتعلــق  نرت توفــري موقــع عــى شــبكة االإ
اب؛  المطاعــم؛ تقديــم الطعــام والــرش المطاعــم؛  بخدمــات 
ــات  وب ــة والمرش ــري االأطعم ــات توف ــي؛ خدم ــات؛ المقاه ي الكافتري

  

 

Date :11/08/2022  التاريخ :11/08/2022

Trademark No.:43310 العالمة التجارية رقم :  43310

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: retina company  كة رتنا للب�يات بإسم :  �ش

Applicant Address: Albeirh-Alquds St-Baladi 
center 

العنوان :  شارع القدس -عمارة بلدي -الطابق الخامس  

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Eyeglasses cases,Eyeglasses chains ,Eyeglasses 
Frames ,Eyeglasses ,Eyepieces,Lenses ,Optical goods 
,Sunglasses ,Spectacles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
علب نظارات،سالسل للنظارات ،اطر للنظارات ،عدسات عينية 

،عدسات ب�يه ،سلع ب�ية، نظارات شمسية ،نظارات ب�ية 
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Date :11/08/2022  التاريخ :11/08/2022

Trademark No.:43312 العالمة التجارية رقم :  43312

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Seneen for General Trading Co.  ف للتجارة العامة كة سن�ي بإسم :  �ش

Applicant Address: nablus - omr al-moktar st   العنوان :  نابلس - شارع عمر المختار

Applicant for Correspondence:  
Mohamed adel hasan irsheed 
nablus - omr al-moktar st    

ف للتجارة العامة  كة سن�ي عنوان التبليغ  :  �ش
 نابلس - شارع عمر المختار 

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 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :11/08/2022  التاريخ :11/08/2022

Trademark No.:43316 العالمة التجارية رقم :  43316

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Raafat Arsan Salem Suleiman بإسم :  رافت عرسان سالم سليمان 

Applicant Address: Palestine - Sulfites - Industrial 
Zone - near the traffic circle                   

ف - سلفيت - المنطقة الصناعية - قرب دائرة السري                      العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
Raafat Arsan Salem Suleiman
Palestine - Sulfites - Industrial Zone - near the 
traffic circle   

عنوان التبليغ  :  رافت عرسان سالم سليمان 
  - سلفيت - المنطقة الصناعية - قرب دائرة السري 
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Goods/Services:
Jellies , Fruit jellies [confectionery] , Royal jelly, Biscuits 
, Buns , Candy

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جىي ، جىي فواكه ) حلويات ) ، جىي ملكي ، بسكويت ، كعك ، 

حلوى
اطات خاصة:عدم حماية jelly بمعزل عن العالمة التجارية  اشرت

  
 

Date :14/08/2022  التاريخ :14/08/2022

Trademark No.:43322 العالمة التجارية رقم :  43322

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: nueman salamuh nueman 
karamuh

بإسم :  نعمان سالمه نعمان كرامه 

Applicant Address :العنوان :  الخليل / نوبا   الخليل

Applicant for Correspondence:   عنوان التبليغ  :  نعمان
 الخليل 

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 ــ�ف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

ــالأكل.  الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة ل

  

 

Date :14/08/2022  التاريخ :14/08/2022

Trademark No.:43328 العالمة التجارية رقم :  43328

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Ningbo AUX Electric Co., Ltd.  .ي دي
ك كو., ال �ت بإسم :  نينغبو اوكس اليكرت

Applicant Address: No. 1166 Mingguang North 
Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo 
City, 315191, Zhejiang Province, CHINA 

فهو  العنوان :  نو. 1166 مينغوانغ نورث رود، جيانغشان تاون، يرف
ف   ، 315191، زيجيانغ بروفينس، الص�ي ي

يكت، ننغبو سيىت دسرت
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Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
lighting apparatus and installations; air-conditioning 
apparatus; air-conditioning installation; fans(air-
conditioning); gas scrubbing apparatus; filters for air 
conditioning; cooking apparatus and installations; 
refrigerators; hair driers [dryers]; water heaters; 
steam facial apparatus(Saunas); water purification 
installations; radiators, electric; electric fans for 
personal use; drying apparatus and installations; air 
conditioners for vehicles; air sterilizers; hot water 
heating installations; air purifying apparatus and 
machines; radiators [heating]; heaters for baths; 
sterilizers; water distribution installations; regulating 
and safety accessories for water apparatus; humidifiers 
for central heating radiators; ventilation hoods; air 
cooling apparatus; air reheaters; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus; heat pumps. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ضــاءة؛ تركيــب وإصــالح أجهــزة تكييــف الهواء؛  ات االإ ف أجهــزة وتجهــري
منشــآت تكييــف الهــواء؛ المــراوح الكهربائيــة )تكييــف هــواء)؛ جهــاز 
ــو؛  ــدات الطه ــزة ومع ــواء؛ أجه ــف اله ــر تكيي ــاز؛ فالت ــة الغ تنقي
ــزة  ــاء؛ أجه ــخانات م ــات[؛ س ــعر ]مجفف ــات الش ــات؛ مجفف ثالج
ات تنقيــة الميــاه؛ المشــعاعات،  ف بخــار للوجــه ]ســاونا[؛ تجهــري
ــزة  ؛ أجه ــخىي ــتخدام الش ــة لالس ــراوح الكهربائي ــة؛ الم الكهربائي
ومنشــآت تجفيــف؛ مكيفــات الهــواء للمركبــات؛ أجهــزة تعقيــم 
ف المــاء الســاخن؛ أجهــزة وآالت تنقيــة  الهــواء؛ معــدات تســخ�ي
الهــواء؛ المشــعاعات )للتدفئــة)؛ ســخانات للحمامــات؛ معقمــات؛ 
منشــآت توزيــع الميــاه ؛ لــوازم التنظيــم والســالمة الأجهــزة المــاء؛ 
أجهــزة ترطيــب لمشــعاعات التدفئــة المركزيــة ؛ شــفاطات التهويــة؛ 
ــآت  ــواء؛ منش ف اله ــخ�ي ــادة تس ــزة إع ــواء؛ أجه ــف اله ــزة تكيي أجه

ــة.  ــات الحراري ــواء) ؛ المضخ ــف اله ــة )تكيي ــزة التهوي وأجه

  

 

Date :14/08/2022  التاريخ :14/08/2022

Trademark No.:43329 العالمة التجارية رقم :  43329

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Ningbo AUX Electric Co., Ltd.  .ي دي
ك كو., ال �ت بإسم :  نينغبو اوكس اليكرت

Applicant Address :No. 1166 Mingguang North 
Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo 
City, 315191, Zhejiang Province, CHINA 

فهو  العنوان :  نو. 1166 مينغوانغ نورث رود، جيانغشان تاون، يرف
ف   ، 315191، زيجيانغ بروفينس، الص�ي ي

يكت، ننغبو سيىت دسرت

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
lighting apparatus and installations; air-conditioning 
apparatus; air-conditioning installation; fans(air-
conditioning); gas scrubbing apparatus; filters for air 
conditioning; cooking apparatus and installations; 
refrigerators; hair driers [dryers]; water heaters;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ضــاءة؛ تركيــب وإصــالح أجهــزة تكييــف الهواء؛  ات االإ ف أجهــزة وتجهــري
منشــآت تكييــف الهــواء؛ المــراوح الكهربائيــة )تكييــف هــواء)؛ جهــاز 
ــو؛  ــدات الطه ــزة ومع ــواء؛ أجه ــف اله ــر تكيي ــاز؛ فالت ــة الغ تنقي
ــزة  ــاء؛ أجه ــخانات م ــات[؛ س ــعر ]مجفف ــات الش ــات؛ مجفف ثالج
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steam facial apparatus(Saunas); water purification 
installations; radiators, electric; electric fans for 
personal use; drying apparatus and installations; air 
conditioners for vehicles; air sterilizers; hot water 
heating installations; air purifying apparatus and 
machines; radiators [heating]; heaters for baths; 
sterilizers; water distribution installations; regulating 
and safety accessories for water apparatus; humidifiers 
for central heating radiators; ventilation hoods; air 
cooling apparatus; air reheaters; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus; heat pumps. 

ات تنقيــة الميــاه؛ المشــعاعات،  ف بخــار للوجــه ]ســاونا[؛ تجهــري
ــزة  ؛ أجه ــخىي ــتخدام الش ــة لالس ــراوح الكهربائي ــة؛ الم الكهربائي
ومنشــآت تجفيــف؛ مكيفــات الهــواء للمركبــات؛ أجهــزة تعقيــم 
ف المــاء الســاخن؛ أجهــزة وآالت تنقيــة  الهــواء؛ معــدات تســخ�ي
الهــواء؛ المشــعاعات )للتدفئــة)؛ ســخانات للحمامــات؛ معقمــات؛ 
منشــآت توزيــع الميــاه ؛ لــوازم التنظيــم والســالمة الأجهــزة المــاء؛ 
أجهــزة ترطيــب لمشــعاعات التدفئــة المركزيــة ؛ شــفاطات التهويــة؛ 
ــآت  ــواء؛ منش ف اله ــخ�ي ــادة تس ــزة إع ــواء؛ أجه ــف اله ــزة تكيي أجه

ــة.  ــات الحراري ــواء) ؛ المضخ ــف اله ــة )تكيي ــزة التهوي وأجه

  

 

Date :14/08/2022  التاريخ :14/08/2022

Trademark No.:43331 العالمة التجارية رقم :  43331

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: RADWAN RADI AFAFAT  ي  عرفات
بإسم :  رضوان را�ف

Applicant Address: Nablus / Faisal Street / Arafat 
Building Email: mercurearafat@gmail.com 
Mobile: 0599702612 

العنوان :  نابلس شارع فيصل / عمارة عرفات   ايميل : 
mercurearafat@gmail.com   جوال : 0599702612  

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Coal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فحم 

اطات خاصة:عدم حماية فحم اراجيل ماركة الحصان بمعزل  اشرت
عن العالمة التجارية 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :21/08/2022  التاريخ :21/08/2022

Trademark No.:43351 العالمة التجارية رقم :  43351

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: motasem munir sayyed herbawi  بإسم :  معتصم منري سيد حرباوي

Applicant Address: Hebron                                        العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:  
mostafa munir sayyed herbawi 
Hebron   

عنوان التبليغ  :  مصطفى منري محمد سيد حرباوي 
 الخليل _الحاوز 

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other 
classes  jewellery, precious stones  horological and 
chronometric instruments. 

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

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

ــة.  ــت الدقيق ــاس الوق قي

  

 

Date :24/08/2022  التاريخ :24/08/2022

Trademark No.:43365 العالمة التجارية رقم :  43365

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: BaYi Rubber Co.,Ltd.  .ي دي
ي رابر كو.،ال �ت بإسم :  با�ي

Applicant Address: No.1529, Tian’an Yi Road, 
Zaozhuang High-tech Industrial Development 
Zone of  Shandong, China 

ي رود، زهازهيوانغ هاي-تيك  العنوان :  رقم 1529، تيانان �ي
ف   يال ديفيلوبمنت زون اوف شاندونغ، الص�ي اندسرت

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
1.Automobile tyres;2.inner tubes for bicycle tyres;3.
casings for pneumatic tyres;4.bicycle tyres; 5.pneumatic 
tyres; 6.solid tyres for vehicle wheels; 7.tyres for vehicle 
wheels; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــالت الدراج ــة لعج ــارات الداخلي ط ــات؛ 2. االإ ــارات المركب . إط
إطــارات   .4 المضغــوط؛  الهــواء  إطــارات  أغلفــة   .3 الهوائيــة؛ 
اطــارات صلبــة   .6 اطــارات هوائيــة؛   .5 الهوائيــة؛.  الدراجــات 

لعجــالت المركبــات؛ 7. إطــارات لعجــالت المركبــات؛ 

  

 

Date :28/08/2022  التاريخ :28/08/2022

Trademark No.:43374 العالمة التجارية رقم :  43374

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: B.F.T Alfarah co. For The Tobacco 
Industry

ي الفرح لصناعة التبغ
ي أف �ت كة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Industrial 
Zone, Hajj Building, Samih Abed, Mobile 
0599545678   

ة المنطقة الصناعية عمارة الحج سميح  العنوان :  رام الله البري
عابد جوال 0599545678    

Applicant for Correspondence:  
B.F.T Alfarah co. For The Tobacco Industry
Ramallah, Al-Bireh, Industrial Zone, Hajj Building, 
Samih Abed, Mobile 0599545678   

ي الفرح لصناعة التبغ
ي أف �ت كة �ب عنوان التبليغ  :  �ش

ة المنطقة الصناعية عمارة الحج سميح عابد جوال   رام الله البري
0599545678

Goods/Services:
Absorbent paper for tobacco pipes , Cigarette pape 
, Cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes , Pouches (Tobacco)  , Tobacco  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــى  ــوي ع ــجائر تحت ــجائر ، س ــغ ، ورق س ف التب ــ�ي ــاص لغالي ورق م

ــغ  ــغ ، تب ــاس تب ــة ، أكي ــات طبي ــت لغاي ــغ ليس ــل تب بدائ

اطات خاصة:عدم حماية معسل وصورة االرجيلة معزل عن  اشرت
العالمة التجارية
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :28/08/2022  التاريخ :28/08/2022

Trademark No.:43376 العالمة التجارية رقم :  43376

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: SAHTIN FOR RESTAURANT 
MANAGEMENT & TRADE Co. LLC 

ف الدارة المطاعم والتجارة ذ.م.م  كة صحت�ي بإسم :  �ش

Applicant Address: P.O. Box 92440, Doha, Qatar.   .العنوان :  ص.ب.92440، الدوحة، قطر

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Dates; prepared nuts; edible oils; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies and jams. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمــور؛ مكــرات جاهــزة؛ زيــوت قابلــة لــالأكل؛ المحفوظــة، 
ــىي  وات المجففــة والمطبوخــة، الجي ــه والخــ�ف المجمــدة، الفواك

ــر�ب  ــي) والم )هالم

  

 

Date :28/08/2022  التاريخ :28/08/2022

Trademark No.:43377 العالمة التجارية رقم :  43377

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SAHTIN FOR RESTAURANT 
MANAGEMENT & TRADE Co. LLC 

ف الدارة المطاعم والتجارة ذ.م.م  كة صحت�ي بإسم :  �ش

Applicant Address: P.O. Box 92440, Doha, Qatar.   .العنوان :  ص.ب.92440، الدوحة، قطر
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Coffee; tea; cocoa; preparations made from cereals; 
pastry; confectionery; Biscuits; Buns, Cakes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات مصنوعة من الحبوب؛ معجنات؛  قهوة؛ شاي؛ كاكاو؛ مستح�ف

الحلويات؛ بسكويت؛ حلوى لفائف الكعك، الكعك 
  

 

Date :28/08/2022  التاريخ :28/08/2022

Trademark No.:43378 العالمة التجارية رقم :  43378

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SAHTIN FOR RESTAURANT 
MANAGEMENT & TRADE Co. LLC 

ف الدارة المطاعم والتجارة ذ.م.م  كة صحت�ي بإسم :  �ش

Applicant Address: P.O. Box 92440, Doha, Qatar.   .العنوان :  ص.ب.92440، الدوحة، قطر

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Retail Stors service and online retail services for  Dates, 
prepared nuts, edible oils,  preserved, frozen, dried 
and  cooked fruits and vegetables, jellies , jams, Coffee, 
tea; cocoa, preparations made from cereals, pastry, 
confectionery, Biscuits, Buns and cakes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــة متاجــر البيــع بالتجزئــة وخدمــات البيــع بالتجزئــة عــرب 
نــت للتمــور، مكــرات جاهــزة، زيوت قابلــة لــالأكل، المجمدة،  نرت االإ
ــي)،  ــىي )هالم ــة، الجي ــة والمطبوخ وات المجفف ــ�ف ــه والخ الفواك
ات مصنوعــة مــن الحبــوب؛  ، قهــوة؛ شــاي؛ كاكاو؛ مســتح�ف المــر�ب
معجنــات؛ الحلويــات؛ بســكويت؛ حلــوى لفائــف الكعــك، الكعــك. 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :29/08/2022  التاريخ :29/08/2022

Trademark No.:43380 العالمة التجارية رقم :  43380

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Omar Shakib Alyan Owey  بإسم :  عمر شكيب عليان عويوي

Applicant Address :Hebron,                                        العنوان :  الخليل دوار الصحه

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
candy crackers liguorice confectinery sugar 
confectionry lozenges confectinery fondants 
choclate fatty substances for the manufacure of edible 
fats 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي  ــع حل ــكر قط ــات الس ــات حلوي ــوس حلوي ــكويت س ــوي بس حل
ــالكل  ــه ل ــون صالح ــع ده ــه لصن ــواد دهني ــوكوالته م ــات ش حلوي

ــات  حلوي

اطات خاصة:عدم حماية كلمة candy golden  بمعزل عن  اشرت
العالمة مجملها

  

 

Date :29/08/2022  التاريخ :29/08/2022

Trademark No.:43381 العالمة التجارية رقم :  43381

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: B.F.T Alfarah co. For The Tobacco 
Industry

ي الفرح لصناعة التبغ
ي أف �ت كة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah, Al-Bireh, Industrial 
Zone, Hajj Building, Samih Abed, Mobile 
0599545678   

ة المنطقة الصناعية عمارة الحج سميح  العنوان :  رام الله البري
عابد جوال 0599545678    

Applicant for Correspondence:  
B.F.T Alfarah co. For The Tobacco Industry
Ramallah, Al-Bireh, Industrial Zone, Hajj Building, 
Samih Abed, Mobile 0599545678   

ي الفرح لصناعة التبغ
ي أف �ت كة �ب عنوان التبليغ  :  �ش

ة المنطقة الصناعية عمارة الحج سميح عابد جوال   رام الله البري
0599545678
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Absorbent paper for tobacco pipes , Cigarette pape 
, Cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes , Pouches (Tobacco)  , Tobacco

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــى  ــوي ع ــجائر تحت ــجائر ، س ــغ ، ورق س ف التب ــ�ي ــاص لغالي  ورق م

ــغ  ــغ ، تب ــاس تب ــة ، أكي ــات طبي ــغ ليســت لغاي ــل تب بدائ

  

 

Date :29/08/2022  التاريخ :29/08/2022

Trademark No.:43382 العالمة التجارية رقم :  43382

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: KAWASAKI MOTORS, LTD  ي دي
بإسم :  كاوازاكي موتورز، أل �ت

Applicant Address1-1: , Kawasaki-cho, Akashi-shi, 
Hyogo 673-8666 Japan 

، هوجو 673-8666،  ي
-ىسش ي

-تشو، أكاىسش العنوان :  1-1، كاوازاكي
اليابان  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Vessels and their parts and fittings, Automobiles and 
their parts and fittings, Two-wheeled motor vehicles, 
bicycles and their parts and fittings, Electric vehicles, 
Hydroplanes, Personal watercraft, Vehicles, Apparatus 
for locomotion by land, air or water 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لســفن وقطعهــا ومســتلزماتها، الســيارات وقطعهــا ولوازمهــا، 
ــة  ــات الهوائي ، الدراج ف ــ�ي ــى عجلت ــري ع ي تس

ــىت ــة ال ــات اآللي المركب
وقطعهــا ولوازمهــا، المركبــات الكهربائيــة، الطائــرات المائيــة، 
المركبــات المائيــة الشــخصية، المركبــات، أجهــزة النقــل بــرا أو جــوا 

ــرا  أو بح
اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام اشرت

  
 

Date :22/08/2022  التاريخ :22/08/2022

Trademark No.:43383 العالمة التجارية رقم :  43383

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: KAWASAKI MOTORS, LTD  ي دي
بإسم :  كاوازاكي موتورز، أل �ت

Applicant Address1-1: , Kawasaki-cho, Akashi-shi, 
Hyogo 673-8666 Japan 

، هوجو 673-8666،  ي
-ىسش ي

-تشو، أكاىسش العنوان :  1-1، كاوازاكي
اليابان  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

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

 2989760

Goods/Services:
Retail services or wholesale services for vessels and their 
parts and fittings, Retail services or wholesale services 
for automobiles and their parts and fittings, Retail 
services or wholesale services for two-wheeled motor 
vehicles, bicycles and their parts and fittings, Retail 
services or wholesale services for electric vehicles, Retail 
services or wholesale services for hydroplanes, Retail 
services or wholesale services for personal watercraft, 
Retail services or wholesale services for vehicles, 
Retail services or wholesale services for apparatus for 
locomotion by land, air or water 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للســفن  بالجملــة  البيــع  أو خدمــات  بالتجزئــة  البيــع  خدمــات 
ــة أو خدمــات البيــع  ــع بالتجزئ اتهــا، خدمــات البي ف وقطعهــا وتجهري
اتهــا، خدمــات البيــع بالتجزئــة  ف بالجملــة للســيارات وقطعهــا وتجهري
ــات  ، الدراج ف ــ�ي ــات ذات العجلت ــة للمركب ــع بالجمل ــات البي أو خدم
اتهــا، خدمــات البيــع بالتجزئــة وخدمــات  ف الهوائيــة وقطعهــا وتجهري
البيــع بالجملــة للمركبــات الكهربائيــة، خدمــات البيــع بالتجزئــة 
البيــع  المائيــة، خدمــات  البيــع بالجملــة للطائــرات  وخدمــات 
بالتجزئــة وخدمــات البيــع بالجملــة للمركبــات المائيــة الشــخصية، 
خدمــات البيــع بالتجزئــة وخدمــات البيــع بالجملــة للمركبــات، 
خدمــات البيــع بالتجزئــة وخدمــات البيــع بالجملــة ألجهــزة النقــل 

ــرا  ــوا أو بح ــرا أو ج ب

اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام  اشرت
بمعزل عن العالمة التجارية 

  

 

Date :29/08/2022  التاريخ :29/08/2022

Trademark No.:43384 العالمة التجارية رقم :  43384

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: KAWASAKI MOTORS, LTD  ي دي
بإسم :  كاوازاكي موتورز، أل �ت

Applicant Address1-1: , Kawasaki-cho, Akashi-shi, 
Hyogo 673-8666 Japan 

، هوجو 673-8666،  ي
-ىسش ي

-تشو، أكاىسش العنوان :  1-1، كاوازاكي
اليابان  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Repair or maintenance of vessels and their parts 
and fittings, Repair or maintenance of automobiles 
and their parts and fittings, Repair or maintenance 
of two-wheeled motor vehicles, bicycles and their 
parts and fittings, Repair or maintenance of electric 
vehicles, Repair or maintenance of hydroplanes, 
Repair or maintenance of personal watercraft, Repair 
or maintenance of vehicles, Repair or maintenance of 
apparatus for locomotion by land, air or water 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اتهــا، خدمــات  ف خدمــات إصالــح وصيانــة المركبــات وقطعهــا وتجهري
أو  إصالــح  اتهــا،  ف وتجهري وقطعهــا  الســيارات  وصيانــة  إصالــح 
ــا  ــة وقطعه ــات الهوائي ، الدراج ف ــ�ي ــيارات ذات العجلت ــة الس صيان
الكهربائيــة،  المركبــات  وصيانــة  إصالــح  خدمــات  اتهــا،  ف وتجهري
خدمــات إصالــح وصيانــة الطائــرات المائيــة، خدمــات إصالــح 
ــة  ــح وصيان ــة الشــخصية، خدمــات إصال ــات المائي ــة المركب وصيان
المركبــات، خدمــات إصالــح وصيانــة أجهــزة النقــل بــرا أو جــوا أو 

بحــرا 
اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام  اشرت

معزل عن العالمة التجارية 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :29/08/2022  التاريخ :29/08/2022

Trademark No.:43386 العالمة التجارية رقم :  43386

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.   .بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه

Applicant Address16: , Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg 

غ،  بري العنوان :  16، روت دي تريفيس، ال- 2633 سينينغري
لوكسيمبورغ  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
pastry and confectionery, chocolate and chocolate 
confectionery, biscuits, filled wafers, cocoa based cream 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معجنــات وحلويــات ، شــوكوالتة وحلويــات شــوكوالتة ، بســكويت ، 

ويفــر محشــو ، كريمــة أساســها الــكاكاو 

  

 

Date 29/08/2022:  التاريخ :29/08/2022

Trademark No.43387: العالمة التجارية رقم :  43387

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.   .بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه

Applicant Address16: , Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg 

غ،  بري العنوان :  16، روت دي تريفيس، ال- 2633 سينينغري
لوكسيمبورغ  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
pastry and confectionery, chocolate and chocolate 
confectionery, biscuits, filled wafers, cocoa based cream 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معجنــات وحلويــات، الشــوكالتة وحلويــات شــوكوالتة ، بســكويت، 

ويفــر محشــو، كريمــة أساســها الــكاكاو 

  

 

Date :30/08/2022  التاريخ :30/08/2022

Trademark No.:43390 العالمة التجارية رقم :  43390

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: ATAA MOHAMMED BORHAN 
ABUTRABI 

ي  بإسم :  عطاء محمد برهان ابو ترا�ب

Applicant Address: Nablus/ Asira Street/ Al Raya 
Building. Mobile: 0593903475 Email: nena.
lawyer@hotmail.com 

ه  / عمارة الراية   . جوال :  العنوان :  نابلس/  شارع عصري
  nena.lawyer@hotmail.com : 0593903475 ايميل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Clothing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس 

  

 

Date :30/08/2022  التاريخ :30/08/2022

Trademark No.:43391 العالمة التجارية رقم :  43391

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Bubbles Company for Vehicle 
Services and Supplies 

كة بابلز لخدمات ولوازم المركبات  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah & Al - Birah   ة العنوان :  رام الله والبري
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Hulul Law Firm 
Al-Bireh - Al-Sharfa - Gemzo Street - Mike Issa 
Building - next to Al-Jeriri Rent a Car    

عنوان التبليغ  :  مكتب حلول للمحاماة 
فة – شارع جمزو – عمارة مايك عيىس – بجانب الجريري لتأجري  ة -الرش  البري

السيارات ص.ب 3903 

Goods/Services:
Car wash, vehicle cleaning, car wash, vehicle polishing, 
tire re-resurfacing, rubber tire vulcanization [repair 
service], polishing varnish, vehicle cleaning, vehicle 
lubrication, vehicle repair, vehicle maintenance, vehicle 
service stations, vehicle washing, washing, and services 
Support related to the aforementioned services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــع  ــيارات ، تلمي ــل الس ــات، غس ــف المركب ــيارات ،تنظي ــيل الس غس
ــة االطــارات  ــات ، اعــادة تلبيــس االطــارات بالمطــاط ، فلكن المركب
بالمطــاط ] خدمــة اصــالح [، التلميــع بالورنيــش ، تنظيــف المركبــات 
، تشــحيم المركبــات ، اصــالح المركبــات ، صيانــة المركبــات ، 
محطــات خدمــة المركبــات ، غســل المركبــات ، الغســيل،والخدمات 

ــورة  المســاندة المرتبطــة بالخدمــات المذك

اطات خاصة:عدم حماية كلمة ultimate بمعزل عن العالمة  اشرت

  
 

Date :30/08/2022  التاريخ :30/08/2022

Trademark No.:43392 العالمة التجارية رقم :  43392

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Bubbles Company for Vehicle 
Services and Supplies 

كة بابلز لخدمات ولوازم المركبات  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah & Al - Birah   ة العنوان :  رام الله والبري

Applicant for Correspondence:  
Hulul Law Firm 
Al-Bireh - Al-Sharfa - Gemzo Street - Mike Issa 
Building - next to Al-Jeriri Rent a Car    

عنوان التبليغ  :  مكتب حلول للمحاماة 
فة – شارع جمزو – عمارة مايك عيىس – بجانب الجريري لتأجري  ة -الرش  البري

السيارات ص.ب 3903 

Goods/Services:
Car wash, vehicle cleaning, car wash, vehicle polishing, 
tire re-resurfacing, rubber tire vulcanization [repair 
service], polishing varnish, vehicle cleaning, vehicle 
lubrication, vehicle repair, vehicle maintenance, vehicle 
service stations, vehicle washing, washing, and services 
Support related to the aforementioned services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــع  ــيارات ، تلمي ــل الس ــات، غس ــف المركب ــيارات ،تنظي ــيل الس غس
ــة االطــارات  ــات ، اعــادة تلبيــس االطــارات بالمطــاط ، فلكن المركب
بالمطــاط ] خدمــة اصــالح [، التلميــع بالورنيــش ، تنظيــف المركبــات 
، تشــحيم المركبــات ، اصــالح المركبــات ، صيانــة المركبــات ، 
محطــات خدمــة المركبــات ، غســل المركبــات ، الغســيل،والخدمات 

ــورة  المســاندة المرتبطــة بالخدمــات المذك
اطات خاصة:عدم حماية العالمة بمعزل عن العالمة بمجملها اشرت
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :30/08/2022  التاريخ :30/08/2022

Trademark No.:43393 العالمة التجارية رقم :  4339

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Bubbles Company for Vehicle 
Services and Supplies 

كة بابلز لخدمات ولوازم المركبات  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah & Al - Birah   ة العنوان :  رام الله والبري

Applicant for Correspondence:  
Hulul Law Firm 
Al-Bireh - Al-Sharfa - Gemzo Street - Mike Issa 
Building - next to Al-Jeriri Rent a Car    

عنوان التبليغ  :  مكتب حلول للمحاماة 
فة – شارع جمزو – عمارة مايك عيىس – بجانب الجريري لتأجري  ة -الرش  البري

السيارات ص.ب 3903 

Goods/Services:
Car wash, vehicle cleaning, car wash, vehicle polishing, 
tire re-resurfacing, rubber tire vulcanization [repair 
service], polishing varnish, vehicle cleaning, vehicle 
lubrication, vehicle repair, vehicle maintenance, vehicle 
service stations, vehicle washing, washing, and services 
Support related to the aforementioned services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــع  ــيارات ، تلمي ــل الس ــات، غس ــف المركب ــيارات ،تنظي ــيل الس غس
ــة االطــارات  ــات ، اعــادة تلبيــس االطــارات بالمطــاط ، فلكن المركب
بالمطــاط ] خدمــة اصــالح [، التلميــع بالورنيــش ، تنظيــف المركبــات 
، تشــحيم المركبــات ، اصــالح المركبــات ، صيانــة المركبــات ، 
محطــات خدمــة المركبــات ، غســل المركبــات ، الغســيل،والخدمات 

ــورة  المســاندة المرتبطــة بالخدمــات المذك

  

 

Date :30/08/2022  التاريخ :30/08/2022

Trademark No.:43394 العالمة التجارية رقم :  43394

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Bubbles Company for Vehicle 
Services and Supplies 

كة بابلز لخدمات ولوازم المركبات  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah & Al - Birah   ة ف - رام الله والبري العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
Hulul Law Firm 
Al-Bireh - Al-Sharfa - Gemzo Street - Mike Issa 
Building - next to Al-Jeriri Rent a Car    

عنوان التبليغ  :  مكتب حلول للمحاماة 
فة – شارع جمزو – عمارة مايك عيىس – بجانب الجريري لتأجري  ة -الرش  البري

السيارات ص.ب 3903 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Car wash, vehicle cleaning, car wash, vehicle polishing, 
tire re-resurfacing, rubber tire vulcanization [repair 
service], polishing varnish, vehicle cleaning, vehicle 
lubrication, vehicle repair, vehicle maintenance, vehicle 
service stations, vehicle washing, washing, and services 
Support related to the aforementioned services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــع  ــيارات ، تلمي ــل الس ــات، غس ــف المركب ــيارات ،تنظي ــيل الس غس
ــة االطــارات  ــات ، اعــادة تلبيــس االطــارات بالمطــاط ، فلكن المركب
بالمطــاط ] خدمــة اصــالح [، التلميــع بالورنيــش ، تنظيــف المركبــات 
، تشــحيم المركبــات ، اصــالح المركبــات ، صيانــة المركبــات ، 
محطــات خدمــة المركبــات ، غســل المركبــات ، الغســيل،والخدمات 

ــورة  المســاندة المرتبطــة بالخدمــات المذك
اطات خاصة:عدم حماية كلمة DELUXE بمعزل عن العالمة  اشرت

التجارية

  

 

Date :30/08/2022  التاريخ :30/08/2022

Trademark No.:43395 العالمة التجارية رقم :  43395

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.   .بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه

Applicant Address16: , Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg 

غ،  بري العنوان :  16، روت دي تريفيس، ال- 2633 سينينغري
لوكسيمبورغ  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
pastry and confectionery, chocolate and chocolate 
confectionery, candies, biscuits, cakes, edible ices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المعجنات والحلويات، شوكوالته وحلويات شوكوالتة، الحلوى، 

البسكويت، الكعك، المثلجات القابلة لالأكل 

  

 

Date :31/08/2022  التاريخ :31/08/2022

Trademark No.:43396 العالمة التجارية رقم :  43396

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Name: Saint Simon Hotel 
كة فندق السانت سايمون المساهمة الخصوصية رقم  بإسم :  �ش

 (562755090(

Applicant Address: Bethlehem-almahed street   العنوان :  بيت لحم -شارع المهد

Applicant for Correspondence:  
adv. Raed Jereas Saleem Amya 
Beit Jala , Ghanem Bulding    

عنوان التبليغ  :  المحامي رائد جريس  سليم اعمية 
 بيت جاال - عمارة غانم 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب  ويد بالطعام والرش ف تاجري وحجز اماكن االقامة الموقتة,الرت

,اماكن اقامة سياح , الفنادق والمطاعم 

  

 

Date :31/08/2022  التاريخ :31/08/2022

Trademark No.:43397 العالمة التجارية رقم :  43397

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: Rijk Zwaan Zaadteelt en 
Zaadhandel B.V. 

 . ي
. �ف ي بإسم :  ريجك زوان زادتيلت ان زادهانديل �ب

Applicant Address: Burgemeester Crezeelaan 40,  
2678 KX  De Lier, Netherlands 

 ، العنوان :  بورغيميستري كريزالن 40، 2678 كيه اكس دي لري
هولندا  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Fresh fruits, vegetables and herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting, 
including fruit crops; fruit crops; fresh fruiting 
vegetables; fresh cucumbers; fresh gherkins; fresh 
tomatoes; fresh melons and watermelons; fresh peppers 
and sweet peppers; fresh beans; fresh pumpkins; fresh 
zucchini; fresh peppers; fresh eggplants. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وات وأعشــاب، النباتــات والزهــور الطبيعيــة؛  فواكــه طازجــة، خــ�ف
ي ذلــك محاصيــل 

البصيــالت، الشــتالت وبــذور الغــرس، بمــا �ف
ــار  ــة؛ خي ــه الطازج ــار الفاكه ــة؛ خض ــل الفاكه ــة؛ محاصي الفاكه
طــازج؛ الخيــار الطــازج؛ البنــدور الطازجــة؛ البطيــخ والبطيــخ 
ف  الطــازج؛ الفلفــل الطــازج والفلفــل الحلــو؛ فــول طــازج؛ اليقطــ�ي
ــات البيتنجــان الطــازج.  الطــازج؛ كوســا طازجــة؛ فلفــل طــازج؛ نب
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43398 العالمة التجارية رقم :  43398

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Muntaser Ahmed Abdel Latif 
Haj Yousef 

بإسم :  منت� أحمد عبد اللطيف حاج يوسف 

Applicant Address: Tulkarem                                        العنوان :  طولكرم

Applicant for Correspondence:    :  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 ومســتح�ف وعصائــر الفواكــه، �ش

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43399 العالمة التجارية رقم :  43399

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Al Maalem for Commercial 
Services Private Shareholding Limited Liability 
Company 

كة المعالم للخدمات التجارية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus, Hawara - Main Street 
- Ainbus Roundabout, next to Al Tawfeer Mall - 
0599736637 

العنوان :  نابلس، حوارة - الشارع الرئيىسي - دوار عينبوس بجانب 
التوفري مول - 0599736637  

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Nuts prepared, Peanuts processed, Beans preserved, 
Butter (Peanut—), Chips (Fruit—), Chips (Potato—), 
Crystallized fruits, Frozen fruits, Fruit-based snack 
food, Jams, Peas preserved, Chips (Potato—), Seeds 
(Processed—), Seeds (Processed sunflower—), Fruit-
based snack food. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي معالــج، بقــول محفوظــة، زبــدة فــول 

، فــول ســودا�ف بنــدق محــ�ف
، رقائــق فواكــه، رقائــق بطاطــا، فواكــه مغطــاة بالســكر،  ي

ســودا�ف
فواكــه مجمــدة، أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه، مربيــات، بــازالء 
ــمس  ــاد ش ــذور عب ــة، ب ــذور معالج ــا، ب ــق بطاط ــة، رقائ محفوظ

المعالجــة، أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه. 

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43401 العالمة التجارية رقم :  43401

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Mirum Pharmaceuticals, Inc.  وم فارماسيوتيكالز، إنك بإسم :  مري

Applicant Address :950 Tower Lane,  Suite 1050 
Foster City, California 94404, U.S.A. 

، كاليفورنيا  ي
، سويت 1050 فوستري سيىت ي

العنوان :  950 تاوير ال�ف
94404، الواليات المتحدة االمريكية  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43403 العالمة التجارية رقم :  43403

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Ariol Corporation for the trade 
and manufacture of consumables

كة أريول لتجارة وصناعة المواد االستهالكية بإسم :  �ش

Applicant Address: Qebeya Downtown, Main 
Street, Mobile 0568883288   

العنوان :  قبييا وسط البلد الشارع الرئيىسي جوال 0568883288    
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Adv Adib Salem 
Adv Adib Salem Salfit Bidya opposite the 
municipality Mobile 0595454747   

عنوان التبليغ  :  المحامي أديب سالم 
 المحامي أديب سالم سلفيت بديا مقابل البلدية جوال 0595454747

Goods/Services:
Chlorine, Air fragrancing preparations, Cleaning 
preparations, , Scouring solutions, Soaking laundry 
(Preparations for—),Softeners (Fabric-) [for laundry 
use], Tissues impregnated

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تنظيــف, محاليــل  ات تعطــري الجــو, مســتح�ف كلــور, مســتح�ف
ــل  ــة, منادي ــات لالقمش ــيل, منعم ــع الغس ات نق ــتح�ف , مس ــىي ج

ــة  ورقي

اطات خاصة:عدم حماية كلمة FAMILY بمعزل عن العالمة  اشرت

  
 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43404 العالمة التجارية رقم :  43404

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Mirum Pharmaceuticals, Inc.  وم فارماسيوتيكالز، إنك بإسم :  مري

Applicant Address950:  Tower Lane,  Suite 1050 
Foster City, California 94404, U.S.A. 

، كاليفورنيا  ي
، سويت 1050 فوستري سيىت ي

العنوان :  950 تاوير ال�ف
94404، الواليات المتحدة االمريكية  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43405 العالمة التجارية رقم :  43405

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Mirum Pharmaceuticals, Inc.  وم فارماسيوتيكالز، إنك بإسم :  مري
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Address950:  Tower Lane,  Suite 1050 
Foster City, California 94404, U.S.A. 

، كاليفورنيا  ي
، سويت 1050 فوستري سيىت ي

العنوان :  950 تاوير ال�ف
94404، الواليات المتحدة االمريكية  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
disease 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية لعالج امراض الكبد  المستح�ف

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43406 العالمة التجارية رقم :  43406

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Mirum Pharmaceuticals, Inc.  وم فارماسيوتيكالز، إنك بإسم :  مري

Applicant Address950:  Tower Lane,  Suite 1050 
Foster City, California 94404, U.S.A. 

، كاليفورنيا  ي
، سويت 1050 فوستري سيىت ي

العنوان :  950 تاوير ال�ف
94404، الواليات المتحدة االمريكية  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
disease 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية لعالج امراض الكبد  المستح�ف

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43407 العالمة التجارية رقم :  43407

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Mirum Pharmaceuticals, Inc.  وم فارماسيوتيكالز، إنك بإسم :  مري

Applicant Address950:  Tower Lane,  Suite 1050 
Foster City, California 94404, U.S.A. 

، كاليفورنيا  ي
، سويت 1050 فوستري سيىت ي

العنوان :  950 تاوير ال�ف
94404، الواليات المتحدة االمريكية  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

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

 2989760

Goods/Services:
Providing patient resource services in the form of 
symptom tracking via 
printed materials and a downloadable mobile 
application 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي شكل تتبع األعراض عرب المواد 

توفري خدمات موارد المر�ف �ف
 المطبوعة وتطبيق الهاتف المحمول

يل  ف القابل للترف

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43408 العالمة التجارية رقم :  43408

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Akkad Trading Company  كة العقاد التجارية بإسم :  �ش

Applicant Address: Real Estate 213, Main Street, 
Beet Sawa, Reef Damascus, Syria 

العنوان :  عقار 213، الشارع العام، بيت سوا، ريف دمشق، سوريا  

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

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

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yogurt and 
other milk products; oils and fats for food 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد؛ خالصــات اللحــم؛ 
والمجمــدو ومجففــة ومطهــوة؛  وات محفوظــة  فواكــه وخــ�ف
) ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر؛ البيــض؛  هــالم )جيــىي
ف ومنتجــات الحليــب االأخــرى،  الحليــب والجبنــة والزبــدة واللــ�ب

ــام.  ــل الطع ــون الأج ــوت والده الزي

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43409 العالمة التجارية رقم :  43409

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Mirum Pharmaceuticals, Inc.  وم فارماسيوتيكالز، إنك بإسم :  مري
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Address950:  Tower Lane,  Suite 1050 
Foster City, California 94404, U.S.A. 

، كاليفورنيا  ي
، سويت 1050 فوستري سيىت ي

العنوان :  950 تاوير ال�ف
94404، الواليات المتحدة االمريكية  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Providing patient resource services in the form 
of symptom tracking via printed materials and a 
downloadable mobile application 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي شــكل تتبــع األعــراض عــرب المــواد 

توفــري خدمــات مــوارد المــر�ف �ف
يل  ف المطبوعــة وتطبيــق الهاتــف المحمــول القابــل للترف

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43410 العالمة التجارية رقم :  43410

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Akkad Trading Company  كة العقاد التجارية بإسم :  �ش

Applicant Address: Real Estate 213, Main Street, 
Beet Sawa, Reef Damascus, Syria 

العنوان :  عقار 213، الشارع العام، بيت سوا، ريف دمشق، سوريا  

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

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ االأرز والمعكرونــة 
ف  الطحــ�ي دقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  النودلــز؛  ومعكرونــة 
ف والمعجنــات  ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخــرب والمســتح�ف
كريــم)  )أيــس  البوظــة  الشــوكوالتة؛  والحلويــات؛  والفطائــر 
هــا مــن المثلجــات القابلــة لــالأكل؛ الســكر،  ومثلجــات الفواكــه وغري
ــح،  ؛ المل ف ــري ــحوق الخب ة، مس ــري ــود؛ الخم ــل االأس ــل، العس العس
الخــل  الخــردل؛  المحفوظــة؛  االأعشــاب  البهــارات،  التوابــل، 

هــا مــن التوابــل؛ الثلــج )ميــاه مثلجــة).  والصلصــات وغري
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43411 العالمة التجارية رقم :  43411

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: Sajid Hossam Abdelhadi Odeh  بإسم :  ساجد حسام عبدالهادي عوده

Applicant Address: baqa alsharqia قية                      العنوان :  باقة الرش

Applicant for Correspondence:  
Sajid Hossam Abdelhadi Odeh 
baqa alsharqia    

عنوان التبليغ  :  ساجد حسام عبد الهادي عوده 
قية   باقة الرش

Goods/Services:
Animal skins  , Attaché cases  , Bags [envelopes, 
pouches] of leather, for packaging  , Bags for campers 
, Bags for climbers ,  Bags for sports*, Bags (Game—) 
[hunting accessory] , Bags (Garment—) for travel  , Bags 
(Net—) for shopping  , Bandoliers  , Bands of leather  , 
Beach bags , Belts (Leather shoulder—)  , Boxes of 
leather (Hat—) , Boxes of leather or leather board , 
Briefcases , Card cases [notecases] , Cases, of leather or 
leatherboard , Cattle skins , Chain mesh purses , Chin 
straps of leather , Curried skins , Envelopes of leather 
for packaging , Frames (Handbag —) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة, حقائــب ظهــر, ]أكيــاس و  جلــود حيوانــات , حقائــب صغــري
أجربــة[ جلديــة للتعبئــة حقائــب, حقائــب للتخييــم, حقائــب 
ــد[,  ــوازم للصي ــد ]ل ــب للصي ــة, حقائ ــب للرياض , حقائ ف ــلق�ي للمتس
ــف  ــة كت ــوق, أحزم ــبكة للتس ــاس مش ــفرية, أكي ــس س ــب مالب حقائ
ــة,  ــف جلدي ــة كت ــاطئ أحزم ــب للش ــة, حقائ ــة جلدي ــة, أحزم جلدي
صناديــق جلديــة للقبعــات, صناديــق جلديــة أو مــن ألــواح جلديــة, 
ــظ  ــب , ] محاف ــظ جي ــات ]محاف ــظ للبطاق ــة, محاف ــظ جلدي محاف
جلديــة أو مــن ألــواح جلديــة, جلــود ماشــية, جزاديــن مشــبكة مــن 
سالســل, ســيور ذقــن جلديــة, جلــود مدبوغــة, أكيــاس جلديــة 

ــد ــب الي ــاكل حقائ ــة, هي للتعبئ

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43412 العالمة التجارية رقم :  43412

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Name: Loai Tayseer Mohammed Abu 
Aram 

بإسم :  لؤي تيسري محمد ابو عرام 

Applicant Address :Hebron - Yatta - Al Mawradah 
- Carmel Street

العنوان :  الخليل - يطا - الموردة - شارع الكرمل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
detergents other than for use in manu facturing 
operations and for medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي العمليات التصنيعية و لغيات طبية 

منظفات بخالف المستخدمة �ف

اطات خاصة:عدم حماية كلمة plus magic بمعزل عن العالمة  اشرت
التجارية

  

 

Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43413 العالمة التجارية رقم :  43413

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

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

Applicant Address :71, 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 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco; tobacco substitutes; cigars; 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; liquid solutions for use in 
electronic cigarettes; flavorings, other than essential 
oils, for use in electronic cigarettes; humidors; cigar 
cutters; ashtrays for smokers; electronic cigarette 
cartridges; neck chains for electronic cigarettes; 
atomizers for electronic cigarettes; smokers’ articles 
(including lighters for smokers); sticks for cleaning 
and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
brushes for electronic cigarettes; pads for cleaning 
electronic cigarettes; cleaners for electronic cigarettes; 
cleaning implements for electronic cigarettes; cleaning 
apparatus for electronic cigarettes; electric cleaners for 
electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; 
smokeless tobacco; smokeless cigarette vaporizer 
pipes; holders for electronic devices for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco, tobacco products 
and tobacco substitutes; tobacco sticks for electronic 
cigarettes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ونيــة؛ محاليــل  لكرت االإ الســجائر  التبــغ؛  بدائــل  تبــغ؛  ســجائر؛ 
ــة؛ محاليــل  وني لكرت ي الســجائر االإ

ف الســائلة لالســتخدام �ف ــ�ي النيكوت
ــات ، بخــالف  ــة؛ المنكه وني لكرت ــجائر االإ ي الس

ســائلة لالســتخدام �ف
ــب  ــة؛ عل وني لكرت ــجائر االإ ي الس

ــتخدام �ف ــية، لالس ــوت االأساس الزي
ــجائر؛  ــض الس ــيجار؛ مناف ــات س ــيجار؛ قطاع ــب الس ــظ وترطي حف
ونية؛  لكرت ونيــة؛ سالســل العنــق للســجائر االإ خراطيــش ســجائر إلكرت
ي ذلــك 

ف )بمــا �ف ونيــة؛ أغــراض المدخنــ�ي لكرت البخاخــات للســجائر االإ
)؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيم الســجائر  ف الوالعــات الخاصــة بالمدخنــ�ي
ي تنظيــف 

ونيــة؛ فــراىسش ونيــة؛ ادوات تنظيــف للســجائر االلكرت االلكرت
ونيــة؛  ونيــة؛ لبــادات لتنظيــف الســجائر االلكرت للســجائر االلكرت
ــجائر  ــف الس ــواد لتنظي ــة؛ اع وني ــجائر االلكرت ــف الس ي لتنظي

ــراىسش ف
منظفــات  ونيــة؛  االلكرت للســجائر  تنظيــف  اجهــزة  ونيــة؛  االلكرت
ونيــة؛ تبــغ بــدون  لكرت ونيــة؛ علــب للســجائر االإ للســجائر االلكرت
ــزة  ــل لالأجه ــان؛ حوام ــدون دخ ــجائر ب ــر الس ــب مبخ ــان؛ أنابي دخ
ــغ  ــات التب ــغ، منتج ــجائر أو التب ف الس ــخ�ي ــرض تس ــة لغ وني لكرت االإ

ــة.  وني لكرت ــجائر االإ ــغ للس ــواد التب ــه؛ أع وبدائل
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Date :04/09/2022  التاريخ :04/09/2022

Trademark No.:43414 العالمة التجارية رقم :  43414

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Wes Marquese General Trading 
L.L.C. 

ف للتجارة العامة ش،ذ،م،م  بإسم :  دبليو إي اس ماركري

Applicant Address :Damas Tower, 13th Floor, 
Office No. 1303, Riggat Al Buteen, Deira, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان :  برج داماس، الطابق 13، مكتب رقم 1303، رقة 
مارات العربية المتحدة   ي االإ -ديرة، د�ب ف البط�ي

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

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

 2989760

Goods/Services:
Tobacco; smokers’ articles; matches; absorbent paper 
for tobacco pipes; ashtrays for smokers; books of 
cigarette papers; cases (cigar—); cases (cigarette—); 
chewing tobacco; cigar cutters; cigar holders; cigar 
lighters (gas containers for—); cigarette filters; 
cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips; 
cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, 
not for medical purposes; cigarettes (pocket machines 
for rolling —); cigarillos; cigars; firestones; herbs for 
smoking; humidors; lighters for smokers; match boxes; 
match holders; matches; molasses; mouthpieces for 
cigarette holders; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe 
racks for tobacco pipes; snuff; snuff boxes; spittoons 
for tobacco users; tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders; tobacco; tobacco jars; tobacco pipes; 
tobacco pouches; electronic cigarettes; flavourings, 
other than essential oils, for use in electronic cigarettes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vaporizers 
for smokers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــغ؛  ف التب ــ�ي ــاص لغالي ف والثقــاب؛ ورق م ــ�ي ــغ وأدوات المدخن التب
؛ رزم مــن ورق الســجائر؛ علب ســيجار؛  ف منافــض ســجائر للمدخنــ�ي
ــيجار؛  ــم س ــيجار؛ مباس ــع للس ــغ؛ مقاط ــغ مض ــجائر؛ تب ــب س عل
ــة غــاز لوالعــات مباســم ســجائر؛  ــت مباســم ســيجار؛ أوعي حامال
ورق ســجائر؛ أطــراف ســجائر؛ ســجائر؛ ســجائر تحتــوي ع ىل بدائــل 
ــة؛  ــات طبي ــت لغاي ــت ليس ــجائر؛ حامال ــرت س ــيجار؛ فال ــغ الس تب
ي الجيــب للــف الســجائر؛ ســيجاريلو )ســيجار رفيــع)؛ 

آالــت تحمــل �ف
ســيجار؛ حجــارة النــار )الصــوان)؛ أعــواد ثقــاب؛ معســل؛ أعشــاب 
؛ علــب  ف طيــب التبــغ؛ قداحــات مدخنــ�ي ؛ صناديــق لرت ف للتدخــ�ي
ثقــاب؛ مماســك ألعــواد الثقــاب؛ بزابــري مباســم الســجائر؛ أدوات 
ــش  ــعوط )ال ــغ؛ س ف التب ــ�ي ــب لغالي ــغ؛ مناص ف التب ــ�ي ــف غالي تنظي
ي التبــغ؛ أطــراف 

ّمـــة)؛ علــب ســعوط )الــشّ مـــة)؛ مباصــق لمدخــىف
مــن الكهرمــان األصفــر لمباســم الســيجار والســجائر؛ تبــغ؛ أوعيــة 
ونيــة؛ منكهــات،  ف تبــغ؛ أكيــاس تبــغ؛ ســجائر إلكرت تبــغ؛ غاليــ�ي
ــة؛  وني ــجائر اإللكرت ي الس

ــتخدم �ف ــة، تس ــوت العطري ــدا الزي ــا ع م
ــل ســائلة  ــة، للتبــغ؛ محالي ــوت .العطري ــدا الزي منكهــات، مــا ع

ف  ــ�ي ــة للمدخن ــر فموي ــة؛ مباخ وني ــجائر اإللكرت ي الس
ــتخدم �ف تس
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Date :01/09/2022  التاريخ :01/09/2022

Trademark No.:43415 العالمة التجارية رقم :  43415

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft 

ك اكتينجسلشافت  بإسم :  بايريسك موطورن فري

Applicant Address: Petuelring 130; 80809 
Munich, Germany 

العنوان :  بوتولرينغ 130، 80809 ميونيخ، المانيا  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Automobiles; apparatus for locomotion by land; 
engines for land vehicles; motors for land vehicles; parts 
and fittings for vehicles except wheels for motorcycles 
and bicycles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــركات المركب ، مح ــرب ــق ال ــن طري ــل ع ــزة التنق ــيارات، أجه الس
يــة، اجــزاء وقطــع للمركبــات  يــة، موطــورات المركبــات الرب الرب

باســتثناء عجــالت الدراجــات الناريــة والدراجــات. 

  

 

Date :04/09/2022  التاريخ :04/09/2022

Trademark No.:43417 العالمة التجارية رقم :  43417

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Together Communication  كة توجذر لالتصاالت بإسم :  �ش

Applicant Address :Palestine - Ramallah - Duaar 
Alsaaea -  Alriymawi Building - 022949060 - 
0569669960 

ف - رام الله - دوار الساعة - عمارة الريماوي -  العنوان :  فلسط�ي
  0569669960 - 022949060

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
information about telecommunication , Providing 
access to databases , Providing telecommunications 
connections to a global computer network , Providing 
user access to global computer networks , Rental of 
telecommunication equipment , Telecommunication 
(Information about —) , Wireless broadcasting , Wire

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معلومــات حــول االتصــاالت ، توفــري الوصــول اىل قواعــد البيانــات 
ــر  ــة للكمبيوت ــبكة العالمي ــاط بالش ــرب االرتب ــاالت ع ــم االتص ، تقدي
ــة ،  ــر عالمي ــل المســتخدم بشــبكات كمبيوت ــة توصي ، توفــري امكاني
ــاالت ،  ــول االتص ــات ح ــري معلوم ــال ، توف ــدات االتص ــري مع تاج

ــة ، ــث الالســلكي ، خدمــات ســلكية ، ارســال الملفــات الرقمي الب
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service , Transmission of digital files , 
Telecommunications routing and junction services , 
Providing user access to global computer networks 
, Providing telecommunication channels for 
teleshopping services , Electronic bulletin board 
services)  services telecommunications( , Access time to 
global computer networks (Rental of —). 

ــة  ــري امكاني ــد ، توف ــن بع ــاالت ع ــل االتص ــه وتوصي ــات توجي خدم
ــوات  ــري قن ــة ، توف ــر عالمي ــبكات كمبيوت ــتخدم بش ــل المس توصي
ــول اىل  ــن الوص ــري زم ــد ، تاج ــن بع ــوق ع ــات التس ــال لخدم اتص

ــة  ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ش

  

 

Date :04/09/2022  التاريخ :04/09/2022

Trademark No.:43418 العالمة التجارية رقم :  43418

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Together Communication  كة توجذر لالتصاالت بإسم :  �ش

Applicant Address :Palestine - Ramallah - Duaar 
Alsaaea -  Alriymawi Building - 022949060 - 
0569669960 

ف - رام الله - دوار الساعة - عمارة الريماوي -  العنوان :  فلسط�ي
  0569669960 - 022949060

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
information about telecommunication , Providing 
access to databases , Providing telecommunications 
connections to a global computer network , 
Providing user access to global computer networks 
, Rental of telecommunication equipment , 
Telecommunication (Information about —) , Wireless 
broadcasting , Wire service , Transmission of digital 
files , Telecommunications routing and junction 
services , Providing user access to global computer 
networks , Providing telecommunication channels 
for teleshopping services , Electronic bulletin board 
services)  services telecommunications( , Access time to 
global computer networks (Rental of —). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معلومــات حــول االتصــاالت ، توفــري الوصــول اىل قواعــد البيانــات 
ــر  ــة للكمبيوت ــبكة العالمي ــاط بالش ــرب االرتب ــاالت ع ــم االتص ، تقدي
ــة  ــر عالمي ــبكات كمبيوت ــتخدم بش ــل المس ــة توصي ــري امكاني ، توف
ــاالت  ــول االتص ــات ح ــري معلوم ــال ، توف ــدات االتص ــري مع ، تاج
ــة ،  ــات الرقمي ــات ســلكية ، ارســال الملف ــث الالســلكي ، خدم ، الب
ــة  ــري امكاني ــد ، توف ــن بع ــاالت ع ــل االتص ــه وتوصي ــات توجي خدم
ــوات  ــري قن ــة ، توف ــر عالمي ــبكات كمبيوت ــتخدم بش ــل المس توصي
ــول اىل  ــن الوص ــري زم ــد ، تاج ــن بع ــوق ع ــات التس ــال لخدم اتص

ــة .  ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ش

  

 

Date :04/09/2022  التاريخ :04/09/2022

Trademark No.:43420 العالمة التجارية رقم :  43420
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Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: J  and k for management  and 
tourisem lemited company

كة جيه أند كيه ليمتد لالدارة والتسويق السياحي بإسم :  �ش

Applicant Address: Bethlehem, Hebron Street, 
opposite Bank of Palestine, Pope Francis 
Building, Mobile 059232919   

ف مبىف البابا  العنوان :  بيت لحم شارع الخليل  مقابل بنك فلسط�ي
فرنسيس جوال 059232919     

Applicant for Correspondence:  
Adv  Niveen Abu Eid
Adv  Niveen Abu Eid, Ramallah, Al-Nuzha Street, 
Ramallah Tower Building, 1st floor, Mobile 
0568888488   

ف أبو عيد  عنوان التبليغ  :  المحامية نف�ي
فهة عمارة برج رام الله ط 1  ف أبو عيد رام الله شارع الرف  المحامية نف�ي

جوال 0568888488

Goods/Services:
Accommodation bureaux [hotels, boarding houses] , 
Accommodation (Rental of temporary) , Accommodation 
reservations (Temporary ) ,  Boarding house bookings 
,  Boarding houses  Cafes ,  Cafeterias ,  Catering (Food 
and drink) , Houses (Boarding) , Motels  , Rental of 
meeting rooms,  Rental of temporary accommodation 
,  Reservations (Temporary accommodation ) , 
Restaurants  Restaurants (Self-service) Snack-bars 
Tourist homes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه  ــن االقام ــري اماك ل ، تأج ف ــرف ــادق وال ــه الفن ف االقام ــ�ي ــب تأم مكات
ل  ف ــرف ل ، ال ف ــرف ــز ال ــه، حج ــه المؤقت ــن االقام ــز اماك ــه ، حج المؤقت
ــن  اب ، اماك ــرش ــام وال ــد بالطع وي ف ــات، الرت ي ــي ، الكافتري ، المقاه
ه  ي الفنــادق، الفنــادق ، الفنــادق الصغــري

اقامــه الســياح ، الحجــز �ف
)الموتيــالت ) تأجــري غــرف االجتماعــات ، تأجــري اماكــن االقامــه 
ــم  ــم ، مطاع ــه ، المطاع ــه المؤقت ــن االقام ــز اماك ــه ، حج المؤقت

ــه ــات الخفيف ــم الوجب ــم تقدي ــة ، مطاع ــه الذاتي الخدم

اطات خاصة:عدم حماية كلمة بيت لحم اشرت

  
 

Date :05/09/2022  التاريخ :05/09/2022

Trademark No.:43421 العالمة التجارية رقم :  43421

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Y YOU Burger Company for 
Restaurants 

كة واي يو برجري للمطاعم  بإسم :  �ش

Applicant Address :Bethlehem Al-Mahd Street 
Mobile 0595702034 

العنوان :  بيت لحم شارع المهد جوال 0595702034  

Applicant for Correspondence:  
Ad Fadwa Dwib 
Ad Fadwa Dwib Ramallah, Al-Irsal Street, Al-
Nabali and Al-Fares Complex, 4th floor, Mobile 
0598995910    

عنوان التبليغ  :  المحامية فدوى ذويب 
 المحامية فدوى ذويب رام الله شارع االرسال مجمع النباىلي والفارس   ط4  

جوال 0598995910 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعم ، مطاعم  ويد بالطعام والرش ف يات ، الرت الكافتري

الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة  BURGER بمعزل عن  اشرت

الحماية
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Date :05/09/2022  التاريخ :05/09/2022

Trademark No.:43422 العالمة التجارية رقم :  43422

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-
Tijaryeh – Adiyeh Ammah 

كة محالت العجاوي التجارية - عادية عامة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ajja-Jenin- Palestine   ف - فلسط�ي ف العنوان :  عجه- جن�ي

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Coffee, tea, rice, coffee analogues, flour, preparations 
made from grains, bread, biscuits, cakes, candy, 
honey, leaven, Baking powder, sauces, vinegar, spices, 
seasonings, confectionery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قهوة، شاي، السكر، االأرز، مماثالت القهوة، الدقيق، 

، البسكويت، الكعك،  ف ات المصنوعة من الحبوب، الخرب المستح�ف
، الصلصات، الخل،  ف ة، مسحوق الخرب الحلوى، العسل، الخمري

البهارات، التوابل، الحلويات 
  

 

Date :06/09/2022  التاريخ :06/09/2022

Trademark No.:43427 العالمة التجارية رقم :  43427

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: mahmood adnan abdallah 
sawaufa 

بإسم :  محمود عدنان عبد الله صوايفه 

Applicant Address: adna/ alqrnaa   العنوان :  إذنا/ القرنعة

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
coal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فحم 
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Date :06/09/2022  التاريخ :06/09/2022

Trademark No.:43428 العالمة التجارية رقم :  43428

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Dotters Women’s Services 
Company LTD 

كة دوترز لخدمات المرأة مساهمة خصوصية  بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah and Al-Bireh / 
Ramallah 

ة / رام الله   العنوان :  رام الله والبري

Applicant for Correspondence:  
Adv. samer airqat 
Ramallah and Al-Bireh / Al-Quds Street / Aidoun 
Building, 3rd floor    

عنوان التبليغ  :  المحامي سامر عريقات 
ة / شارع القدس / عمارة عائدون الطابق 3 جوال   رام الله والبري

 0568886688

Goods/Services:
Aprons [clothing] , Ascots , clothing [pants’ Babies , 
neckerchiefs [Bandanas , Bath robes , Bath sandals , 
Bath slippers , Bathing caps , Bathing drawers ,  Bathing 
suits , Bathing trunks , Beach clothes , Beach shoes , 
Belts [clothing] , Belts (Money—) [clothing] , Berets , 
paper of not, Bibs , Boas [necklets] , Bodices [lingerie] 
, Boot uppers , Boots , Boots for sports , Boots (Ski—) , 
Braces for clothing [suspenders] , Brassieres , Breeches 
for wear , Camisoles , peaks Cap , Caps [headwear] , 
Caps (Shower—) , Chasubles , 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—) 
, Cuffs , Drawers [clothing] , Dress shields , Dresses , 
Dressing gowns , Ear muffs [clothing] , Esparto shoes or 
sandals , Footwear , Footwear (Fittings of metal for ـ ) 
, Footwear (Heelpieces for—) , Footwear (Non-slipping 
devices for—) , Footwear (Tips for—) , uppers Footwear 
, Footwear (Welts for ـ) , Frames (Hat—) [skeletons] , Fur 
stoles , Furs [clothing] , Gabardines [clothing] , Gaiter 
straps , Gaiters , Galoshes , Garters , Girdles , Gloves 
[clothing] , Goloshes , Gowns (Dressing —) , Gymnastic 
shoes ,  Half-boots , Hat frames [skeletons] , Hat (paper)  
(clothing) ,    Headbands [clothing] , Headgear for wear 
,  Heelpieces for footwear , Heelpieces for stockings , 
Heels , Hoods [clothing] , Hosiery , Inner soles , Jackets 
[clothing] , Jackets ( stuff…) ,   Jerseys dresses ,  Jumpers 
[pullovers] , Knitwear [clothing] , Lace boots ,  Layettes 
[clothing] , Leather (Clothing of—) ,  Leather (Clothing of

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
) �اويــل  عريضــة  عنــق  )لفعــات  اســكتة   , )مالبــس)  مراييــل 
لالطفــال )مالبــس) , ارواب اســتحمام ,صنادل اســتحمام , شباشــب 
 , اســتحمام  �اويــل   , لالســتحامام  راس  اغطيــة   , اســتحمام 
مالبــس شــاطئ , احذيــة للشــاطئ , احزمة)مالبــس) , احزمــة للنقــود 
ــه) قبعــات مســتديرة مســطحة) , مراييــل لالطفــال  ي )مالبــس) , بري
غــري مصنوعــة مــن الــورق , وشــاحات , صــدرات )بياضــات) , رخــم 
االحذيــة )الجــزء العلــوي مــن االحذيــة) , احذيــة , احذيــة للرياضــة 
ــة نزلــج , شــياالت للمالبــس , مشــدات للصــدر , بنطلونــات  , احذي
ــراف  ة) اط ــري ــوية قص ات نس ــرت ــوالت )س ــس) , قميص ة )مالب ــري قص
اماميــة للقبعــات , قبعــات )اغطيــة راس) , قيعــات اســتحمام , 
ــد  ــن جل ــس م ــة , مالب ــة البدني ــس للرياض ــس , مالب ــاءات , مالب عب
مقلــد , مالبــس جلديــة , معاطــف , معاطــف خفيفــة , ياقــات واقيــة 
, ياقات)مالبــس) , مشــدات للنســاء , مشــدات للنســاء) تلبــس تحــت 
ــس  ــام , مالب ــات االكم ــة , زمام ــالت التنكري ــس للحف ــاب) مالب الثي
ي الدراجــات , ياقــات قابلــة للفــك , �اويــل داخليــة )مالبس) ,  لراكــىب
ف )مالبــس) احذية  واقيــات مالبــس , اثــواب , عبــاءات , اغطيــة لالذن�ي
ــة  ــوازم معدني ــدم , ل ــاس الق ــاء , لب ــيج الحلف ــن نس ــادل م او صن
ــة  ــزالق االحذي ــة الن ــة ادوات مانع ــاب لالحذي ــدم , كع ــاس الق للب
, زخــارف لبــاس القــدم , رخــم لبــس القــدم )الجــزء العلــوي مــن 
ــات ,  ــاكل) قبع ــر )هي ــدم , اط ــاس الق ــيور للب ــدم) , س ــاس الق لب
ــيور  ــن , س دي ــاب غرب ــرو , ثي ــن الف ــس م ــرو , مالب ــن الف ــاالت م ش
للطماقــات , طماقــات , حــذاء ماطــي خارجــي , اربطــة للجــوارب , 
مشــدات للنســاء , قفــازات )مالبــس) حــذاء ماطــي خارجــي , عباءات 
ــات  ــات , قبع ــة , قبع ــة , احذيــة نصفي ــة البدني ــة للرياض , احذي
ورقيــة )مالبــس) , اربطــة للــراس )مالبــس) , اغطيــة للــراس , كعــاب 
لالحذيــة , كعــاب للجــوارب الطويلــة , كعــاب لالحذيــة او الجــوارب 
, برنــس )اغطيــة راس))مالبــس) , مالبــس محبوكــة , نعــال داخليــة
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imitations of—) , Leg warmers , Leggings [leg warmers] 
, Leggings [trousers] ,  Linen (Body—) [garments] , 
Linings (Ready-made—) [parts of clothing] , Liveries 
,  Maniples ,  Mantillas ,  Masks (Sleepـ) , Masquerade 
costumes ,  Miters [hats] , Mittens , clothing (Muffs)  ,  
Neckties ,  Non-slipping devices for boots and shoes 
,  Outerclothing ,  Overalls , Overcoats , Pajamas (Am.) 
, Pants , Paper clothing , Paper hats [clothing] , Parkas 
, Cap (Peaks) , Pelisses , Petticoats , Pinafore dresses 
, Pocket squares , Pockets for clothing , Ponchos , 
Pullovers , Pyjamas , Ready-made clothing , Ready-made 
linings [parts of clothing] , Ready-made linings [parts 
of clothing] , Robes (Bath—) , Sandals , Saris , Sarongs 
, Sashes for wear , Scarfs , Scarves , Shawls , Shields 
(Dress—) , Shirt fronts , Shirt yokes ,  Shirts , Shoes , 
Short-sleeve shitrs , Shoulder wraps , Shower caps , 
Singlets , Ski boots , Ski gloves , Skirts , Skorts , Skull 
caps , Sleep masks , Slippers , Slips [undergarments] , 
Smocks , Sock suspenders , Socks , Soles for footwear 

ــس)  ــات مــن الصــوف )مالب ــس) جاكيت ــات )مالب ــات) , جاكيت )ضبان
ات  ف ــرف ــة )ك ــوف , جرزاي ــن الص ــواب م ــس) اث ــان صوفية)مالب قمص
صوفيــة) , مالبــس محبوكــة , احذيــة ذات اربطــة , مالبــس للمواليــد 
ــاق ,  ــة للس ــد , اغطي ــد المقل ــن الجل ــس م ــة , مالب ــس جلدي , مالب
ــة  ــس كتاني ــل) , مالب ــات )بناطي ــاق) طماق ــة للس ــات )اغطي طماق
, بطانــات جاهــزة )اجــزاء مــن مالبــس) , زي للخــدم , ذراعــة 
ف عنــد النــوم , مالبــس  )جــزء مــن الثيــاب) , طرحــات , غطــاء للعــ�ي
للحفــالت التنكريــة , تــاج االســقف)قبعة) , قفــازات , اغطيــة لتدفئــة 
اليديــن )مالبــس) , ربطــات عنــق , ادوات مانعــة النــزالق االحذيــة 
, مالبــس خارجيــة , افرهــوالت , معاطــف خارجيــة , بيجامــات , 
�اويــل داخليــة , مالبــس مــن الــورق , قبعــات ورقيــة )مالبــس) , 
جاكيتــات مقلســنة , اطــراف اماميــة للقبعــات , وشــاحات , معاطــف 
ــب  ــحة للجي ــام , اوش ــال اكم ــواب ب ــة , اث ــري تحيت ــرو , تنان ــن الف م
ــات ,  ــة , بيجام ات صوفي ف ــرف ــاءات) , ك ــس , البنش)عب ــوب مالب , جي
, ارواب  مالبــس جاهــزة , بطانــات جاهزة)اجــزاء مــن مالبــس) 
ــادل , ســاري )لبــاس هنــدي) , الســارنغ , نطاقــات  اســتحمام , صن
ــات مالبــس , صــدر القميــص ,  , لفاعــات , لفعــات , شــاالت , واقي
ــام ,  ة االكم ــري ــان قص ــة , قمص ــان , احذي ــان , قمص ــات قمص ياق
ف , قبعــات اســتحمام , قمصــان داخليــة للرجــال ,  لفاعــات للكتفــ�ي
احذيــة تزلــج , تنانــري , شــورتات عــى شــكل تنــورة , قبعــات ضيقــة 
ــة )مالبــس  ــد النــوم , شباشــب , قمصــان داخلي ف عن , غطــاء للعــ�ي
ــال  ة , نع ــري ــوارب قص ــوارب , ج ــاالت ج ــب , حم ــة) , جالبي داخلي
للبــاس القــدم , طماقــات للكاحــل , جــوارب طويلــة , كعــاب 
للجــواارب الطويلــة , جــوارب طويلــة ماصــة للعــرق , شــاالت 
ــس)  ــوف )مالب ــن الص ــات م ــات , جاكيت و للطقام ــري ــرو , س ــن الف م
, بــذالت , اثــواب اســتحمام , واقيــات مــن الشــمس , حمــاالت 
ات , اثــواب  للبنطلونــات , مالبــس داخليــة ماصــة للعــرق , ســرت
ــواب  ــم , اث ــف ك ــان نص ــة , قمص ــائية داخلي ــس نس ــباحة , مالب س
ضيقــة , زخــارف لبــاس قــدم , اثــواب فضفاضــة , قبعــات رســمية 
, معاطــف خفيفــة , احزمــة للبناطيــل , بناطيــل , �اويــل اســتحمام 
ــرق ,  ــادة للع ــة مض ــس داخلي ــة , مالب ــس داخلي ــات , مالب , عمام
ــاس  ــم لب ــدة , رخ ــاء موح ــة , ازي ــس داخلي ــة , مالب ــل داخلي �اوي
قــدم )الجــزء العلــوي مــن القــدم) , خمــار )مالبــس) , صــدارات , 
اطــراف اماميــة للقبعــات , مالبــس مضــادة للمــاء , ســيور لالحذيــة , 
لــج عــى المــاء , اغطيــة وجــه )خمــار او حجــاب) ,  ف بــذالت رطبــة للرت

ــان  ــات قمص ــس) , ياق ــان )مالب ــاور قمص ــبية , اس ــة حش احذي

  

 

Date :06/09/2022  التاريخ :06/09/2022

Trademark No.:43429 العالمة التجارية رقم :  43429
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Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Dotters Women’s Services 
Company LTD 

كة دوترز لخدمات المرأة مساهمة الخصوصية  بإسم :  ِ�ش

Applicant Address :Ramallah and Al-Bireh / 
Ramallah 

ة / رام الله   العنوان :  رام الله والبري

Applicant for Correspondence:  
Adv. Samer ariqat 
Ramallah and Al-Bireh / Al-Quds Street / Aidoun 
Building, 3rd floor    

عنوان التبليغ  :  المحامي سامر عريقات 
ة / شارع القدس / عمارة عائدون الطابق3 جوال   رام الله والبري

 0568886688

Goods/Services:
Hairdressing salons ,   Manicuring , Massage,  Salons 
(Beauty—) , Sauna services   , Visagists’ services, 
Tattooing , Baths (Turkish —) , Hair implantation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســاج   , اليديــن  باظافــر  العنايــة   , الشــعر  صالــون تريــح 
اء  )التدليــك) , صالونــات التجميــل , خدمــات الســاونا , خدمــات خــرب

ــعر.  ــة الش ــة , زراع كي ــات الرت ــم , الحمام ــل , الوش التجمي

  

 

Date :06/09/2022  التاريخ :06/09/2022

Trademark No.:43431 العالمة التجارية رقم :  43431

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Moaz Fawzy Mohamed Qanaze  بإسم :  معاذ فوزي محمد قنازع

Applicant Address :Nablus / Palestine Street / 
Mobile / 0599878060 Email: amoudimobile20@
gmail.com 

ف  /  جوال  /  0599878060    العنوان :  نابلس / شارع فلسط�ي
    amoudimobile20@gmail.com:   ايميل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

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 :
ة . اصبــاغ للشــعر غســوالت غســول لوشــن ما  كريمــات تبيــض البــرش
 بعــد الحالقــة ، عطــور زيــوت عطريــة كريمــات تجميليــة مــن أجــل:
اي  ات ازالة لوشــن للشــعر ارذاذ شرب ات تجميل . مســتح�ف مســتح�ف
ــل ، مســاحيق تجميــل  للشــعر ، غســوالت لوشــن الغــراض التجمي
ات تجميــل  ات الوقايــة مــن الشــمس شــامبو ، مســتح�ف .مســتح�ف

ي المكيــاج . عطــور.  ة ، صابــون طــىب العنايــة بالبــرش

  

138  



116

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :06/09/2022  التاريخ :06/09/2022

Trademark No.:43434 العالمة التجارية رقم :  43434

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Hatch Clothing Company  كة هاتش للمالبس بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus- West Bank- Palestine   ف العنوان :  نابلس-الضفة الغربية-فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Clothing; footwear; headgear; Aprons; Babies’ pants; 
Bath robes; Bath sandals; Belts [clothing]; Bibs, not 
of paper; Boots; Boots for sports; Caps [headwear]; 
Coats; Dresses; Hats; Jackets [clothing]; Mittens; Outer 
clothing; Overalls; Overcoats; Pajamas; Pants; Sandals; 
Shirts; shoes; Suits; Sweaters; Swimsuits; Trousers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
�اويــل  مراييــل؛  الــرأس؛  أغطيــة  القــدم؛  لبــاس  المالبــس؛ 
االأطفــال؛ أرواب اســتحمام؛ صنــادل اســتحمام؛ أحزمــة ]مالبــس[؛ 
مراييــل لالأطفــال غــري مصنوعــة مــن الــورق؛ أحذيــة؛ أحذيــة 
ــات؛  ــواب؛ قبع ــف؛ أث ــرأس[؛ معاط ــة لل ــات ]أغطي ــة؛ قبع للرياض
افرهــوالت؛  خارجيــة؛  مالبــس  قفــازات؛  ]مالبــس[؛  جاكيتــات 
معاطــف خارجيــة؛ بيجامــات؛ �اويــل داخليــة؛ صنــادل؛ قمصــان؛ 

ــل ــباحة؛ بناطي ــواب س ات؛ أث ــرت ــذالت؛ س ــة؛ ب أحذي

  

 

Date :07/09/2022  التاريخ :07/09/2022

Trademark No.:43442 العالمة التجارية رقم :  43442

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Areej Emile Yaqoub Sayej                                                                           بإسم :  أريج أميل يعقوب صايج
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Applicant Address: Ramallah, Birzeit, Al-Aroud 
Street, Al-Sahel Building, 3rd floor, Mobile 
0594066726   

زيت شارع العروض عمارة الساحل ط 3  العنوان :  رام الله بري
جوال 0594066726    

Applicant for Correspondence:  
Areej Emile Yaqoub Sayej
Ramallah, Birzeit, Al-Aroud Street, Al-Sahel 
Building, 3rd floor, Mobile 0594066726   

عنوان التبليغ  :  أريج أميل يعقوب صايج   
زيت شارع العروض عمارة الساحل ط 3 جوال 0594066726  رام الله بري

Goods/Services:
Biscuits , Bread  , Buns , Cake paste , Cake powder , Cakes 
, Candy , Caramels [candy] , Confectionery , Cookies   , 
Pastry , Pâté [pastries , Pizzas

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــك  ــك ، كي ــحوق كي ــك ، مس ــة كي ــك ، عجين ف ، كع ــرب ــكويت ، خ بس
ــر ،  ــى ، فطائ ــك مح ــات ،كع ــاوى) ، حلوي ــل )ح ــوى ، كرامي ، حل

ا  ف ــرت ــات ، بي معجن

اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام اشرت

  
 

Date :07/09/2022  التاريخ :07/09/2022

Trademark No.:43443 العالمة التجارية رقم :  43443

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Apple Inc.  .بإسم :  أبل انك

Applicant Address: One Apple Park Way, 
Cupertino, California 95014, United States of 
America 

العنوان :  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، الواليات 
المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Computers; handheld computers; tablet computers; 
computer hardware; telecommunications apparatus 
and instruments; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for providing access to 
the Internet and sending, receiving, and transmitting 
data, images, audio, video, and multimedia content; 
handheld digital electronic devices for providing access 
to the Internet and sending, receiving, and storing 
telephone calls, voice messages, electronic mail, 
data, images, audio, video, and multimedia content; 
wearable computer hardware; wearable computers; 
wearable activity trackers; smartwatches; smart 
rings; smartglasses; telecommunication apparatus 
in the form of jewelry; connected bracelets; helmets; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــيب اللوحي ــد؛ الحواس ــة بالي ــيب المحمول ــيب؛ الحواس الحواس
باالتصــاالت  الخاصــة  واالأدوات  االأجهــزة  ؛  ي الحاســو�ب العتــاد 
الســلكية والالســلكية؛ الهواتــف النقالــة؛ الهواتــف الذكيــة؛ أجهــزة 
نــت وارســال  ي تســمح بالدخــول اىل االنرت

االتصــاالت الالســلكية الــىت
ــات الصــوت والفيديــو  ــات والصــور ومحتوي واســتالم ونقــل البيان
ــة  وني ــة االلكرت ــزة الرقمي ــائط؛ االأجه ــددة الوس ــات المتع والمحتوي
ــد  ــة بالي ــة المحمول وني ــة االلكرت ــزة الرقمي ــد االأجه ــة بالي المحمول
نــت وارســال واســتالم وتخزيــن  ي تســمح بالدخــول اىل االنرت

الــىت
ي 

و�ف لكــرت االإ يــد  والرب الصوتيــة  والرســائل  الهاتفيــة  المكالمــات 
ــات  ــو والمحتوي ــوت والفيدي ــات الص ــور ومحتوي ــات والص والبيان
ي القابــل للبــس؛ الحواســيب  المتعــددة الوســائط؛ العتــاد الحاســو�ب
للبــس؛  القابلــة  النشــاطات  متابعــة  أجهــزة  للبــس؛  القابلــة 
ــزة ــة؛ أجه ــارات الذكي ــة؛ النظ ــم الذكي ــة؛ الخوات ــاعات الذكي الس
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sound transmission and reproducing apparatus; 
audio speakers; smart speakers; home automation 
hubs; smart home hubs; voice recognition apparatus; 
microphones; personal digital assistants; earbuds; 
earphones; headphones; headsets; earpieces for 
remote communication; ear pads for headphones; 
digital media streaming devices; set top boxes; 
computer hardware for transmitting and enabling 
the viewing of audio, video, television, movies, digital 
images and other multimedia content; electronic book 
readers; network communication apparatus; portable 
media players; computer peripheral devices; peripheral 
devices for computers, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, smart speakers, smart home 
hubs, headphones, earbuds, headsets, televisions, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
video players; wearable peripherals for use with 
computers, smartphones, smartwatches, smartglasses, 
smart rings, smart speakers, smart home hubs, 
headsets, televisions, set top boxes, handheld digital 
electronic devices, and audio and video players; virtual 
reality headsets, goggles, glasses, controllers, remotes 
and displays; augmented reality headsets, goggles, 
glasses, controllers, remotes and displays; wearable 
peripherals for playing video games; controllers for 
use with interactive digital multimedia content; 3D 
spectacles; eyewear; eyeglasses; sunglasses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and instruments; 
optical lenses; eyeglass cases; eyeglass cords; eyeglass 
frames; eyeglass lenses; contact lenses; containers 
for contact lenses; correcting lenses; eyepieces; 
instruments containing eyepieces; video monitors; 
computer monitors; display screens; head-mounted 
displays; wearable display screens; televisions; 
television receivers and monitors; interactive 
touchscreens; interfaces for computers, smartphones, 
smartwatches, smartglasses, televisions, and 
handheld digital electronic devices; electronic display 
screens for computers, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, televisions, handheld digital electronic 
devices, and audio and video players; keyboards; 
mice; mouse pads; printers for computers; computer 
stylus; electronic pens; wireless tracking devices for 
locating items; electronic tags for goods; NFC enabled 
devices, readers, tags, cards, and stickers; smart cards; 
encoded identification bracelets; encoded key cards; 
electronic key fobs as a remote control apparatus; 
computer peripherals used to locate, monitor, and track 
items; cameras; mobile phone cameras; smartphone 
camera lens; flashes for smartphones; computer 
chips; integrated circuits; biometric identification and 
authentication apparatus; fingerprint examination 
machines; face recognition apparatus; fingerprint

االتصــاالت الســلكية والالســلكية عــى شــكل مجوهــرات؛ االأســاور 
ات  الموصولــة؛ الخــوذات؛ أجهــزة نقــل واستنســاخ الصــوت؛ مكــرب
ات الصــوت الذكيــة؛ المحطــات المركزيــة للتحكــم  الصــوت؛ مكــرب
ــة؛  لي ف ــة المرف ــة الذكي ــات المركزي ــة؛ المحط لي ف ــة المرف ــام المكنن بنظ
أجهــزة التعــرف عــى الصــوت؛ الميكروفونــات؛ أجهــزة المســاعدة 
ــة الشــخصية؛ ســماعات االأذن الالســلكية؛ ســماعات االأذن؛  الرقمي
ــل  ــماعات االأذن للتواص ــية؛ س ــماعات الرأس ــرأس؛ الس ــماعات ال س
عــن بعــد؛ وســادات االأذن لســماعات الــرأس؛ أجهــزة دفق الوســائط 
ف عــرض  ي لنقــل وتمكــ�ي الرقميــة؛ علــب الدخــول؛ العتــاد الحاســو�ب
محتويــات الصــوت والفيديــو والتلفــاز واالأفــالم والصــور الرقميــة 
هــا مــن المحتويــات المتعــددة الوســائط؛ قارئــات الكتــب  وغري
ونيــة؛ أجهزة اتصال الشــبكة؛ مشــغالت الوســائط المحمولة؛  لكرت االإ
للحواســيب  الطرفيــة  االأجهــزة  الحاســوبية؛  الطرفيــة  االأجهــزة 
والهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة والنظــارات الذكيــة والخواتــم 
ــة  ــة الذكي ــات المركزي ــة والمحط ــوت الذكي ات الص ــرب ــة ومك الذكي
ليــة وســماعات الــرأس وســماعات االأذن الالســلكية والســماعات  ف المرف
ونيــة الرقميــة المحمولــة  لكرت الرأســية وأجهــزة التلفــاز واالأجهــزة االإ
باليــد ومشــغالت محتويــات الصــوت والفيديــو؛ االأجهــزة الطرفيــة 
الذكيــة  والهواتــف  الحواســيب  مــع  تســتخدم  للبــس  القابلــة 
ات  والســاعات الذكيــة والنظــارات الذكيــة والخواتــم الذكيــة ومكــرب
ليــة وســماعات  ف الصــوت الذكيــة والمحطــات المركزيــة الذكيــة المرف
ــزة  ــية وأجه ــماعات الرأس ــلكية والس ــماعات االأذن الالس ــرأس وس ال
ونيــة الرقميــة المحمولــة باليــد ومشــغالت  لكرت التلفــاز واالأجهــزة االإ
محتويــات الصــوت والفيديــو؛ الســماعات الرأســية والنظــارات 
ــد  الرأســية والنظــارات وأجهــزة التحكــم وأجهــزة التحكــم عــن بُع
الســماعات  ؛  ي

ا�ف االفــرت بالواقــع  الخاصــة  العــرض  وشاشــات 
الرأســية والنظــارات الرأســية والنظــارات وأجهــزة التحكــم وأجهــزة 
ــد وشاشــات العــرض الخاصــة بالواقــع المعــزز؛  التحكــم عــن بُع
االأجهــزة الطرفيــة القابلــة للبــس للعــب بألعــاب الفيديــو؛ أجهــزة 
الوســائط  المتعــددة  المحتويــات  مــع  المســتخدمة  التحكــم 
؛  ف ــ�ي ــاس الع ــاد؛ لب ــة االأبع ــارات الثالثي ــة؛ النظ ــة التفاعلي الرقمي
النظــارات؛ النظــارات الشمســية؛ النظــارات الب�يــة؛ الســلع 
الب�يــة؛ االأجهــزة والمعــدات الب�يــة؛ العدســات الب�يــة؛ 
علــب النظــارات؛ حبــال للنظــارات؛ أطــر النظــارات؛ عدســات 
ــة؛  ــات الالصق ــات العدس ــة؛ حاوي ــات الالصق ــارات؛ العدس النظ
؛  ف ــ�ي ــة بالع ــع الخاص ــر؛ القط ــح النظ ــة لتصحي ــات الالصق العدس
شاشــات  ؛  ف بالعــ�ي الخاصــة  القطــع  عــى  المحتويــة  االأجهــزة 
الفيديــو؛ شاشــات الحواســيب؛ شاشــات العــرض؛ شاشــات العرض 
ي تلبــس عــى الــرأس؛ شاشــات العــرض القابلــة للبــس؛ أجهــزة 

الــىت
التلفــاز؛ أجهــزة اســتقبال وشاشــت التلفــاز؛ شاشــات اللمــس 
التفاعليــة؛ واجهــات التفاعــل الخاصــة بالحواســيب والهواتــف 
الذكيــة والســاعات الذكيــة والنظــارات الذكيــة وأجهــزة التلفــاز 
ونيــة الرقميــة المحمولــة باليــد؛ شاشــات العــرض  لكرت واالأجهــزة االإ
الذكيــة  والســاعات  الذكيــة  والهواتــف  للحواســيب  ونيــة  لكرت االإ
ونيــة الرقميــة  لكرت والنظــارات الذكيــة وأجهــزة التلفــاز واالأجهــزة االإ
المحمولــة باليــد ومشــغالت الصــوت والفيديــو؛ لوحــات المفاتيــح؛ 
فــأرة الحاســوب؛ وســادات الفــأرة؛ طابعــات للحواســيب؛ االأقــالم 
الالســلكية التتبــع  أجهــزة  ونيــة؛  لكرت االإ االأقــالم  الحاســوبية؛ 
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scanners; biometric scanners; biometric iris scanners; 
biometric locks; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, wearable peripherals, 
smartwatches, smart speakers, smartglasses, 
earphones, headphones, headsets, audio and video 
players, televisions, set top boxes, handheld digital 
electronic devices, audio and video players, and home 
entertainment systems; disk drives; hard drives; 
computer memory devices; data storage apparatus; 
data processing apparatus; magnets; humanoid robots 
with artificial intelligence; analog-to-digital converters; 
internet servers; encoding and decoding devices; 
security tokens; 3D scanners; digital input and output 
scanners; radio transmitters and receivers; global 
positioning system (GPS apparatus); user interfaces 
for on-board motor vehicle computers; navigation 
apparatus for vehicles; hands-free kits for telephones; 
head-up display apparatus for vehicles; in-car telephone 
handset cradles; dashboard mats adapted for holding 
mobile telephones and smartphones; motor vehicle 
audio apparatus; voice command and recognition 
apparatus; satellite navigational apparatus; satellite 
communication apparatus; equipment for receiving, 
processing and transmitting voice, video, data and 
location information through satellites; electric 
batteries for vehicles; charging stations for electric 
vehicles; keyless vehicle entry and ignition apparatus; 
parts and accessories for computers, computer 
peripherals, mobile electronic devices, mobile 
telephones, smartphones, smartwatches, smartglasses, 
smart speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
earphones, headphones, headsets, audio and visual 
players and wearable hardware; batteries; solar batteries; 
rechargeable batteries; battery chargers; portable 
power chargers; wireless battery chargers; battery 
chargers for computers, computer peripherals, mobile 
phones, smartphones, smartwatches, smartglasses, 
smart speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and visual players; wireless chargers 
for computers, computer peripherals,  mobile phones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and visual players; charging 
apparatus for computers, computer peripherals, mobile 
telephones, smartphones, smartwatches, smartglasses, 
smart speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and visual players; charging mats 
and charging cases adapted for computers, computer 
peripherals, mobile telephones, smartphones, 
smartwatches, smartglasses, earphones, earbuds,

؛  للبضائــع  ونيــة  لكرت االإ العالمــات  االأشــياء؛  موقــع  لتحديــد 
ي يتــم 

االأجهــزة والقارئــات والعالمــات والبطاقــات والملصقــات الــىت
تمكينهــا بتقنيــة االتصــال القريــب المــدى؛ البطاقــات الذكيــة؛ 
أســاور التعريــف المشــفرة؛ بطاقــات المفاتيــح المشــفرة؛ سالســل 
ونيــة كجهــاز تحكــم عــن بعــد؛ االأجهــزة الطرفيــة  لكرت المفاتيــح االإ
ومراقبتهــا  االأشــياء  مــكان  لتحديــد  المســتخدمة  الحاســوبية 
عدســات  المحمــول؛  الهاتــف  ات  كامــري ات؛  الكامــري وتتبعهــا؛ 
ائــح  ات الهواتــف الذكيــة؛ فالشــات الهواتــف الذكيــة؛ �ش كامــري
ــق  ــة والتوثي ــد الهوي ــة؛ أجهــزة تحدي ــدارات المتكامل الحاســوب؛ ال
ــع؛ أجهــزة التعــرف عــى  ي؛ آالت فحــص بصمــات االأصاب البيومــرت
الوجــوه؛ ماســحات ضوئيــة لبصمــات االأصابــع؛ ماســحات ضوئيــة 
ــزة  ــة؛ أجه ي ــال بيومرت ــة؛ أقف ــة للقزحي ــحات ضوئي ــة؛ ماس ي بيومرت
التحكــم عــن بعــد للتحكــم بالحواســيب والهواتــف المحمولــة 
ات  واالأجهــزة الطرفيــة القابلــة للبــس والســاعات الذكيــة ومكــرب
ــماعات  ــماعات االأذن وس ــة وس ــارات الذكي ــة والنظ ــوت الذكي الص
والفيديــو  الصــوت  ومشــغالت  الرأســية  والســماعات  الــرأس 
ونيــة الرقميــة المحمولــة  لكرت والتلفــاز وعلــب الدخــول واالأجهــزة االإ
ــة؛  لي ف ــه المرف في ــة الرت ــو وأنظم ــوت والفيدي ــغالت الص ــد ومش بالي
ــرة  ــزة الذاك ــة؛ أجه ــراص الصلب ــركات االأق ــراص؛ مح ــركات االأق مح
ــات؛  ــة البيان ــزة معالج ــات؛ أجه ــن البيان ــزة تخزي ــوبية؛ أجه الحاس
محــوالت  االصطناعــي؛  الــذكاء  ذات  الروبوتــات  المغناطيــس؛ 
أجهــزة  نــت؛  نرت االإ خــوادم  الرقميــة؛  إىل  التناظريــة  البيانــات 
ــة  ــحات الضوئي ــة؛ الماس ــوز االأمني ؛ الرم ــفري ــك التش ــفري وف التش
ــزة  ــة؛ أجه ــراج الرقمي خ ــال واالإ دخ ــحات االإ ــاد؛ ماس ــة االأبع الثالثي
رســال واالســتقبال الالســلكية؛ نظــام تحديــد المواقــع العالمــي  االإ
ف  )جهــاز GPS)؛ واجهــات المســتخدم الأجهــزة الحاســوب عــى مــ�ت
الســيارات؛ جهــاز المالحــة للمركبــات؛ مجموعــات الســتخدام 
ــل  ــات؛ حوام ــرض رأىسي للمركب ــاز ع ــن؛ جه ــدون اليدي ــف ب الهوات
ي الســيارة؛ حصائــر لوحــة أجهــزة القيــاس مهيــأة 

ســماعة الهاتــف �ف
لحمــل الهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة؛ جهــاز صــوت 
ــي  ــاز مالح ــة؛ جه ــر الصوتي ــى االأوام ــرف ع ــاز التع ــيارة؛ جه الس
ــة  ــة ؛ جهــاز اتصــاالت عــرب االأقمــار الصناعي عــرب االأقمــار الصناعي
ــات  ــو والبيان ــوت والفيدي ــل الص ــة ونق ــتقبال ومعالج ــدات اس مع
ــات  ــة ؛ البطاري ــار الصناعي ــالل االأقم ــن خ ــع م ــات الموق ومعلوم
الكهربائيــة للســيارات؛ محطــات شــحن للســيارات الكهربائيــة؛ جهاز 
دخــول وتشــغيل الســيارة بــدون مفتــاح؛ أجــزاء واكسســوارات 
ــة  وني لكرت ــزة االإ ــوبية واالأجه ــة الحاس ــزة الطرفي ــيب واالأجه للحواس
الجوالــة والهواتــف الجوالــة والهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة 
ات الصــوت الذكيــة والمحطــات المركزيــة  والنظــارات الذكيــة ومكــرب
الالســلكية  االأذن  وســماعات  االأذن  وســماعات  ليــة  ف المرف الذكيــة 
وســماعات االأذن وســماعات الرأس والســماعات الرأســية ومشــغالت 
محتويــات الصــوت والفيديــو والعتــاد القابــل للبــس؛ البطاريــات؛ 
شــواحن  للشــحن؛  قابلــة  بطاريــات  الشمســية؛  البطاريــات 
البطاريــات؛ الشــواحن المحمولــة؛ شــواحن البطاريــات الالســلكية؛ 
شــواحن البطاريــات للحواســيب واالأجهــزة الطرفيــة الحاســوبية 
والهواتــف النقالــة والهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة والنظــارات 
ــة  ــة الذكي ــات المركزي ــة والمحط ــوت الذكي ات الص ــرب ــة ومك الذكي
ــماعات ــلكية وس ــماعات االأذن الالس ــماعات االأذن وس ــة وس لي ف المرف
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headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and visual players; power adapters; 
electrical and electronic connectors, couplers, wires, 
cables, chargers, docks, docking stations, and adapters 
for use with computers, computer peripherals,  
wearable electronic devices, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart home 
hubs, earphones, headphones, headsets, audio and 
video players, televisions, and set top boxes; chargers 
for electric batteries; chargers for electronic cigarettes; 
stands for computer monitors, computer peripherals, 
tablet computers, laptops, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, handheld digital electronic 
devices, and audio and video players; bags, covers, 
cases, sleeves, straps, lanyards and holders for 
computers, computer peripherals, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart rings, 
smart speakers, smart home hubs, earphones,  earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and video players; screen protectors 
for computer monitors, computer screens, mobile 
telephones, smartphones, smartwatches, smartglasses, 
televisions, and handheld digital electronic devices; 
protective films for computers, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smart glasses, televisions, 
and handheld digital electronic devices; selfie sticks; 
selfie lenses; selfie ring lights for smartphones, 
computers, laptop computers, and tablet computers; 
cooling pads for laptop computers; computer 
hardware for use in controlling home automation 
systems, including lighting, appliances, heating and air 
conditioning, door bells and security alarms; electronic 
voice activated and voice recognition apparatus 
for controlling consumer electronics devices and 
residential systems; climate control systems consisting 
of heating control devices; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; lighting control 
apparatus; electrical outlets; electrical and electronic 
switches; alarms, alarm sensors, and alarm monitoring 
systems; smoke and carbon monoxide detectors; 
electric and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic keypads and controls 
for garage doors; residential security and surveillance 
apparatus and systems; computer software; computer 
software for setting up, configuring, operating, 
and controlling computers, computer peripherals, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
rings, smart speakers, smart home hubs, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, televisions, set top boxes, audio and video

الرقميــة  ونيــة  لكرت االإ واالأجهــزة  الرأســية  والســماعات  الــرأس 
والفيديــو؛  الصــوت  محتويــات  ومشــغالت  باليــد  المحمولــة 
ــوبية  ــة الحاس ــزة الطرفي ــيب واالأجه ــلكية للحواس ــواحن الالس الش
والهواتــف النقالــة والهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة والنظــارات 
ــة  ــة الذكي ــات المركزي ــة والمحط ــوت الذكي ات الص ــرب ــة ومك الذكي
ــماعات  ــلكية وس ــماعات االأذن الالس ــماعات االأذن وس ــة وس لي ف المرف
الرقميــة  ونيــة  لكرت االإ واالأجهــزة  الرأســية  والســماعات  الــرأس 
المحمولــة باليــد ومشــغالت محتويــات الصــوت والفيديــو؛ أجهــزة 
الشــحن للحواســيب واالأجهــزة الطرفيــة الحاســوبية والهواتــف 
ــة  ــارات الذكي ــة والنظ ــاعات الذكي ــة والس ــف الذكي ــة والهوات النقال
ــة  لي ف ــة المرف ــة الذكي ــات المركزي ــة والمحط ــوت الذكي ات الص ــرب ومك
وســماعات االأذن وســماعات االأذن الالســلكية وســماعات الــرأس 
ونيــة الرقميــة المحمولــة  لكرت والســماعات الرأســية واالأجهــزة االإ
باليــد ومشــغالت محتويــات الصــوت والفيديــو؛ وســادات الشــحن 
وعلــب الشــحن المهيــأة للحواســيب واالأجهــزة الطرفيــة الحاســوبية 
والهواتــف النقالــة والهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة والنظــارات 
الذكيــة وســماعات االأذن وســماعات االأذن الالســلكية وســماعات 
الرقميــة  ونيــة  لكرت االإ واالأجهــزة  الرأســية  والســماعات  الــرأس 
والفيديــو؛  الصــوت  محتويــات  ومشــغالت  باليــد  المحمولــة 
ونيــة والمقرنــات  لكرت محــوالت الطاقــة؛ الموصــالت الكهربائيــة واالإ
واالأســالك والكابــالت وأجهــزة الشــحن والموصــالت ومحطــات 
واالأجهــزة  الحواســيب  مــع  لالســتخدام  والمحــوالت  رســاء  االإ
للبــس  القابلــة  ونيــة  لكرت االإ واالأجهــزة  الحاســوبية  الطرفيــة 
والهواتــف النقالــة والهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة والنظــارات 
ليــة وســماعات االأذن  ف الذكيــة والمحطــات المركزيــة الذكيــة المرف
الرأســية ومشــغالت محتويــات  الــرأس والســماعات  وســماعات 
الصــوت والفيديــو والتلفــاز وعلــب الدخــول؛ الشــواحن للبطاريــات 
ــات  ــل للشاش ــة؛ حوام وني لكرت ــجائر االإ ــواحن للس ــة؛ الش الكهربائي
ــة  ــيب اللوحي ــوبية والحواس ــة الحاس ــزة الطرفي ــوبية واالأجه الحاس
والحواســيب الشــخصية والهاتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة 
ــة  ــوت الذكي ات الص ــرب ــة ومك ــارات الذكي ــة والنظ ــاعات الذكي والس
ليــة وســماعات االأذن وســماعات  ف والمحطــات المركزيــة الذكيــة المرف
ــة  ــة الرقمي وني لكرت ــزة االإ ــول واالأجه ــب الدخ ــاز وعل ــرأس والتلف ال
والفيديــو؛  الصــوت  محتويــات  ومشــغالت  باليــد؛  المحمولــة 
طــة  وأ�ش واالحزمــة  والمحافــظ  والعلــب  واالأغطيــة  كيــاس  االأ
التعليــق والحوامــل للحواســيب واالأجهــزة الطرفيــة الحاســوبية 
الذكيــة  والســاعات  الذكيــة  والهواتــف  المحمولــة  والهاتــف 
ــة  ــوت الذكي ات الص ــرب ــة ومك ــم الذكي ــة والخوات ــارات الذكي والنظ
ليــة وســماعات االأذن وســماعات  ف والمحطــات المركزيــة الذكيــة المرف
االأذن الالســلكية وســماعات الــرأس والســماعات الرأســية واالأجهــزة 
الصــوت  ومشــغالت  باليــد  المحمولــة  الرقميــة  ونيــة  لكرت االإ
والفيديــو؛ أغشــية حمايــة شاشــات العــرض الحاســوبية والشاشــات 
والســاعات  الذكيــة  والهواتــف  الجوالــة  والهواتــف  الحاســوبية 
ونيــة الرقميــة  لكرت الذكيــة والنظــارات الذكيــة والتلفــاز واالأجهــزة االإ
المحمولــة باليــد؛ أغشــية الحمايــة للحواســيب والهواتــف الجوالــة 
والهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة والنظــارات الذكيــة والتلفــاز 
ونيــة الرقميــة المحمولــة باليــد؛ قضبــان التصويــر  لكرت واالأجهــزة االإ

ــر ــة التصوي ــواء حلق ؛ أض ي
ــذا�ت ــر ال ــات التصوي ؛ عدس ي

ــذا�ت ال
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players, and home entertainment systems; gesture 
recognition software; voice recognition software; 
image recognition software; facial recognition 
software; biometric identification software; application 
development software; computer software for use as an 
application programming interface (API) for building 
software applications; software for processing, 
transmitting and displaying text, data, images, audio, 
audio visual content, and other multimedia content; 
software for sending and receiving electronic messages, 
alerts, notifications and reminders; computer game 
software; video game programs; virtual reality software; 
augmented reality software; software for navigating 
virtual reality and augmented reality environments; 
software for use in enabling computers, mobile devices, 
and mobile telephones to provide virtual reality 
and augmented reality experiences; downloadable 
virtual goods, namely, computer programs featuring 
electronics, headphones, eyewear, clothing, footwear, 
headwear, jewelry, cosmetics, beverages, sporting 
equipment, vehicles, and toys for use in online virtual 
worlds; computer software for providing geographic 
information, interactive maps and satellite and aerial 
images; downloadable e-wallets; computer software 
for facilitating commercial transactions through mobile 
telecommunication devices; downloadable audio files, 
image files, video files, music files and multimedia 
content; downloadable audio and visual recordings, 
podcasts, books, periodicals, musical recordings, 
movies, films and television shows; downloadable 
screen savers for computers, telephones, and smart 
watches; downloadable emoticons; downloadable 
computer graphics; downloadable ring tones; 
downloadable typeface fonts.

ي للهواتــف الذكيــة والحواســيب والحواســيب الشــخصية 
الــذا�ت

ــخصية؛  ــيب الش ــد للحواس ي ــادات الترب ــة؛ وس ــيب اللوحي والحواس
ي التحكــم بأنظمــة أتمتــة المنــازل 

ي المســتخدم �ف العتــاد الحاســو�ب
ضــاءة واالأجهــزة والتدفئــة والتكييــف وأجــراس  ي ذلــك االإ

بمــا �ف
ي 

الــىت ونيــة  لكرت االإ االأجهــزة  االأمنيــة؛  نــذار  االإ االأبــواب وأجهــزة 
ونيــة للتعــرف عــى  لكرت تعمــل باالأوامــر الصوتيــة واالأجهــزة االإ
ــة  ــتهالكية واالأنظم ــة االس وني لكرت ــزة االإ ي االأجه

ــم �ف ــوت للتحك الص
ــزة  ــن أجه ــون م ي تتك

ــىت ــاخ ال ي المن
ــم �ف ــة التحك الســكنية ؛ أنظم

موســتات؛ شاشــات وأجهــزة استشــعار  ي التدفئــة؛ الرش
التحكــم �ف

وأجهــزة تحكــم بأنظمــة تكييــف الهــواء والتدفئــة والتهويــة؛ أجهــزة 
ــة  ــح الكهربائي ــة؛ المفاتي ــذ الكهربائي ــاءة؛ المناف ض ي االإ

ــم �ف التحك
ــذار وأنظمــة  ن ــذار وأجهــزة استشــعار االإ ن ــة؛ أجهــزة االإ وني لكرت واالإ
نــذار؛ كاشــفات الدخــان وأول أكســيد الكربــون؛ االأقفــال  مراقبــة االإ
ونيــة لالأبــواب والنوافــذ؛ لوحــات  لكرت والمزالــج الكهربائيــة واالإ
الأبــواب  ونيــة  لكرت واالإ الكهربائيــة  التحكــم  وأجهــزة  المفاتيــح 
ــات  مجي ــكنية؛ الرب ــة الس ــن والمراقب ــة االأم ــزة وأنظم ــرآب؛ أجه الم
عــداد وضبــط وتشــغيل  مجيــات الحاســوبية الإ الحاســوبية؛ الرب
ــف  ــوبية والهوات ــة الحاس ــزة الطرفي ــيب واالأجه ــم بالحواس والتحك
ــة  ــم الذكي ــة والخوات ــارات الذكي ــة والنظ ــاعات الذكي ــة والس الذكي
ــة  لي ف ــة المرف ــة الذكي ــات المركزي ــة والمحط ــوت الذكي ات الص ــرب ومك
وســماعات االأذن الالســلكية وســماعات الــرأس والســماعات الرأســية 
ــب  ــاز وعل ــد والتلف ــة بالي ــة المحمول ــة الرقمي وني لكرت ــزة االإ واالأجه
واالأنظمــة  والفيديــو  الصــوت  محتويــات  ومشــغالت  الدخــول 
ــات  ــة؛ برمجي ــى الحرك ــرف ع ــات التع ــة وبرمجي لي ف ــة المرف فيهي الرت
التعــرف عــى الصــوت؛ برمجيــات التعــرف عــى الصــورة؛ برمجيــات 
ــات  ــة؛ برمجي ي ــرف البيومرت ــات التع ــه؛ برمجي ــى الوج ــرف ع التع
ــات الحاســوبية المســتخدمة كواجهــة  مجي ــر التطبيقــات؛ الرب تطوي
ــات  مجي ــات؛ الرب مجي ــات الرب ــاء تطبيق ــات )API) لبن ــة تطبيق برمج
لمعالجــة ونقــل وعــرض النصــوص والبيانــات والصــور والمحتــوى 
ــات  ــن المحتوي ــا م ه ــ�ي وغري ــمعي الب ــوى الس ــمعي والمحت الس
الرســائل  رســال واســتقبال  الإ مجيــات  الرب الوســائط؛  المتعــددة 
برمجيــات  ات؛  والتذكــري واالإخطــارات  والتنبيهــات  ونيــة  لكرت االإ
برمجيــات  الفيديــو؛  ألعــاب  برمجيــات  الحاســوبية؛  االألعــاب 
ــل  ــات للتنق ــزز؛ برمجي ــع المع ــات الواق ؛ برمجي ي

ا�ف ــرت ــع االف الواق
ي الواقــع المعــزز؛ برمجيــات تســتخدم 

ا�ف ي بيئــات الواقــع االفــرت
�ف

ــة  ــف المحمول ــة والهوات ــزة المحمول ــيب واالأجه ف الحواس ــ�ي ي تمك
�ف

ــلع  ــزز؛ الس ــع المع ي والواق
ا�ف ــرت ــع االف ــارب الواق ــري تج ــن توف م

ي 
يــل وتحديــًدا برامــج الكمبيوتــر الــىت ف اضيــة القابلــة للترف االفرت

ونيــات وســماعات الــرأس والنظــارات والمالبــس  لكرت تعــرض االإ
ات  ومســتح�ف والمجوهــرات  الــرأس  وأغطيــة  القــدم  ولبــاس 
وبــات والمعــدات الرياضيــة والمركبــات واالألعــاب  التجميــل والمرش
)ان-اليــن)؛  ة  المبــا�ش اضيــة  االفرت العوالــم  ي 

�ف الســتخدامها 
ــط  ــة والخرائ ــات الجغرافي ــري المعلوم ــوبية لتوف ــات الحاس مجي الرب
ونيــة  التفاعليــة والصــور الفضائيــة والصــور الجويــة؛ محافــظ إلكرت
المعامــالت  لتســهيل  الحاســوبية  مجيــات  الرب يــل؛  ف للترف قابلــة 
ملفــات  المتنقلــة؛  االتصــاالت  أجهــزة  خــالل  مــن  التجاريــة 
ــيقى  ــات الموس ــو وملف ــات الفيدي ــور وملف ــات الص ــوت وملف الص
التســجيالت يــل؛  ف للترف القابلــة  المتعــددة  الوســائط  ومحتــوى 
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الصوتيــة والمرئيــة والبودكاســت والكتــب والدوريــات والتســجيالت 
امــج التلفزيونيــة  ة والرب الموســيقية واالأفــالم واالأفــالم القصــري
يــل للحواســيب  ف للترف يــل؛ شاشــات توقــف قابلــة  ف للترف القابلــة 
يــل؛ رســومات  ف والهواتــف والســاعات الذكيــة؛ رمــوز قابلــة للترف
يــل؛ الخطــوط  ف يــل؛ نغمــات قابلــة للترف ف بيانيــة حاســوبية قابلــة للترف

ــل.  ي ف ــة للترف القابل

  

 

Date :07/09/2022  التاريخ :07/09/2022

Trademark No.:43444 العالمة التجارية رقم :  43444

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: co. ahmad imtaw &motasem 
qwasme for transporter 

كة أحمد امطاوع ومعتصم قواسمة للنقل والخدمات  بإسم :  �ش
اللوجستية 

Applicant Address :hebron city / abu dgaan                                        العنوان :  الخليل / ابو دعجان

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
courier services (messages or merchandise) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات النقل )نقل الرسائل او الضائع) 

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43446 العالمة التجارية رقم :  43446

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: COCOJAY Fashion  بإسم :  كوكوجاي لالأزياء

Applicant Address :Abdoun-Amman-Jordan   العنوان :  عبدون-عمان-المملكة االأردنية الهاشمية

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

142  
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Goods/Services:
Clothing for men, women and children; stockings; 
headgear; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; 
belts; shawls; accessories, in particular headscarves, 
neck scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; 
shoes; belts (clothing)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبــس للرجــال والنســاء واالأطفــال؛ جــوارب طويلــة؛ أغطيــة 
الــرأس؛ مالبــس داخليــة؛ مالبــس ليليــة؛ مالبــس الســباحة؛ أرواب 
كسســوارات وخاصــة شــاالت  ســتحمام؛ أحزمــة؛ شــاالت؛ االإ االإ
الــرأس، شــاالت الرقبــة، الشــاالت، مناديــل اللبــاس؛ ربطــات 

العنــق؛ قفــازات؛ أحذيــة؛ أحزمــة )مالبــس)

اطات خاصة:عدم حماية كلمة fashion بمعزل عن العالمة  اشرت
التجارية

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43447 العالمة التجارية رقم :  43447

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: COCOJAY Fashion  بإسم :  كوكوجاي لالأزياء

Applicant Address: Abdoun-Amman-Jordan   العنوان :  عبدون-عمان-المملكة االأردنية الهاشمية

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Business management, sales consultancy; Wholesale 
and retail services in relation to clothing, footwear 
and headgear; Marketing services; Market research 
and market analysis; Advertising; Sales promotion; 
Rental of advertising space; Distribution of goods 
and advertising material for advertising purposes, 
including via electronic media and via the Internet; 
presentation of goods, in particular shop and shop 
window dressing; Organization of Exhibitions for 
commercial or advertising purposes; Promotion of 
business relationships by providing of commercial and 
business contacts; advice and advisory services for 
consumers; Business consultancy and administration; 
Business organization consulting; Professional 
business consulting; Fashion consultancy; organization 
of fashion shows for commercial, industrial and 
advertising purposes; Management of retail stores in 
relation to clothing, footwear and headgear; Online

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــع بالجمل ــات البي ــات؛ خدم ــارات المبيع ــال، إستش إدارة االأعم
الــرأس؛  بالمالبــس، االأحذيــة، أغطيــة  والتجزئــة فيمــا يتعلــق 
خدمــات التســويق؛ أبحــاث الســوق وتحليــل الســوق؛ دعايــة 
ــع  ــة؛ توزي عالني ــاحات االإ ــري المس ــات؛ تأج ــج المبيع ــالن؛ تروي وإع
ــرب  ــك ع ي ذل

ــا �ف ــة ، بم ــراض الدعاي ــة الأغ عالني ــواد االإ ــلع والم الس
نــت؛ عــرض الســلع، خاصــة  نرت ونيــة وعــرب االإ لكرت الوســائط االإ
ــارض  ــم المع ــة؛ تنظي ــال التجاري ــات المح ف واجه ــ�ي ــر وتزي المتاج
ــة مــن خــالل  ــات التجاري ــز العالق ــة؛ تعزي ــة وإعالني ــات تجاري لغاي
استشــارات  لالأعمــال؛  داريــة  واالإ التجاريــة  االتصــاالت  توفــري 
دارة؛  ــال واالإ ــارات االأعم ؛ استش ف ــتهلك�ي ــارية للمس ــات استش وخدم
المهنيــة؛  االأعمــال  استشــارات  االأعمــال؛  تنظيــم  استشــارات 
ــة  ــراض التجاري ــاء لالأغ ــروض االأزي ــم ع ــة؛ تنظي ــارات الموض استش
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــع بالتجزئ ــة؛ إدارة متاجــر البي عالني ــة واالإ والصناعي
بالمالبــس، االأحذيــة، أغطيــة الــرأس؛ خدمــات البيــع بالجملــة 
نــت فيمــا  نرت نــت وخدمــات الطلــب عــرب االإ نرت والتجزئــة عــرب االإ

يتعلــق بالمالبــس، االأحذيــة، أغطيــة الــرأس؛ خدمــات الطلــب عــرب
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wholesale and retail services and online ordering 
services in relation to clothing, footwear and headgear; 
Mail ordering services and computerized online-
ordering services in relation to clothing, footwear and 
headgear

ــق  ــا يتعل ــت فيم ن نرت ــرب االإ ــبة ع ــب المحوس ــات الطل ــد وخدم ي الرب
ــرأس ــة ال ــة، أغطي ــس، االأحذي بالمالب

اطات خاصة:عدم حماية كلمة fashion بمعزل عن العالمة  اشرت
التجارية

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43450 العالمة التجارية رقم :  43450

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Nidal Maher Tawfiq Adili  بإسم :  نضال ماهر توفيق عديىي

Applicant Address: Nablus   العنوان :  نابلس

Applicant for Correspondence:  
Lina Omar Sulaiman Qani 
Nablus Sufian st Al shunar bild    

ي 
عنوان التبليغ  :  لينا عمر سليمان القىف

 نابلس شارع سفيان عمارة الشنار 

Goods/Services:
pantiles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القرميد 

اطات خاصة:عدم حماية كلمة القرميد بمعزل عن العالمة  اشرت
التجارية

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43451 العالمة التجارية رقم :  43451

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

145  
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Applicant Name: Hadeel Nael Mahmoud Abualhouf بإسم :  هديل نائل محمود أبو الحوف 

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Al-Balou’, 
Al-Faris Building, 4th floor, Mobile 0593224433   

ة البالوع عمارة الفارس ط 4  جوال  العنوان :  رام الله البري
    0593224433

Applicant for Correspondence:  
Hadeel Nael Mahmoud Abualhouf
Ramallah, Al-Bireh, Al-Balou’, Al-Faris Building, 
4th floor, Mobile 0593224433   

عنوان التبليغ  :  هديل نائل محمود أبو الحوف 
ة البالوع عمارة الفارس ط 4  جوال 0593224433  رام الله البري

Goods/Services:
Bracelets [jewellery, jewelry (Am.)] , Chains [jewellery, 
jewelry (Am.)] , Chains (Watch) , Charms [jewellery, 
jewelry (Am.)] , Earrings , Jewellery , Medallions 
[jewellery, jewelry (Am.)] , Necklaces [jewellery, jewelry 
(Am.)] , Ornaments [jewellery, jewelry (Am.)] , Pins 
[jewellery, jewelry (Am.)]  , Rings [jewellery, jewelry 
(Am.)]  , Silver thread , Trinkets [jewellery, jewelry (Am.)] 
, exclude gold

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أســاور )مجوهــرات ) ، قالئــد سلســلية )مجوهــرات) ، سالســل 
مجوهــرات   ، أقــراط   ، )مجوهــرات)  ة  صغــري حــىي   ، ســاعات 
 ( حــىي   ، )مجوهــرات)  قالئــد  )مجوهــرات)  ة  كبــري ميداليــات   ،
مجوهــرات) دبابيــس )مجوهــرات) ، خواتــم )مجوهــرات) ، خيــوط 

ــدا الذهــب  ة )مجوهــرات) مــا ع ــري ــة ، حــىي صغ فضي

اطات خاصة:عدم حماية كلمة Silver بمعزل عن العالمة  اشرت
التجارية

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43453 العالمة التجارية رقم :  43453

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

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

Applicant Address410:  Terry Ave N, Seattle WA 
98109, United States of America 

ي افنيو ان، سياتل، واشنطن 98109، الواليات  العنوان :  410 تري
المتحدة االأمريكية.  

Applicant for Correspondence:  
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 Nablus, Palestine 6th 
Floor, Jawwal Building Rafidya Main Street,Tel 
092389202    

كة بيانات للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  �ش
 بيانات للملكية الفكرية   - نابلس شارع رفيديا عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Portable and handheld electronic devices for 
transmitting, storing, manipulating, recording, and 
reviewing text, images, audio, video and data, including 
via global computer networks, wireless networks, and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رســال وتخزيــن  ونيــة المحمولــة والمحمولــة باليــد الإ االأجهــزة االلكرت
ــوت  ــور والص ــوص والص ــة النص ــجيل ومراجع ــب ب وتس والتالع
ــة  ــوب العالمي ــبكات الحاس ــرب ش ــا ع ــا فيه ــات بم ــو والبيان والفيدي

ــزاء ــة واالأج وني ــاالت االلكرت ــبكات االتص ــلكية وش ــبكات الالس والش
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electronic communications networks and electronic 
and mechanical parts and fittings therefore; computers, 
audio and video players, electronic personal organizers, 
personal digital assistants, and global positioning 
system devices and electronic and mechanical parts 
and fittings therefore; power adaptors, power cords, 
power chargers; battery charging devices for portable 
and handheld electronic devices; memory cards and 
memory card readers; electrical, audio, and wires, 
printers, and connectors; cases, covers, stands, skins, 
speakers, accessories, monitors, printers, displays, and 
keyboards for portable electronic devices; computer 
hardware and software; computer peripheral devices; 
electronic docking stations; battery chargers; electrical 
connectors, wires, cables, and adaptors; wireless remote 
controls for portable electronic devices and computers; 
headphones and earphones; blank computer 
discs; blank digital storage media; blank electronic 
storage media; blank smart cards; computer cables; 
calculators; camera cases; camera tripods; computer 
mice; computer network routers and hubs; computer 
accessories, namely, computer leads for external 
computer cabling in the nature of firewire leads, USB 
leads; USB hubs; flash card readers; projectors, namely, 
sound projectors and amplifiers; DVD burners; DVD 
drives; computer peripherals in the nature of wireless 
cards; media players; media player components and 
accessories, namely, protective covers and cases for 
portable media players, chargers, electrical and power 
cables; video electronics components and accessories, 
namely, electrical and power cables and chargers; 
digital electronic components and accessories, 
namely, holsters, carrying cases, and fitted plastic films 
known as skins for covering and providing a scratch 
proof barrier or protection specifically designed for 
computers, digital audio and media players, MP3 
players, mobile phones, personal digital assistants; 
video electronics and components and accessories 
therefore in the nature of cords, adapters, battery 
chargers, peripherals, and styluses; USB cables; video 
cables; extension cables; electrical and power cables; 
converters; USB hardware; keyboards; computer and 
memory storage devices, namely, blank flash drives, 
USB drives, digital USB storage cards and card readers; 
printer components and accessories, namely, cables; 
computer software; computer hardware, downloadable 
electronic publications in the nature of fiction, 
non-fiction, comics and screenplays via computer 
and communications networks; downloadable 
films and movies featuring fiction and non-fiction 
stories provided via computer and communications 
networks; electronic books; downloadable templates 
for designing books, short stories, storyboards,

ــة التابعــة لهــا، أجهــزة الحاســوب  ــة والكهربائّي والقطــع الميكانيكّي
ــة الشــخصية  وني ــو والمفكــرات االلكرت ومشــغالت الصــوت والفيدي
تحديــد  أنظمــة  وأجهــزة  الشــخصية  الرقميــة  والمســاعدات 
المواقــع العالميــة واالأجــزاء والقطــع الميكانيكّيــة والكهربائّيــة 
شــواحن  الطاقــة،  أســالك  الطاقــة،  محــوالت  لهــا،  التابعــة 
ــة  ــة المحمول وني ــزة االلكرت ــة لالأجه ــحن البطاري ــزة ش ــة، أجه الطاق
ــرة،  ــات الذاك ــات بطاق ــرة وقارئ ــات الذاك ــد، بطاق ــة بالي والمحمول
الطابعــات والموصــالت واالســالك الكهربائيــة والســمعية، العلــب 
ــوارات  ــوت واكسس ات الص ــرب ــة ومك ــد واالأغطي ــة والقواع واالأغطي
وشاشــات الحاســوب والطابعــات وشاشــات العــرض ولوحــات 
ونيــة المحمولــة، االأجــزاء التشــغيلية  المفاتيــح لالأجهــزة االلكرت
الخاصــة  الطرفيــة  االجهــزة  الحاســوب،  وبرامــج  للحاســوب 
ــات،  ــواحن البطاري ــة، ش وني ــحن االلكرت ــد الش ــيب، قواع بالحواس
ــزة  ــوالت، أجه ــالت والمح ــالك والكاب ــة واالأس ــالت الكهربائي الموص
ونيــة المحمولــة  التحكــم عــن بعــد الالســلكية لالأجهــزة االلكرت
ــراص  ــماعات االأذن، أق ــرأس وس ــماعات ال ــوب، س ــزة الحاس وأجه
ــائط  ــة، وس ــة الفارغ ــن الرقمي ــائط التخزي ــة، وس ــوب الفارغ الحاس
ونيــة الفارغــة، البطاقــات الذكيــة الفارغــة، كابــالت  التخزيــن االلكرت
ــل آالت  ــر، حوام ــب آالت التصوي ــبة، عل ــوب، االآالت الحاس الحاس
تصويــر، فــأر الحاســوب، أجهــزة التوجيــه والمحــاور لشــبكات 
ــوب  ــالك حاس ــد أس ــوب وبالتحدي ــوارت الحاس ــوب، اكسس الحاس
أســالك  شــكل  عــى  الخارجيــة  الحاســوب  لكابــالت  موصلــة 
الفايروايــر الموصلــة والناقــل التسلســىي العالمــي)USB) ، محــاور 
فــالش  بطاقــات  قارئــات   ،  (USB(العالمــي التسلســى  الناقــل 
أجهــزة العــرض وبالتحديــد أجهــزة العــرض الصوتيــة ومضخمــات 
ــراص  ــركات أق ــة، مح ــو الرقمي ــراص الفيدي ــغالت أق ــوت، مش الص
بالحواســيب  الخاصــة  الطرفيــة  االجهــزة  الرقميــة،  الفيديــو 
المتمثلــة بالبطاقــات الالســلكية، مشــغالت الوســائط، مكونــات 
واكسســوارات مشــغل الوســائط وبالتحديــد االغطيــة والعلــب 
الواقيــة لمشــغالت الوســائط المحمولــة والشــواحن والكابــالت 
ــات  وني ــوارات الكرت ــات واكسس ــة مكون ــالت الطاق ــة، كاب الكهربائي
و  الطاقــة  وكابــالت  الكهربائيــة  الكابــالت  وبالتحديــد  الفيديــو 
الرقميــة  ونيــة  االلكرت واالكسســوارات  المكونــات  الشــواحن، 
ي تعــرف 

وبالتحديــد الحافظــات وأغلفــة البالســتيكية المجهــزة الــىت
ة أو طبقــة رقيقــة لتغطيــة وتوفــري حواجــز واقيــة أو الحمايــة  كقــرش
الصــوت  ومشــغالت  الحاســوب  الأجهــزة  خصيصــا  المصممــة 
ــف  ــري والهوات ي ث ــغالت إم �ب ــائط ومش ــغالت الوس ــة ومش الرقمي
ــة والمســاعدة الشــخصية الرقميــة، أجــزاء واكسســوارات  المحمول
ونيــات الفيديــو والمتمثلــة بالكابــالت الكهربائيــة وكابــالت  الكرت
وشــواحن  الطاقــة  ومحــوالت  واالســالك  والشــواحن  الطاقــة 
البطاريــات واالجهــزة الطرفيــة و أقــالم الكتابــة عــى الشاشــة، 
كابــالت الناقــل التسلســى العالمــي )USB)، كابــالت الفيديــو، 
كابــالت التمديــد، الكابــالت الكهربائيــة وكابــالت الطاقــة، محــوالت، 
ــات  ــي )USB)، لوح ــىي العالم ــل التسلس ــغيلية للناق ــزاء التش االأج
المفاتيــح، الحاســوب وأجهــزة تخزيــن الذاكــرة وبالتحديــد محــركات 
التسلســىي  الناقــل  أقــراص  ومحــركات  فارغــة  فــالش  أقــراص 
العالمــي )USB) وبطاقــات تخزيــن الناقــل التسلســىي العالمــي 
واكسســوارات مكونــات  البطاقــات،  وقارئــات  الرقميــة   (USB(
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screenplays, comics, audio and video files; computer 
software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage 
and sharing of data and information; downloadable 
audiobooks and digital audio files; software in the 
field of text, image and sound transmission and 
display; computer software for accessing movies, 
TV shows, videos and music; downloadable audio, 
video and audiovisual content provided via computer 
and communications networks featuring movies, 
TV shows, videos and music; computer software for 
the collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data and 
information; downloadable digital audio files featuring 
music, news, voice and spoken word; software for text, 
image and sound transmission and display. 

االأجــزاء  الحاســوب،  برامــج  الكابــالت،  وبالتحديــد  الطابعــات 
ــل  ي ف ــة للترف ــة القابل وني ــورات االلكرت ــوب، المنش ــغيلية للحاس التش
المتمثلــة بالقصــص الخياليــة وغــري الخياليــة والهزليــة والنصــوص 
الســينمائية عــرب شــبكات الحاســوب وشــبكات االتصــاالت، االأفــالم 
القصــص  تضــم  ي 

الــىت يــل  ف للترف القابلــة  الســينمائية  واالأفــالم 
الخياليــة وغــري الخياليــة المتوفــرة عــرب شــبكات الحاســوب وشــبكات 
يــل  ف للترف القابلــة  النمــاذج  ونيــة،  االلكرت الكتــب  االتصــاالت، 
ة والقصــص المصورةوالنصــوص  لتصميــم الكتبوالقصــص القصــري
والفيديــو،  الصــوت  وملفــات  الهزليــة  والمجــالت  الســينمائية 
برامــج الحاســوب لجمــع وتحريــر وتنظيــم وتعديــل ووضــع إشــارة 
مرجعيــة وارســال وتخزيــن ومشــاركة البيانــات والمعلومــات، الكتب 
يــل، برامــج  ف الصوتيــة وملفــات الصــوت الرقميــة القابلــة للترف
ــوت،  ــورة والص ــص والص ــرض الن ــال وع ــال إرس ي مج

ــوب �ف الحاس
امــج  والرب الســينمائية  االأفــالم  اىلي  للوصــول  الحاســوب  برامــج 
ــمعي  ــوى الس ــيقى، المحت ــو والموس ــة الفيدي ط ــة وأ�ش التلفزيوني
يــل المقــدم  ف والفيديــو و المحتــوى الســمعب�ي القابــل للترف
ي تضــم االفــالم 

عــرب شــبكات الحاســوب وشــبكات االتصــاالت الــىت
ــو والموســيقى،  طــة الفيدي ــة وأ�ش امــج التلفزيوني الســينمائية والرب
برامــج الحاســوب لجمــع وتحريــر وتنظيــم وتعديــل ووضــع إشــارة 
مرجعيــة وارســال وتخزيــن وتبــادل البيانــات والمعلومــات، الملفات 
ي تضــم الموســيقى واالخبار 

يــل الــىت ف الرقميــة الســمعية القابلــة للترف
رســال وعــرض  والصــوت والكلمــة المنطوقــة، برامــج الحاســوب الإ

ــوت.  ــور والص ــوص والص النص
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Goods/Services:
Advertising; business management, organization and 
administration; office functions; online advertising; 
radio advertising; television advertising; print 
advertising; outdoor advertising; classified advertising; 
advertising management; advertising services, namely 
promoting the gift cards of others; data management; 
processing of purchase orders; updating of advertising 
material; direct mail advertising; employment agencies; 
auctioning; assistance with procuring and purchasing 
goods and services, for others; bookkeeping; accounting; 
auditing; preparation of payrolls; preparation of tax 
returns; shopwindow dressing; demonstration of goods; 
distribution of samples; invoicing services; business 
investigations; import and export agencies; business 
information services; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; layout 
services for advertising purposes; market analysis; 
marketing research; modelling for advertising or sales 
promotion; cost analysis; relocation services; opinion 
polling; organization of exhibitions and trade fairs 
for commercial or advertising purposes; personnel 
recruiting; psychological tests in connection with 
selection of personnel; public relations; efficiency expert 
services; publicity agencies; transcription; document 
reproduction; business management consulting; sales 
promotion for others; secretarial services; arranging 
media subscriptions, for others; rental of copiers; rental 
of advertising space; renting out of advertising time 
in communication media; rental of vending machines; 
business appraisals; economic forecasting; providing 
a searchable on-line commercial database featuring 
music, movies, television shows, computer games and 
publications; online retail services; retail store services; 
processing of on-line purchase orders; providing 
on-line commercial information directories; on-line 
ordering services; customer loyalty program services 
featuring rewards in the form of discounted shipping 
services; business intermediary services for the sale and 
purchase of goods and services; database services to 
enable others to conveniently view and select services 
from a website; compilation of computer databases 
for transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information; information 
services, namely, providing information about retail 
products to customers, featuring the availability of 
specific products of interest to them; online business 
information services, namely analyzing an individual’s 
preferences and providing product reviews and 
recommendations; providing a searchable on-line 
advertising guide featuring the goods and services of 
other on-line vendors; dissemination of advertising 
for others via the internet; product merchandising;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــى  اف  واال�ش والتنظيــم  االعمــال  ادارة  واالعــالن،  الدعايــة 
االعمــال، االعمــال المكتبيــة، خدمــات الدعايــة واالعــالن عــى 
ــرب  ــالن ع ع ــة واالإ ــو، الدعاي ــرب الرادي ــات ع ة، االعالن ــا�ش ــط مب الخ
ــة،  ــات الخارجي ــة، االعالن ــالن المطبوع ع ــة واالإ ــون، الدعاي التلفزي
االعالنــات المبوبــة، ادارة الدعايــة واالعــالن، خدمــات الدعايــة 
واالعــالن وبالتحديــد ترويــج بطاقــات الهدايــا لالآخريــن، ادارة 
اء، تحديــث المــواد الدعائيــة،  البيانــات، معالجــة أوامــر الــرش
 ، ي

، وكاالت التوظيــف، البيــع بالمــزاد العلىف يــد المبــا�ش االعــالن بالرب
اء المنتجــات والخدمــات لالآخريــن،  ي تحصيــل و�ش

المســاعدة �ف
اعــداد  التدقيــق،  المحاســبة،  الحســابية،  العمليــات  تســجيل 
يبيــة، اعــداد واجهــة  كشــوف الرواتــب، اعــداد االقــرارات ال�ف
ــدار  ــات اص ــات، خدم ــع العين ــات، توزي ــرض المنتج ــرض، ع الع
اد والتصديــر،  ، التحقيقيــات التجاريــة، وكاالت االســتري الفواتــري
خيــص المنتجــات  خدمــات معلومــات االعمــال، االدارة التجاريــة لرت
والخدمــات لالآخريــن، خدمــات التصميــم الغــراض اعالنيــة، تحليــل 
ــع،  ــج البي وي ــالن او لرت ــرض لالع ــويق، الع ــاث التس ــوق، أبح الس
ــم  ــرأي، تنظي ــتطالعات ال ــال، إس ــات االنتق ــة، خدم ــل الكلف تحلي
ف  المعــارض وتنظيــم المعــارض التجاريــة الغــراض اعالنيــة، تعيــ�ي
 ، ف ــ�ي ــار الموظف ــة باختي ــية المتعلق ــارات النفس ، االختب ف ــ�ي الموظف
اء، وكاالت االعــالن،  العالقــات العامــة، خدمــات كفــاءة الخــرب
النســخ، استنســاخ الوثائــق، استشــارات ادارة االعمــال، ترويــج 
اكات  اشــرت تنظيــم  الســكرتاريا،  خدمــات  لالآخريــن،  المبيعــات 
الوســائط لالآخريــن، تأجــري االت التصويــر، تأجــري المســاحات 
ي وســائط االتصــاالت، تأجــري 

عالنيــة، تأجــري وقــت االعــالن �ف االإ
ماكينــات البيــع، تقييــم االأعمــال، التوقعــات االقتصاديــة، توفــري 
ــم  ة تض ــا�ش ــط مب ــى الخ ــث ع ــة للبح ــة قابل ــات تجاري ــدة بيان قاع
ــة وألعــاب  الموســيقى واالأفــالم الســينمائية والعــروض التلفزيوني
ــط  ــة عــى الخ ــورات، خدمــات البيــع بالتجزئ ــوب والمنش الحاس
ة، خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة، المعالجــة لطلبــات  مبــا�ش
ة، توفــري ادلــة المعلومــات التجاريــة عــى  اء عــى الخــط مبــا�ش الــرش
ــات  ة، خدم ــا�ش ــط مب ــى الخ ــب ع ــات الطل ة، خدم ــا�ش ــط مب الخ
ــات  ــز متمثلةبخدم ــم جوائ ي تض

ــىت ــالء ال ــآت والء العم ــج مكاف برام
اء الســلع  ي االأعمــال لبيــع و�ش

شــحن مخّفضــة، خدمــات الوســاطة �ف
ف االآخريــن مــن عــرض  والخدمــات، خدمــات قواعــد البيانــات لتمكــ�ي
، جمــع قواعــد بيانــات  ي

و�ف واختيــار خدمــات مــن موقــع الكــرت
الحاســوب الرســال وعــرض وتخزيــن المعاملــة والتعريف الشــخىي 
والمعلومــات الماليــة، خدمــات المعلومــات وبالتحديــد توفــري 
ي تضمــن 

ــىت ــة وال ــع بالتجزئ المعلومــات للعمــالء عــن منتجــات البي
توفــر منتجــات معينــة تهــم العمــالء، خدمــات معلومــات االعمــال 
ــري  ــرد وتوف ــالت الف ــل تفضي ــد تحلي ة وبالتحدي ــا�ش ــط مب ــى الخ ع
ــث  ــل للبح ي قاب

ــال�ف ــل اع ــري دلي ــج، توف ــات المنت ــات وتقييم اح اقرت
ف آخريــن عــى  ة يضــم منتجــات وخدمــات بائعــ�ي عــى الخــط مبــا�ش
نــت، بيــع المنتجــات،  عالنــات لالآخريــن عــى االنرت نــت، نــرش االإ االنرت
عــروض  خــالل  مــن  لالآخريــن  والخدمــات  للمنتجــات  ويــج  الرت
نــت، جمــع مجموعــة مــن  خصومــات بكميــات محــدودة عــرب االنرت
ف االخريــن مــن االطــالع عــى واختيــار هــذه  مقدمــي الخدمــة لتمكــ�ي
ــى ــب ع ــث والطل ــات البح ، خدم ي

و�ف ــرت ــع الك ــن موق ــات م الخدم
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promoting the goods and services of others through 
limited availability discount offers via the internet; the 
collection of a selection of service providers to enable 
others to conveniently view and select these services 
from a website; computerized on-line searching and 
ordering service for music, movies and audiovisual 
works. 

ــال  ــينمائية واالأعم ــالم الس ــيقى واالأف ــبة للموس ــت المحوس ن نرت االإ
الســمعب�ية. 

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43455 العالمة التجارية رقم :  43455

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

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

Applicant Address :410 Terry Ave N, Seattle WA 
98109, United States of America 

ي افنيو ان، سياتل، واشنطن 98109، الواليات  العنوان :  410 تري
المتحدة االأمريكية.  

Applicant for Correspondence:  
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 Nablus, Palestine 6th 
Floor, Jawwal Building Rafidya Main Street,Tel 
092389202    

كة بيانات للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  �ش
 بيانات للملكية الفكرية   - نابلس شارع رفيديا عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Telecommunications 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت 

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43456 العالمة التجارية رقم :  43456

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

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

Applicant Address410:  Terry Ave N, Seattle WA 
98109, United States of America 

ي افنيو ان، سياتل، واشنطن 98109، الواليات  العنوان :  410 تري
المتحدة االأمريكية.  

149  
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Applicant for Correspondence:  
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 Nablus, Palestine 6th 
Floor, Jawwal Building Rafidya Main Street,Tel 
092389202    

كة بيانات للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  �ش
 بيانات للملكية الفكرية   - نابلس شارع رفيديا عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Transport by land, sea, and air; travel arrangement; 
packaging and storage of goods; delivery of goods; 
physical storage of electronic media, namely, images, 
text, video, and audio data. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقــل بالــرب وبالبحــر وبالجــو، اجــراءات الســفر، تغليــف وتخزيــن 
البضائــع، توصيــل البضائــع، التخزيــن الفعــىي )المــادي) للوســائط 
ــات  ــو والبيان ــوص والفيدي ــور والنص ــد الص ــة وبالتحدي وني االلكرت

الصوتيــة. 

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43457 العالمة التجارية رقم :  43457

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

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

Applicant Address410:  Terry Ave N, Seattle WA 
98109, United States of America 

ي افنيو ان، سياتل، واشنطن 98109، الواليات  العنوان :  410 تري
المتحدة االأمريكية.  

Applicant for Correspondence:  
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 Nablus, Palestine 6th 
Floor, Jawwal Building Rafidya Main Street,Tel 
092389202    

كة بيانات للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  �ش
 بيانات للملكية الفكرية   - نابلس شارع رفيديا عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه، النشاطات الثقافية والرياضية.  التعليم، توفري التدريب، الرت

  

151  
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Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43458 العالمة التجارية رقم :  43458

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Green for Growth Fund, 
Southeast Europe S.A., SICAV-SIF 

كة غرين فور غرووث فاند، ساوثرن يوروب أس.آي.،  بإسم :  �ش
-أس أي أف  ي

أس أي ىسي آي �ف

Applicant Address14: , Boulevard Royal, 2449 
Luxembourg, Luxembourg 

العنوان :  14، بولفارد رويال، 2449 لوكسمبورغ، لوكسمبورغ.  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Printed matter; magazines; periodicals; printed 
publications; educational and teaching materials, 
except apparatus; stationery . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنشــورات  ]دوريــات[؛  مجــالت  المجــالت؛  المطبوعــات؛ 
ــية.  ــزة؛ قرطاس ــدا االأجه ــية، ع ــة وتدريس ــواد تعليمي ــة؛ م المطبوع

اطات خاصة:عدم حماية Academy Green بمعزل عن  اشرت
العالمة التجارية

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43459 العالمة التجارية رقم :  43459

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Green for Growth Fund, 
Southeast Europe S.A., SICAV-SIF 

كة غرين فور غرووث فاند، ساوثرن يوروب أس.آي.،  بإسم :  �ش
-أس أي أف  ي

أس أي ىسي آي �ف

Applicant Address14: , Boulevard Royal, 2449 
Luxembourg, Luxembourg 

العنوان :  14، بولفارد رويال، 2449 لوكسمبورغ، لوكسمبورغ.  
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Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
IFinancial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; investment and financing services; raising of 
finance; financing, provision and arranging of loans; 
underwriting services; financial investment and 
financial management services; guarantee services; 
corporate finance services; financial and investment 
planning services; advisory, consultancy, information, 
assistance, analysis and appraisal services relating 
to the aforesaid services; financial evaluation; fund 
investments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــؤون الماليــة؛ الشــؤون النقديــة؛ الشــؤون العقاريــة؛ خدمــات 
ــب  ــري وترتي ــل, توف ــل؛ التموي ــادة التموي ــل؛ زي ــتثمار والتموي االس
وخدمــات  المــاىلي  االســتثمار  االكتتــاب؛  خدمــات  القــروض؛ 
كات؛  دارة الماليــة؛ خدمــات الضمــان؛ خدمــات تمويــل الــرش االإ
خدمــات التخطيــط المــاىلي واالســتثماري؛ النصائــح، االستشــارات، 
ــة  ــم المتعلق ــل والتقيي ــات التحلي ــاعدة، خدم ــات، المس المعلوم
اســتثمارات  ؛  المــاىلي التقييــم  أعــاله؛  المذكــورة  بالخدمــات 

الصنــدوق. 

اطات خاصة:عدم حماية Academy Green بمعزل عن  اشرت
العالمة التجارية 

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43460 العالمة التجارية رقم :  43460

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Green for Growth Fund, 
Southeast Europe S.A., SICAV-SIF 

كة غرين فور غرووث فاند، ساوثرن يوروب أس.آي.،  بإسم :  �ش
-أس أي أف  ي

أس أي ىسي آي �ف

Applicant Address14: , Boulevard Royal, 2449 
Luxembourg, Luxembourg 

العنوان :  14، بولفارد رويال، 2449 لوكسمبورغ، لوكسمبورغ.  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Education and instruction; entertainment services; 
cultural activities; organisation and holding of 
congresses, conferences, symposia, conventions, 
seminars, training courses, educational events, 
workshops; organisation and holding of exhibitions 
for entertainment, cultural or educational purposes; 
publication of printed and electronic books, magazines, 
periodicals and instructional literature; publishing 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التوجيــه والتعليــم؛ خدمــات ترفيهيــة؛ االأنشــطة الثقافيــة؛ تنظيــم 
وعقــد المؤتمــرات، النــدوات، المؤتمــرات، النــدوات، حلقــات 
ورش  التعليميــة،  الفعاليــات  التدريبيــة،  الــدورات  دراســية، 
فيهيــة، الثقافيــة  العمــل؛ تنظيــم وإقامــة المعــارض لالأغــراض الرت
ــالت،  ــة، المج وني ــة و االلكرت ــب المطبوع ــرش الكت ــة؛ ن أو التعليمي

 . ــرش ــات الن ــي؛ خدم ــات و االدب التعليم الدوري

اطات خاصة:عدم حماية Academy Green بمعزل عن  اشرت
العالمة التجارية
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date 08/09/2022:  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.43461: العالمة التجارية رقم :  43461

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: SANAD Fund for MSME S.A., 
SICAV-SIF 

كة ساناد فاند فور أم أس أم إي أس.آي.، أس أي ىسي  بإسم :  �ش
-أس أي أف  ي

آي �ف

Applicant Address31:  Z.A Bourmicht, 8070 
Bertrange, Luxembourg 

العنوان :  31، زاد. آي. بورميخت،0708 برترانج، لوكسمبورغ.  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Printed matter; magazines; periodicals; printed 
publications; educational and teaching materials, 
except apparatus; stationery. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المطبوعات؛ المجالت؛ مجالت ]دوريات[؛ المنشورات المطبوعة؛ 

مواد تعليمية وتدريسية، عدا االأجهزة؛ قرطاسية. 

 Academy Entrepreneurship اطات خاصة:عدم حماية اشرت
بمعزل عن العالمة التجارية

  

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43462 العالمة التجارية رقم :  43462

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: asas pazarlama ticaret ltd sti  ي اي
بإسم :  اساس بازارال  تيكاريت ليمتد ىسي �ت

Applicant Address: m.kemal mah . i. 
karaoglanoglu cad .no .128 31200iskenderun                   

العنوان :  م. كمال ماه . إبرايهم كاراو غالنو غلو كاد رقم 128 
31200 اسكندرون / هاتاي - تركيا                     

Applicant for Correspondence:  
Shawkat Law Office 
Shawkat Law Office Nablus Street - Al-Bireh Al-
Khatib Building, 1st floor  jawal 0599687520    

عنوان التبليغ  :  مكتب شوكت للمحاماه 
ة عمارة الخطيب ط 1 جوال   مكتب شوكت للمحاماة شارع نابلس - البري

 0599687520
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Filter presses Filtering machines Filters for cleaning 
cooling air, for engines  
Filters [parts of machines or engines  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شيح  االت ترشيح مرشحات )فالتر) أجزاء االت أو مكائن مكابس الرت

يد  مرشحات )فالتر) لتنظيف هواء الترب

اطات خاصة:تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها حق  اشرت
الحماية المطلق باستخدام كلمة filter بمعزل عن العالمة التجارية 

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43463 العالمة التجارية رقم :  43463

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: SANAD Fund for MSME S.A., 
SICAV-SIF 

كة ساناد فاند فور أم أس أم إي أس.آي.، أس أي ىسي  بإسم :  �ش
-أس أي أف  ي

آي �ف

Applicant Address31:  Z.A Bourmicht, 8070 
Bertrange, Luxembourg 

العنوان :  31، زاد. آي. بورميخت،0708 برترانج، لوكسمبورغ.  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; investment and financing services; raising of 
finance; financing, provision and arranging of loans; 
underwriting services; financial investment and 
financial management services; guarantee services; 
corporate finance services; financial and investment 
planning services; advisory, consultancy, information, 
assistance, analysis and appraisal services relating 
to the aforesaid services; financial evaluation; fund 
investments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــؤون الماليــة؛ الشــؤون النقديــة؛ الشــؤون العقاريــة؛ خدمــات 
ــب  ــري وترتي ــل, توف ــل؛ التموي ــادة التموي ــل؛ زي ــتثمار والتموي االس
وخدمــات  المــاىلي  االســتثمار  االكتتــاب؛  خدمــات  القــروض؛ 
كات؛  دارة الماليــة؛ خدمــات الضمــان؛ خدمــات تمويــل الــرش االإ
خدمــات التخطيــط المــاىلي واالســتثماري؛ النصائــح، االستشــارات، 
ــة  ــم المتعلق ــل والتقيي ــات التحلي ــاعدة، خدم ــات، المس المعلوم
اســتثمارات  ؛  المــاىلي التقييــم  أعــاله؛  المذكــورة  بالخدمــات 

الصنــدوق. 

 Academy Entrepreneurship اطات خاصة:عدم حماية اشرت
بمعزل عن العالمة التجارية

  

 

Date :08/09/2022  التاريخ :08/09/2022

Trademark No.:43464 العالمة التجارية رقم :  43464
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: SANAD Fund for MSME S.A., 
SICAV-SIF 

كة ساناد فاند فور أم أس أم إي أس.آي.، أس أي ىسي  بإسم :  �ش
-أس أي أف  ي

آي �ف

Applicant Address31:  Z.A Bourmicht, 8070 
Bertrange, Luxembourg 

العنوان :  31، زاد. آي. بورميخت، 8070 برترانج، لوكسمبورغ.  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Education and instruction; entertainment services; 
cultural activities; organisation and holding of 
congresses, conferences, symposia, conventions, 
seminars, training courses, educational events, 
workshops; organisation and holding of exhibitions 
for entertainment, cultural or educational purposes; 
publication of printed and electronic books, magazines, 
periodicals and instructional literature; publishing 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التوجيــه والتعليــم؛ خدمــات ترفيهيــة؛ االأنشــطة الثقافيــة؛ تنظيــم 
وعقــد المؤتمــرات، النــدوات، المؤتمــرات، النــدوات، حلقــات 
ورش  التعليميــة،  الفعاليــات  التدريبيــة،  الــدورات  دراســية، 
فيهيــة، الثقافيــة  العمــل؛ تنظيــم وإقامــة المعــارض لالأغــراض الرت
ــالت،  ــة، المج وني ــة و االلكرت ــب المطبوع ــرش الكت ــة؛ ن أو التعليمي

 . ــرش ــات الن ــي؛ خدم ــات و االدب التعليم الدوري

  

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43465 العالمة التجارية رقم :  43465

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: JAMAL ELDEEN SAID TAHER 
MASLAMANI 

ي 
بإسم :  جمال الدين سعيد طاهر مسلما�ف

Applicant Address :NABLUS-RAFEDIYA STREET   العنوان :  نابلس - شارع رفيديا

Applicant for Correspondence:  
jamal maslamani -rafedia -tel:0599383999 
NABLUS-RAFEDIYA STREET    

ي هاتف 0599383999 
عنوان التبليغ  :  جمال مسلما�ف

 رفيديا -نابلس 

Goods/Services:
Coffee, tea, sugar, cocoa, rice, tapioca, sage, coffee 
substitute,flour,  preparations made from cereals, 
bread, cake, pies,  confectionery, yeast, baking 
powder,  cereal preparations,  cereal-based snack food,   
chocolate-based beverages,  coffee-based beverages,  
cocoa-based beverages   chocolate,  cocoa products, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والســاجور،  والتابيــوكا  واالأرز  والــكاكاو  والســكر  والشــاي  ف  الــ�ب
ات المصنوعــة  ، الدقيــق والمســتح�ف ف ومــا يقــوم مقــام الــ�ب
ة  ــري ــات، الخم ــر والحلوي ــك والفطائ ف والكع ــرب ــوب، الخ ــن الحب م
خفيفــة  وجبــات  الحبــوب،  ات  مســتح�ف  ، ف الخبــري ومســحوق 
وبــات  وبــات أساســها الشــوكوالتة، مرش أساســها الحبــوب، مرش
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

condiments, cookies, corn flakes, cooking salt,  Corn 
roasted,   cream (Ice-),  custard, farinaceous food pastes,  
fondants [confectionery],  fruit jellies [confectionery], 
sweetmeats [candy], cakes, biscuits, gum,  frosting 
[icing] (Cake-),  frozen yoghurt [confectionery ices],  
golden syrup,  gruel, with a milk base for food,  halvah,  
honey,  husked oats,  liquorice [confectionery],  
Macaroons [pastry],  mint for confectionery,  mustard, 
mayonnaise,  petit-beurre biscuits,  pralines,  rusks,  
sauces, sugar,  sweeteners (Natural-),  Vanilla,  Waffles,  
Vinegar,  Vermicelli [noodles],  Stiffening whipped 
cream (Preparations for-). 

شــوكوالتة،  الــكاكاو،  أساســها  وبــات  مرش القهــوة،  أساســها 
ملــح، ذرة  رقائــق ذرة،  توابــل، كعــك محــى،  كاكاو,  منتجــات 
ف وأغذيــة نشــوية،أقراص ســكرية  د،معاج�ي محمصــة، بوظــة، كســرت
)فوندان)،جــىي فواكــه، حلويــات ســكرية, منتجــات الــكاكاو, كعــك, 
ــوة منكهــة لدهنهــا عــى  بســكويت، العلكــة، طبقــة مــن مــادة حل
ــكر،  ــس الس ــة)، دب ــات مثلج ــد )حلوي ف مجم ــ�ب ــج)، ل ــة )تثلي الكعك
نحــل،  عســل  طحينيــة،  حــالوة  للطعــام،  بالحليــب  مهلبيــة 
ــاع  ، ســوس )حلويــات)، معكــرون )معجنــات)، نعن شــوفان مقــرش
ــوى  ف )حل ــ�ي ــدة، برال ــكويت بالزب ، بس ف ــري ــردل، مايون ــات، خ للحلوي
ــة،  ــات طبيعي ــكر، محلي ــات، س ــلة، صلص ــوز)، قرش ــوز أو الج الل
ات  ية )نودلــز)، مســتح�ف فانيــال، كعكــة الوفــل، خــل، شــعري

ــة.  ــا المخفوق ــف الكريم لتكثي

اطات خاصة:عدم حماية كلمة نقارش بمعزل عن العالمة  اشرت
التجارية

  

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43466 العالمة التجارية رقم :  43466

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: JAMAL ELDEEN SAID TAHER 
MASLAMANI 

ي 
بإسم :  جمال الدين سعيد طاهر مسلما�ف

Applicant Address: NABLUS-RAFEDIYA STREET   العنوان :  نابلس - شارع رفيديا

Applicant for Correspondence:  
jamal maslamani -rafedia -tel:0599383999 
NABLUS-RAFEDIYA STREET    

ي هاتف 0599383999 
عنوان التبليغ  :  جمال مسلما�ف

 رفيديا -نابلس 

Goods/Services:
Crystallized nuts, falvoured nuts,  prepared nuts,  nuts, 
Crystallized fruits,  Fruit chips,  preserved fruit, fruit 
peel,  Jams,  Marmalade, Fruit pulp,  Raisins, Dates, 
potato chips,  desiccated coconut,  Fruit-based snack 
food,  processed seeds,  Tahini. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة،  مكــرات محــالة بالســكاكر، مكــرات منَكهــة، مكــرات محــ�ف
المكــرات، فواكــه مغطــاة بالســكر ، فواكــه، رقائــق فواكــه، 
فواكــه محفوظــة ، قشــور الفواكــه ، المربيــات ، مــر�ب فواكــه ، لــب 
ــف،  ــد مجف ــوز هن ــا، ج ــق بطاط ــور، رقائ ــب ، تم ــة ، زبي الفواكه

ــة  ــة، طحيني ــذور معالج ــه، ب ــها الفواك ــة أساس ــة خفيف أطعم
اطات خاصة:عدم حماية كلمة نقارش بمعزل عن العالمة  اشرت

التجارية 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43467 العالمة التجارية رقم :  43467

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Red Bull GmbH  ي اتش بإسم :  ريد بُل جي ام �ب

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

، النمسا   ف 1  5330 فيوتشل آم ىسي العنوان :  آم برون�ي

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

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

هاتف 2989760 

Goods/Services:
Clothing; footwear; headwear; boot uppers; cap peaks; dress 
shields; fittings of metal for footwear; footwear uppers; hat 
frames [skeletons]; heelpieces for footwear; heelpieces 
for stockings; heels; inner soles; non-slipping devices for 
footwear; pockets for clothing; ready-made linings [parts of 
clothing]; shirt fronts; shirt yokes; soles for footwear; studs 
for football shoes; tips for footwear; welts for footwear; 
fingerless gloves; mittens; rash guards; headscarves; 
clothing incorporating LEDs; warm gloves for touchscreen 
devices; face coverings [clothing], not for medical or sanitary 
purposes; cycling gloves; driving gloves; sportswear 
incorporating digital sensors.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس؛ ألبســة القــدم؛ أغطيــة الــرأس؛ االأجــزاء العلويــة 
للجــزم؛ حــواف القبعــات االأماميــة؛ واقيــات المالبــس؛ 
لــوازم معدنيــة الألبســة القــدم؛ االأجــزاء العلويــة مــن 
ــة؛  ــاب لالأحذي ــات؛ كع ــاكل[ قبع ــر ]هي ــدم؛ أط ــة الق ألبس
ــات  ــة ؛ الضبان ــوب لالأحذي ــة؛ كع ــوارب الطويل ــوب للج كع
؛ مســتلزمات منــع االنــزالق لالأحذيــة؛ جيــوب المالبــس؛ 
ي 

البطانــات الجاهــزة )أجــزاء مــن مالبــس)؛ القطــع الــىت
توضــع عــى القمصــان مــن جهــة الصــدر؛ ياقــات القمصان؛ 
نعــال ألبســة القــدم؛ مســامري الأحذيــة كــرة القــدم؛ القطــع 
بــدون  الكفــوف  االأحذيــة؛  ي 

حــواىسش لالأحذيــة؛  االأماميــة 
ــة  ات واقي ف االأصابــع؛ القفــازات بــدون أماكــن لالأصابــع؛ كــرف
ــرأس؛  ــد الســباحة أو ركــوب االأمــواج؛ أوشــحة ال ــدى عن ترت
ثنائيــة باعثــة للضــوء؛  مالبــس تحتــوي عــى صمامــات 
ي تعمــل باللمــس؛ أغطيــة 

قفــازات دافئــة لالأجهــزة الــىت
ــي؛  ي أو الصح ــىب ــتخدام الط ــت لالس ــس)، ليس ــه )كالب الوج
قفــازات ركــوب الدراجــات الهوائيــة ؛ قفــازات القيــادة؛ 

ــة. ــات رقمي ــى حساس ــوي ع ــة تحت ــس رياض مالب
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43468 العالمة التجارية رقم :  43468

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: JAMAL ELDEEN SAID TAHER 
MASLAMANI 

ي 
بإسم :  جمال الدين سعيد طاهر مسلما�ف

Applicant Address: NABLUS-RAFEDIYA STREET   العنوان :  نابلس - شارع رفيديا

Applicant for Correspondence:  
jamal maslamani -rafedia -tel:0599383999 
NABLUS-RAFEDIYA STREET    

ي هاتف 0599383999 
عنوان التبليغ  :  جمال مسلما�ف

 رفيديا -نابلس 

Goods/Services:
Crystallized nuts, falvoured nuts,  prepared nuts,  nuts, 
Crystallized fruits,  Fruit chips,  preserved fruit, fruit 
peel,  Jams,  Marmalade, Fruit pulp,  Raisins, Dates, 
potato chips,  desiccated coconut,  Fruit-based snack 
food,  processed seeds,  Tahini. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة،  مكــرات محــالة بالســكاكر، مكــرات منَكهــة، مكــرات محــ�ف
المكــرات، فواكــه مغطــاة بالســكر ، فواكــه، رقائــق فواكــه، 
فواكــه محفوظــة ، قشــور الفواكــه ، المربيــات ، مــر�ب فواكــه ، لــب 
ــف،  ــد مجف ــوز هن ــا، ج ــق بطاط ــور، رقائ ــب ، تم ــة ، زبي الفواكه

ــة  ــة، طحيني ــذور معالج ــه، ب ــها الفواك ــة أساس ــة خفيف أطعم
اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام اشرت

  
 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43469 العالمة التجارية رقم :  43469

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Red Bull GmbH  ي اتش بإسم :  ريد بُل جي ام �ب

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

، النمسا   ف 1  5330 فيوتشل آم ىسي العنوان :  آم برون�ي

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

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

 2989760
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Coffee, teas and cocoa and substitutes therefor; coffee 
substitutes; rice; tapioca; sago; flour; preparations 
made from cereals; bread; pastries; baked goods, 
confectionery, chocolate and desserts; edible ices; 
sugars, natural sweeteners, sweet coatings and fillings, 
bee products; honey; treacle; yeast; baking-powder; 
edible salt; seasonings; condiments; food flavourings; 
mustard; vinegar; sauces; spices; ice; pizza; pies; 
popcorn; sandwiches; pasta; ice creams; sorbets; 
processed grains, starches, and goods made thereof, 
baking preparations and yeasts; chocolate based 
drinks; coffee based drinks; tea-based beverages; iced 
tea; pralines; chewing gums; cereal based snack foods; 
candies 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأرز؛  القهــوة؛  بدائــل  وبدائلهــا؛  والــكاكاو  الشــاي  القهــوة، 
مــن  المعــدة  ات  المســتح�ف الدقيــق؛  الســاغو؛  التابيــوكا؛ 
ــات،  ــوزة، الحلوي ــع المخب ــات؛ البضائ ؛ المعجن ف ــرب ــوب؛ الخ الحب
الشــوكوالتة والحلويــات؛ المثلجــات الصالحــة لــالأكل؛ الســكريات، 
ــات  ــات، منتج ــو الحلوي ــة وحش ــواد لتغطي ــة، م ــات طبيعي محلي
ــالح  ؛ االأم ف ــري ــحوق الخب ة؛ مس ــري ــس؛ الخم ــل؛ الدب ــل؛ العس النح
ــات الطعــام؛ الخــردل؛  ــارات؛ منكه ــل؛ البه ــالأكل؛ التواب ــة ل القابل
ا؛ الفطائــر؛ البوشــار؛  ف الخــل؛ الصلصــات؛ البهــارات؛ الثلــج؛ البيــرت
ــة،  ــوب المعالج ــات؛ الحب ب ــة؛ الرش ــة؛ البوظ ــطائر؛ المعكرون الش
ف  الخــرب ات  منهــا، مســتح�ف المصنوعــة  والبضائــع  النشــويات، 
ــات  وب ــوكوالتة؛ المرش ــها الش ي أساس

ــىت ــات ال وب ــر؛ المرش والخمائ
ي أساســها الشــاي؛ الشــاي 

وبــات الــىت ي أساســها القهــوة؛ المرش
الــىت

ي أساســها 
المثلــج؛ حلــوى اللــوز؛ العلكــة؛ الوجبــات الخفيفــة الــىت

ــكاكر  ــوب؛ الس الحب

  

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43470 العالمة التجارية رقم :  43470

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: JAMAL ELDEEN SAID TAHER 
MASLAMANI 

ي 
بإسم :  جمال الدين سعيد طاهر مسلما�ف

Applicant Address: NABLUS-RAFEDIYA STREET   العنوان :  نابلس - شارع رفيديا

Applicant for Correspondence:  
jamal maslamani -rafedia -tel:0599383999 
NABLUS-RAFEDIYA STREET    

ي هاتف 0599383999 
عنوان التبليغ  :  جمال مسلما�ف

 رفيديا -نابلس 

Goods/Services:
Crystallized nuts, falvoured nuts,  prepared nuts,  nuts, 
Crystallized fruits,  Fruit chips,  preserved fruit, fruit 
peel,  Jams,  Marmalade, Fruit pulp,  Raisins, Dates, 
potato chips,  desiccated coconut,  Fruit-based snack 
food,  processed seeds,  Tahini. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة،  مكــرات محــالة بالســكاكر، مكــرات منَكهــة، مكــرات محــ�ف
المكــرات، فواكــه مغطــاة بالســكر ، فواكــه، رقائــق فواكــه، 
فواكــه محفوظــة ، قشــور الفواكــه ، المربيــات ، مــر�ب فواكــه ، لــب 
ــف،  ــد مجف ــوز هن ــا، ج ــق بطاط ــور، رقائ ــب ، تم ــة ، زبي الفواكه

ــة  ــة، طحيني ــذور معالج ــه، ب ــها الفواك ــة أساس ــة خفيف أطعم
اطات خاصة:عدم حماية كلمة Kajo بمعزل عن العالمة  اشرت

التجارية 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43471 العالمة التجارية رقم :  43471

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Red Bull GmbH  ي اتش بإسم :  ريد بُل جي ام �ب

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

، النمسا   ف 1  5330 فيوتشل آم ىسي العنوان :  آم برون�ي

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

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

 2989760

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غــري  وبــات  المرش الخلويــة.  الميــاه  المعدنيــة.  الميــاه  ة.  البــري
اب لصنــع  وبــات الفاكهــة وعصائــر الفاكهــة. �ش الكحوليــة. مرش
ــة ؛  ــري الكحولي ــات غ وب ــع المرش ــتعدادات لصن ــات. االس وب المرش

وبــات الطاقــة  مرش
  

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43472 العالمة التجارية رقم :  43472

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: JAMAL ELDEEN SAID TAHER 
MASLAMANI 

ي 
بإسم :  جمال الدين سعيد طاهر مسلما�ف

Applicant Address: NABLUS-RAFEDIYA STREET   العنوان :  نابلس - شارع رفيديا

Applicant for Correspondence:  
jamal maslamani -rafedia -tel:0599383999 
NABLUS-RAFEDIYA STREET    

ي هاتف 0599383999 
عنوان التبليغ  :  جمال مسلما�ف

 نابلس -رفيديا 

Goods/Services:
Coffee, tea, sugar, cocoa, rice, tapioca, sage, coffee 
substitute,flour,  preparations made from cereals,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والســاجور،  والتابيــوكا  واالأرز  والــكاكاو  والســكر  والشــاي  ف  الــ�ب
ات المصنوعــة ، الدقيــق والمســتح�ف ف ومــا يقــوم مقــام الــ�ب
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

bread, cake, pies,  confectionery, yeast, baking 
powder,  cereal preparations,  cereal-based snack food,   
chocolate-based beverages,  coffee-based beverages,  
cocoa-based beverages   chocolate,  cocoa products,  
condiments, cookies, corn flakes, cooking salt,  Corn 
roasted,   cream (Ice-),  custard, farinaceous food pastes,  
fondants [confectionery],  fruit jellies [confectionery], 
sweetmeats [candy], cakes, biscuits, gum,  frosting 
[icing] (Cake-),  frozen yoghurt [confectionery ices],  
golden syrup,  gruel, with a milk base for food,  halvah,  
honey,  husked oats,  liquorice [confectionery],  
Macaroons [pastry],  mint for confectionery,  mustard, 
mayonnaise,  petit-beurre biscuits,  pralines,  rusks,  
sauces, sugar,  sweeteners (Natural-),  Vanilla,  Waffles,  
Vinegar,  Vermicelli [noodles],  Stiffening whipped 
cream (Preparations for-). 

ة  ــري ــات، الخم ــر والحلوي ــك والفطائ ف والكع ــرب ــوب، الخ ــن الحب م
خفيفــة  وجبــات  الحبــوب،  ات  مســتح�ف  ، ف الخبــري ومســحوق 
وبــات  وبــات أساســها الشــوكوالتة، مرش أساســها الحبــوب، مرش
شــوكوالتة،  الــكاكاو،  أساســها  وبــات  مرش القهــوة،  أساســها 
ملــح، ذرة  رقائــق ذرة،  توابــل، كعــك محــى،  كاكاو,  منتجــات 
ف وأغذيــة نشــوية،أقراص ســكرية  د،معاج�ي محمصــة، بوظــة، كســرت
)فوندان)،جــىي فواكــه، حلويــات ســكرية, منتجــات الــكاكاو, كعــك, 
ــوة منكهــة لدهنهــا عــى  بســكويت، العلكــة، طبقــة مــن مــادة حل
ــكر،  ــس الس ــة)، دب ــات مثلج ــد )حلوي ف مجم ــ�ب ــج)، ل ــة )تثلي الكعك
نحــل،  عســل  طحينيــة،  حــالوة  للطعــام،  بالحليــب  مهلبيــة 
ــاع  ، ســوس )حلويــات)، معكــرون )معجنــات)، نعن شــوفان مقــرش
ــوى  ف )حل ــ�ي ــدة، برال ــكويت بالزب ، بس ف ــري ــردل، مايون ــات، خ للحلوي
ــة،  ــات طبيعي ــكر، محلي ــات، س ــلة، صلص ــوز)، قرش ــوز أو الج الل
ات  ية )نودلــز)، مســتح�ف فانيــال، كعكــة الوفــل، خــل، شــعري

لتكثيــف الكريمــا المخفوقــة. 

اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام اشرت

  
 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43473 العالمة التجارية رقم :  43473

Class: 33 ي الصنف :   33
�ف

Applicant Name: Red Bull GmbH  ي اتش بإسم :  ريد بُل جي ام �ب

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

، النمسا   ف 1  5330 فيوتشل آم ىسي العنوان :  آم برون�ي

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

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

 2989760

Goods/Services:
Alcoholic beverages [except beers]; spirits and 
liquors; wine; cider; pre-mixed alcoholic beverages; 
preparations for making alcoholic beverages; alcoholic 
energy drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــات الروحي وب ة[ ؛ المرش ــري ــتثناء الب ــة ]باس ــات الكحولي وب المرش
وبــات  المرش التفــاح.  عصــري  النبيــذ.  الكحوليــة.  وبــات  والمرش
ــات  وب ــع المرش ــتعدادات لصن ــبقا. االس ــة مس ــة المخلوط الكحولي

وبــات الطاقــة الكحوليــة  الكحوليــة. مرش
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43476 العالمة التجارية رقم :  43476

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Red Bull GmbH  ي اتش بإسم :  ريد بُل جي ام �ب

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

، النمسا   ف 1  5330 فيوتشل آم ىسي العنوان :  آم برون�ي

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

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

 2989760

Goods/Services:
Tobacco and tobacco products (including substitutes); 
smokers’ articles; matches; flavourings for tobacco; 
ashtrays; tobacco containers and humidors; lighters for 
smokers; personal vaporisers and electronic cigarettes 
and flavourings and solutions therefor; hookahs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  ي ذلــك البدائــل)؛ مقــاالت المدخنــ�ي

التبــغ ومنتجــات التبــغ )بمــا �ف
التبــغ  الســجائر. حاويــات  للتبــغ. منافــض  نكهــات  المباريــات. 
الشــخصية  التبخــري  أجهــزة   . ف للمدخنــ�ي والعــات  والمرطبــات. 
؛  بهــا  الخاصــة  والحلــول  والنكهــات  ونيــة  لكرت االإ والســجائر 

جيــالت  الرف

  

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43477 العالمة التجارية رقم :  43477

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Red Bull GmbH  ي اتش بإسم :  ريد بُل جي ام �ب

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

، النمسا   ف 1  5330 فيوتشل آم ىسي العنوان :  آم برون�ي

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

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

 2989760
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotels, hostels and boarding houses, 
holiday and tourist accommodation; nurseries, day-care 
and elderly care facilities; event facilities and temporary 
office and meeting facilities; animal boarding; rental of 
furniture, linens and table settings; catering 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــادق  ــة الفن ــة المؤقت قام اب؛ االإ ــرش ــام وال ــري الطع ــات توف خدم
ــياحية ؛ دور  ــة الس قام ــالت واالإ ــة والعط ــازل الداخلي ل والمن ف ــرف وال
؛ مرافــق  ف الحضانــة والرعايــة النهاريــة ومرافــق رعايــة المســن�ي
الفعاليــات ومرافــق المكاتــب واالجتماعــات المؤقتــة؛ الصعــود 
إىل الحيوانــات تأجــري االأثــاث والبياضــات وإعــدادات الطاولــة ؛ 

المطاعــم 

  

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43478 العالمة التجارية رقم :  43478

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Wafaa Mousa & Partners 
General Trading Company 

كائها للتجارة العامة  كة وفاء موىس و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address: nablus- qusin- shima bulding   ف - عمارة الشيماء العنوان :  نابلس - قوص�ي

Applicant for Correspondence:  
fawaz yousef kayed meary 
nablus - sufian street- antar bulding - 
fawazmeary@gmail.com  - jawwal : 0597272002   

عنوان التبليغ  :  فواز يوسف كايد معاري 
 نابلس - شارع سفيان - عمارة عنرت الغربية - 

fawazmeary@gmail.co - jawwal : 0597272002

Goods/Services:
sanitary-bathroom supplies- toilet and toilet seats 
- plumbing fixtures and fittings - showers- bathtubs-
faucets- sauna equipment- ceramic- porcelain  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ادوات صحيــة - لــوازم حمامــات - مقاعــد تواليــت ومراحيــض 
-اجهــزة وتمديــدات صحيــة - حمامــات الــدوش - مغاســل - احــواض 
اميك -  اســتحمام - حنفيــات - معــدات حمامــات الســاونا - ســري

ــالن  بروس

  ‘

 

Date :12/09/2022  التاريخ :12/09/2022

Trademark No.:43479 العالمة التجارية رقم :  43479

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Red Sea Global  بإسم :  البحر االأحمر الدولية

Applicant Address: Riyadh Al Nakheel District, 
Postal code. 12382, Saudi Arabia 

يدي 12382، المملكة  العنوان :  الرياض حي النخيل، الرمز الرب
العربية السعودية  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 Nablus, Palestine 6th 
Floor, Jawwal Building Rafidya Main Street,Tel 
092389202    

كة بيانات للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  �ش
 بيانات للملكية الفكرية   - نابلس شارع رفيديا عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; air transport; aircraft rental; boat rental; 
boat storage; boat transport; booking of seats for travel; 
bus transport; car parking; car rental; car transport; 
chauffeur services; arranging of cruises; delivery of 
goods; escorting of travellers; freight [shipping of 
goods]; garage rental; marine transport; gift wrapping; 
luggage storage; rental of navigational systems; 
arranging of passenger transportation services for 
others via an online application; passenger transport; 
pleasure boat transport; taxi transport; transport 
reservation; transport of travellers; arranging travel 
tours; arranging for travel visas and travel documents 
for persons travelling abroad; travel reservation; 
vehicle rental; transport services for sightseeing tours; 
arranging of transportation for travel tours; providing 
transport information; sightseeing [tourism]; tourist 
guide services; arranging excursions for tourists; 
organisation of travel; providing tourist information 
via the internet. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقــل؛ تعبئــة وتخزيــن البضائــع؛ ترتيــب الســفر؛ النقــل الجــوي؛ 
النقــل  القــوارب؛  تخزيــن  القــوارب؛  تأجــري  الطائــرات؛  تأجــري 
بواســطة القــوارب؛ حجــز المقاعــد الســفرية؛ النقــل بالحافــالت؛ 
موقــف الســيارات؛ تأجــري الســيارات؛ النقــل بالســيارات؛ خدمــات 
ــة  ــع؛ حراس ــليم البضائ ــالت؛ تس ــم الرح ــيارات؛ تنظي ــادة الس قي
المســافرين؛ الشــحن بالســفن؛ تأجــري الكراجــات؛ النقــل البحــري؛ 
تغليــف الهدايــا؛ تخزيــن االأمتعــة؛ تأجــري االأنظمــة المالحيــة؛ 
ــت؛  ن نرت ــرب االإ ــق ع ــرب تطبي ــري ع ــركاب للغ ــل ال ــات نق ــم خدم تنظي
ه؛ النقــل بســيارات االأجــرة؛  ف نقــل المســافرين؛ النقــل بمراكــب التــرف
حجــز النقــل؛ نقــل المســافرين؛ تنظيــم جــوالت الســفر؛ تنظيــم 
ــق الســفر للمســافرين إىل الخــارج؛ الحجــز  ات الســفر ووثائ تأشــري
ــياحية؛  ــوالت الس ــل للج ــات النق ــات؛ خدم ــري المركب ــفر؛ تأج للس
ــاد  ــل؛ ارتي ــات النق ــري معلوم ــفر؛ توف ــالت الس ــل لرح ــم النق تنظي
فهــات  االأماكــن ]الســياحية[؛ خدمــات الدليــل الســياحي؛ تنظيــم الرف
عــرب  الســياحية  المعلومــات  توفــري  الســفر؛  تنظيــم  للســياح؛ 

ــت.  ن نرت االإ

اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام اشرت

  
 

Date :12/09/2022  التاريخ :12/09/2022

Trademark No.:43480 العالمة التجارية رقم :  43480

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Red Sea Global  بإسم :  البحر االأحمر الدولية

Applicant Address :Riyadh Al Nakheel District, 
Postal code. 12382, Saudi Arabia 

يدي 12382، المملكة  العنوان :  الرياض حي النخيل، الرمز الرب
العربية السعودية  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 Nablus, Palestine 6th 
Floor, Jawwal Building Rafidya Main Street,Tel 
092389202    

كة بيانات للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  �ش
 بيانات للملكية الفكرية   - نابلس شارع رفيديا عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; amusement park 
services; organization of balls; booking of seats 
for shows; cinema presentations; club services 
[entertainment or education]; coaching [training]; 
arranging and conducting of concerts; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting 
of congresses; cultural, educational or entertainment 
services provided by art galleries; discotheque 
services; electronic desktop publishing; organisation 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
film production, other than advertising films; game 
services provided online from a computer network; 
games equipment rental; conducting fitness classes; 
providing golf facilities; conducting guided tours; 
health club services [health and fitness training]; 
holiday camp services [entertainment]; providing 
information in the field of entertainment; providing 
information relating to recreational activities; providing 
museum facilities [presentation, exhibitions]; online 
publication of electronic books and journals; providing 
online electronic publications, not downloadable; 
providing online music, not downloadable; 
providing online videos, not downloadable; party 
planning [entertainment]; personal trainer services 
[fitness training]; photography; presentation of 
live performances; providing recreation facilities; 
arranging and conducing of seminars; sport camp 
services; providing sports facilities; rental of sports 
equipment, except vehicles; ticket agency services 
[entertainment]; toy rental; translation; providing user 
reviews for entertainment or cultural purposes; writing 
of texts; providing tennis facilities; providing swimming 
pool facilities; providing leisure facilities; providing 
entertainment facilities; provision of information in 
relation to all these services; advisory, consultancy and 
information services relating to the aforesaid services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيــه؛ االأنشــطة الرياضيــة والثقافية؛  التعليــم؛ توفــري التدريــب؛ الرت
ــد  ــز المقاع ــة؛ حج ــالت الراقص ــم الحف ــي؛ تنظي ــات الماله خدم
الســينمائية؛ خدمــات  االأفــالم  عــروض  المرحيــة؛  للعــروض 
تنظيــم  ]التدريــب[؛  التمريــن  التعليــم[؛  أو  فيــه  ]للرت النــوادي 
وإقامــة الحفــالت الموســيقية؛ تنظيــم وإدارة المؤتمــرات؛ تنظيــم 
فيهيــة  وإدارة االجتماعــات؛ الخدمــات الثقافيــة أو التعليميــة أو الرت
ي تقدمهــا المعــارض الفنيــة؛ خدمــات صــاالت الديســكو؛ النرش 

الــىت
؛ تنظيــم المعــارض لالأغــراض الثقافيــة أو  ي

و�ف لكــرت ي االإ المكتــىب
عــالن؛ خدمات  التعليميــة؛ إنتــاج أفــالم بخــالف أفــالم الدعايــة واالإ
ــري  ــر؛ تأج ــبكة الكمبيوت ــن ش ــت م ن نرت ــرب االإ ــة ع ــاب المقدم االألع
معــدات االألعــاب؛ إقامــة حصــص لياقــة بدنيــة؛ توفــري تســهيالت 
خدمــات  بمرشــدين؛  المصحوبــة  الجــوالت  تنظيــم  رياضيــة؛ 
النــوادي الصحيــة ]تــدرب للياقــة البدنيــة والحفــاظ عــى الصحــة[؛ 
ي 

ــات �ف ــم المعلوم ــه[؛ تقدي في ــالت ]للرت ــكرات العط ــات معس خدم
فيهيــة؛  فيــه؛ توفــري المعلومــات المتعلقــة باالأنشــطة الرت مجــال الرت
ــت  ن نرت توفــري مرافــق المتاحــف ]عــرض، معــارض[؛ النــرش عــرب االإ
ونيــة عى  لكرت ونيــة؛ توفــري المطبوعــات االإ لكرت للكتــب والمجــالت االإ
نــت غــري  نرت يــل؛ تقديــم موســيقى عــرب االإ ف نــت غــري القابلــة للترف نرت االإ
نــت غــري القابلــة  نرت يــل؛ توفــري مقاطــع الفيديــو عــرب االإ ف قابلــة للترف
ــخىي  ــدرب الش ــات الم ــه[؛ خدم ــالت ]ترفي ــم حف ــل؛ تنظي ي ف للترف
ــة؛  ــروض الحي ــم الع ــر؛ تقدي ــة[؛ التصوي ــة البدني ــب للياق ]تدري
فيهيــة؛ تنظيــم وإدارة الحلقــات الدراســية؛  توفــري المرافــق الرت
خدمــات المعســكرات الرياضيــة؛ توفــري تســهيالت رياضيــة؛ تأجــري 
التذاكــر  وكاالت  خدمــات  المركبــات؛  عــدا  الرياضــة  معــدات 
]ترفيــه[؛ تأجــري االألعــاب والدمــى؛ ترجمــة؛ تقديــم مراجعــات 
ف الأغــراض ترفيهيــة أو ثقافيــة؛ كتابــة النصــوص؛  المســتخدم�ي
توفــري مرافــق التنــس؛ توفــري مرافــق حمــام الســباحة؛ توفــري 
فيهيــة؛ توفــري المعلومــات  فيهيــة؛ توفــري الوســائل الرت المرافــق الرت
المتعلقــة بجميــع هــذه الخدمــات؛ خدمــات تقديــم النصــح 
واالستشــارة والمعلومــات فيمــا يتعلــق بالخدمــات الســالفة الذكــر. 

اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام اشرت
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :12/09/2022  التاريخ :12/09/2022

Trademark No.:43481 العالمة التجارية رقم :  43481

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Red Sea Global  بإسم :  البحر االأحمر الدولية

Applicant Address: Riyadh Al Nakheel District, 
Postal code. 12382, Saudi Arabia 

يدي 12382، المملكة  العنوان :  الرياض حي النخيل، الرمز الرب
العربية السعودية  

Applicant for Correspondence:  
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 Nablus, Palestine 6th 
Floor, Jawwal Building Rafidya Main Street,Tel 
092389202    

كة بيانات للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  �ش
 بيانات للملكية الفكرية   - نابلس شارع رفيديا عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation;  tourist home services; hotel services; 
reservation, booking and information services relating 
to hotels and temporary accommodation; serviced 
apartment services [accommodation]; provision of 
event facilities for conferences, meetings, exhibitions, 
training sessions, workshops, business fairs, congresses 
and lectures; hospitality services [accommodation/
food and drink]; restaurants; self-service restaurants; 
takeaway restaurants; coffee shop services; café 
services; snack-bar services; catering for the provision 
of food and beverages; accommodation bureau services 
[hotels, boarding houses]; boarding house bookings; 
boarding house services; cafeteria services; canteen 
services; rental of chairs, tables, table linen, glassware; 
day-nursery [crèche] services; hookah lounge services; 
holiday camp services [lodging]; motel services; rental 
of meeting rooms; personal chef services; rental of 
tents; reception services for temporary accommodation 
[management of arrivals and departures]; rental of 
transportable buildings; advisory, consultancy and 
information services relating to the aforesaid services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــة المؤقت قام ــري االإ اب؛ توف ــرش ــام وال ــم الطع ــات تقدي خدم
ــات  ــة؛ خدم ــات الفندقي ــياح؛ الخدم ــة الس ــن إقام ــات أماك خدم
المؤقتــة؛  قامــة  بالفنــادق واالإ المتعلقــة  الحجــز والمعلومــات 
قامــة[؛ توفــري  ــر لهــا الخدمــات ]االإ ي تُوفَّ

خدمــات الشــقق الــىت
مرافــق الفعاليــات للمؤتمــرات واالجتماعــات والمعــارض والــدورات 
والمؤتمــرات  التجاريــة  والمعــارض  العمــل  وورش  التدريبيــة 
اب[؛  قامــة / الطعــام والــرش ات؛ خدمــات الضيافــة ]االإ والمحــارصف
المطاعــم؛ مطاعــم الخدمــة الذاتيــة؛ مطاعــم الوجبــات الجاهــزة؛ 
خدمــات محــالت المقاهــي؛ خدمــات المقاهــي؛ خدمــات الوجبــات 
وبــات؛  والمرش االأطعمــة  لتوفــري  التمويــن  خدمــات  الخفيفــة؛ 
ل؛  ف ــرف ــز ال ل[؛ حج ف ــرف ــادق وال ــة ]الفن قام ف االإ ــ�ي ــب تأم ــات مكات خدم
يــات؛ خدمــات الكانتينــات؛ تأجــري  ل؛ خدمــات الكافتري ف خدمــات الــرف
ي الزجاجيــة؛ خدمــات 

الكــراىسي والموائــد وبياضــات الموائــد واالأوا�ف
الشيشــة؛ خدمــات  اليوميــة؛ خدمــات صــاالت  الحضانــة  دور 
ة؛  مخيمــات العطــالت ]أماكــن إقامــة[؛ خدمــات الفنــادق الصغــري
ــري  ــخصية؛ تأج ــيف الش ــات الش ــات؛ خدم ــرف االجتماع ــري ع تأج
يــواء المؤقــت ]إدارة الوصــول  الخيــم؛ خدمــات االســتقبال لالإ
ــح  ــم النص ــات تقدي ــة؛ خدم ي المتنقل

ــا�ف ــري المب ــادرة[؛ تأج والمغ
واالستشــارة والمعلومــات فيمــا يتعلــق بالخدمــات الســالفة الذكــر. 

اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام اشرت
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :12/09/2022  التاريخ :12/09/2022

Trademark No.:43482 العالمة التجارية رقم :  43482

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Red Sea Global  بإسم :  البحر االأحمر الدولية

Applicant Address: Riyadh Al Nakheel District, 
Postal code. 12382, Saudi Arabia 

يدي 12382، المملكة  العنوان :  الرياض حي النخيل، الرمز الرب
العربية السعودية  

Applicant for Correspondence:  
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 
BAIANAT Intellectual Property Nablus, Palestine 
6th Floor, Jawwal Building Rafidya Main 
Street,Tel 092389202 Nablus, Palestine 6th 
Floor, Jawwal Building Rafidya Main Street,Tel 
092389202    

كة بيانات للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  �ش
 بيانات للملكية الفكرية   - نابلس شارع رفيديا عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry services; 
aromatherapy services; beauty salon services; 
cultivation of plants; dietary and nutritional advice; 
flower arranging; gardening; hairdressing; health 
care; health centre services; health spa services; 
landscape design; landscape gardening; massage; 
medical clinic services; nursing home services; dentist 
services; optician services; sauna services; solarium 
services; Turkish bath services; visagists services; 
health and relaxation resort services; health, fitness 
and medical information services; beauty and skin 
care services; cosmetic treatment services; provision of 
tanning services and facilities; provision of manicure 
and pedicure services; advisory, consultancy and 
information services relating to the aforesaid services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصحيــة  العنايــة  البيطريــة؛  الخدمــات  الطبيــة؛  الخدمــات 
نســان والحيــوان؛ خدمــات الزراعــة والزراعــة  والعنايــة بالجمــال لالإ
ــور؛  ــالج بالعط ــات الع ــات؛ خدم ــة الغاب ــتنة وزراع ــة والبس المائي
خدمــات صالــون التجميــل؛ زراعــة النباتــات؛ نصائــح غذائيــة 
ــق؛  ــة الحدائ ــور؛ زراع ــيق الزه ــة؛ تنس ــة الغذائي ــة بالحمي وخاص
ِحالََقــة؛ الرعايــة الصحيــة؛ خدمــات المركــز الصحــي؛ خدمــات 
زراعــة  الطبيعيــة؛  المناظــر  تصميــم  الصحيــة؛  المنتجعــات 
الطبيــة؛  العيــادات  خدمــات  تدليــك؛  االأرضيــة؛  المســطحات 
ي 

خدمــات دور التمريــض؛ خدمــات طبيــب االأســنان؛ خدمــات فــىف
خدمــات  التشــميس؛  خدمــات  الســاونا؛  خدمــات  الب�يــات؛ 
ــات  ــات المنتجع ــل؛ خدم اء التجمي ــرب ــات خ ؛ خدم كي

ــرت ــام ال الحم
خاء؛ خدمــات المعلومــات الصحيــة واللياقــة  الصحيــة واالســرت
ــات العــالج  ة؛ خدم ــرش ــة بالب ــل والعناي ــات التجمي ــة؛ خدم والطبي
؛ توفــري خدمــات ومرافــق الدباغــة؛ توفــري خدمــات  التجميــىي
واالستشــارة  النصــح  تقديــم  خدمــات  ؛  والباديكــري المانيكــري 

والمعلومــات فيمــا يتعلــق بالخدمــات الســالفة الذكــر. 

اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام اشرت
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :11/09/2022  التاريخ :11/09/2022

Trademark No.:43485 العالمة التجارية رقم :  43485

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: AKS KOZMETIK TARIM 
URUNLERI KIMYA GIDA TEMZILIK MADDELERI 
INSAAT SANAYI TICARET LTD.STI 

ات التجميل والمواد الزراعية  كة اي كاي اس لمستح�ف بإسم :  �ش
والمواد الكيميائية والغذائية ومواد التنظيف والبناء والصناعة 

والتجارة الداخلية والخارجية المحدودة 

Applicant Address: OSTIM MAHALLESI GUL 86 
TOPLU ISYERLERI KOPARATIFI 1151.SOKAK 
NO:1/55 OSTIM/YENIMAHALLE/ANKARA/ Turkey 

ي جول-86 
العنوان :  حي اوصتم مكان العمل الجماعي التعاو�ف

شارع 1151 رقم: 1/55 أوصتم ينيماهللة/ أنقرة/ تركيا  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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 غســيل 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد اخــرى تســتعمل �ف مســتح�ف
وكشــط,  وجــىي  وصقــل  تنظيــف  ات  مســتح�ف المالبــس,  وكي 
ــول  ــل, غس ات تجمي ــتح�ف ــة, مس ــوت عطري ــور وزي ــون, عط صاب

)لوشــن) للشــعر, منظفــات أســنان. 
  

 

Date :12/09/2022  التاريخ :12/09/2022

Trademark No.:43486 العالمة التجارية رقم :  43486

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: BYD COMPANY LIMITED  ي ليمتد
ي واي دي كومبا�ف بإسم :  �ب

Applicant Address: No.1, Yan’an Road, Kuichong 
Street, Dapeng New District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

يت، دابينج نيو  العنوان :  نمرب 1، يان‘ان رود، كويتشونج سرت
ف   ، جوانجدونج، الص�ي ف فه�ي كت، شيرف ديسرت
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

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

Goods/Services:
Cars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السيارات. 

  

 

Date :12/09/2022  التاريخ :12/09/2022

Trademark No.:43487 العالمة التجارية رقم :  43487

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: BYD COMPANY LIMITED  ي ليمتد
ي واي دي كومبا�ف بإسم :  �ب

Applicant Address: No.1, Yan’an Road, Kuichong 
Street, Dapeng New District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

يت، دابينج نيو  العنوان :  نمرب 1، يان‘ان رود، كويتشونج سرت
ف   ، جوانجدونج، الص�ي ف فه�ي كت، شيرف ديسرت

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

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

Goods/Services:
Cars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السيارات. 

  

 

Date :12/09/2022  التاريخ :12/09/2022

Trademark No.:43488 العالمة التجارية رقم :  43488

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: BYD COMPANY LIMITED  ي ليمتد
ي واي دي كومبا�ف بإسم :  �ب

Applicant Address: No.1, Yan’an Road, Kuichong 
Street, Dapeng New District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

يت، دابينج نيو  العنوان :  نمرب 1، يان‘ان رود، كويتشونج سرت
ف   ، جوانجدونج، الص�ي ف فه�ي كت، شيرف ديسرت
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

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

Goods/Services:
Cars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السيارات. 

  

 

Date :12/09/2022  التاريخ :12/09/2022

Trademark No.:43489 العالمة التجارية رقم :  43489

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: BYD COMPANY LIMITED  ي ليمتد
ي واي دي كومبا�ف بإسم :  �ب

Applicant Address: No.1, Yan’an Road, Kuichong 
Street, Dapeng New District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

يت، دابينج نيو  العنوان :  نمرب 1، يان‘ان رود، كويتشونج سرت
ف   ، جوانجدونج، الص�ي ف فه�ي كت، شيرف ديسرت

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

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

Goods/Services:
Cars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السيارات. 

  

 

Date :12/09/2022  التاريخ :12/09/2022

Trademark No.:43490 العالمة التجارية رقم :  43490

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: JAMAL ELDEEN SAID TAHER 
MASLAMANI 

ي 
بإسم :  جمال الدين سعيد طاهر مسلما�ف

Applicant Address: NABLUS-RAFEDIYA STREET   العنوان :  نابلس - شارع رفيديا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
jamal maslamani -rafedia -tel:0599383999 
NABLUS-RAFEDIYA STREET    

ي هاتف 0599383999 
عنوان التبليغ  :  جمال مسلما�ف

 رفيديا -نابلس 

Goods/Services:
Crystallized nuts, falvoured nuts,  prepared nuts,  nuts, 
Crystallized fruits,  Fruit chips,  preserved fruit, fruit 
peel,  Jams,  Marmalade, Fruit pulp,  Raisins, Dates, 
potato chips,  desiccated coconut,  Fruit-based snack 
food,  processed seeds,  Tahini. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة،  مكــرات محــالة بالســكاكر، مكــرات منَكهــة، مكــرات محــ�ف
المكــرات، فواكــه مغطــاة بالســكر ، فواكــه، رقائــق فواكــه، 
فواكــه محفوظــة ، قشــور الفواكــه ، المربيــات ، مــر�ب فواكــه ، لــب 
ــف،  ــد مجف ــوز هن ــا، ج ــق بطاط ــور، رقائ ــب ، تم ــة ، زبي الفواكه

ــة  ــة، طحيني ــذور معالج ــه، ب ــها الفواك ــة أساس ــة خفيف أطعم

ي براند بمعزل عن العالمة 
اطات خاصة:عدم حماية كولىت اشرت

التجارية 

  

 

Date :13/09/2022  التاريخ :13/09/2022

Trademark No.:43496 العالمة التجارية رقم :  43496

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Mohammed Fathi Mohammed 
Alasaad 

بإسم :  محمد فتحي محمد االسعد 

Applicant Address: Tulkarm                                        العنوان :  طولكرم

Applicant for Correspondence:   _  :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
  oils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيوت

  

 

Date :13/09/2022  التاريخ :13/09/2022

Trademark No.:43497 العالمة التجارية رقم :  43497
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Dongguan Williams Technology 
Co., Ltd. 

بإسم :  دونغوان ويليمز تكنولوجي كو.، ليمتد. 

Applicant Address: Room 803, No.228 Chang ‘an 
Zhen ‘an Mid Road, Chang ‘an Town, Dongguan, 
Guangdong, China 

.228 شانغان زهينان ميد رود، شانغان  العنوان :  روم 803، نمرب
ف   تاون، دونغوان، غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
PO BOX 21, Tammun - State of Palestine    

ي عوده 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي غريب بىف

يد 21،  – طمون   صندوق الرب

Goods/Services:
electronic hookahs; electronic smoking pipes; oral 
vaporizers for smokers; smokeless cigarette vaporizer 
pipes; devices for heating tobacco for the purpose of 
inhalation; Flavours for electronic cigarettes other than 
essential oils; electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitutes for traditional cigarettes; electronic cigars; 
electronic cigarette boxes; liquid nicotine solutions for 
electronic cigarettes; Nicotine replacement liquid for 
electronic cigarettes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ونيــة؛ المبخــرات  لكرت ف االإ ونيــة؛ أنابيــب التدخــ�ي لكرت الشيشــة االإ
؛ أنابيــب مباخــر الســجائر بــدون دخــان؛ أجهــزة  ف الفمويــة للمدخنــ�ي
ونية  لكرت ــغ لغــرض االستنشــاق؛ منكهــات للســجائراالإ ف التب لتســخ�ي
ونيــة؛ محاليــل ســائلة  لكرت غــري الزيــوت العطريــة؛ الســجائر االإ
ونيــة  لكرت االإ الســجائر  ونيــة؛  لكرت االإ الســجائر  ي 

�ف لالســتخدام 
؛ علــب الســجائر  ي

و�ف لكــرت كبديــل للســجائر التقليديــة؛ الســيجار االإ
ــة؛  وني لكرت ــجائر االإ ــائلة للس ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــة؛ محالي وني لكرت االإ

ــة.  وني لكرت ــجائر االإ ف للس ــ�ي ــل النيكوت ــائل بدي س

  

 

Date :13/09/2022  التاريخ :13/09/2022

Trademark No.:43498 العالمة التجارية رقم :  43498

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: H.R. Exports Private Limited  بإسم :  إتش.آر. إكسبورتس برايفت ليمتد

Applicant Address2646: , First Floor Gali 
Raghunandan Naya Bazar, Delhi-110006, India 

ست فلور غاىلي راغهوناندان نايا بازار، دلهي- العنوان :  2646، فري
110006، الهند  

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
PO BOX 21, Tammun - State of Palestine    

ي عوده 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي غريب بىف

يد 21،  – طمون   صندوق الرب

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  والمســتح�ف 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
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :13/09/2022  التاريخ :13/09/2022

Trademark No.:43499 العالمة التجارية رقم :  43499

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Alsayyed cosmatics for import 
and distribute perfumes and cosmatics and 
accessories 

اد وتوزيع العطور  بإسم :  �ش كة السيد كوزمتكس الستري
واالكسسوارات ومواد التجميل 

Applicant Address4 0599969234: Hebron, Al-Adl 
Street, near Diwan Al-Natsheh jawal

العنوان :  الخليل شارع العدل بالقرب من ديوان ال النتشة جوال 
0599969234 alsayyedcosmetics@gmail.com

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
 Aromatics [essential oils] , Essential oils , Perfumes  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عطور )زيوت عطرية ) ، زيوت عطرية ، عطور

اطات خاصة:عدم حماية كلمة العطور بمعزل عن العالمة  اشرت
التجارية 

  

 

Date :13/09/2022  التاريخ :13/09/2022

Trademark No.:43500 العالمة التجارية رقم :  43500

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Alsayyed cosmatics for import 
and distribute perfumes and cosmatics and 
accessories 

اد وتوزيع العطور  كة  السيد كوزمتكس الستري بإسم :  �ش
واالكسسوارات ومواد التجميل 

Applicant Address: Hebron, Al-Adl Street, near 
Diwan Al-Natsheh jawal 0599311416                   

العنوان :  الخليل شارع العدل بالقرب من ديوان ال النتشة جوال 
                    0599969234 alsayyedcosmetics@gmail.com

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Baths (Turkish )  Beauty salons , Hairdressing salons , 
Manicuring , Visagists’ services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كية ، صالونات التجميل ، صالونات تريح الشعر ،  الحمامات الرت

اء التجميل  العناية بأظافر اليدين ، خدمات خرب

 care skin and salon beauty اطات خاصة:عدم حماية اشرت
center بمعزل عن العالمة التجارية

  

 

Date :13/09/2022  التاريخ :13/09/2022

Trademark No.:43501 العالمة التجارية رقم :  43501

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: SHARIKET JAFA LLMO’DAT 
ALSINA’YEH 

كة يافا للمعدات الصناعية العادية العامة  بإسم :  �ش

Applicant Address :AMMAN STREET NABLUS   
ameed.syam@hotmail.com 

العنوان :  نابلس شارع عمان  -  جوال 0599400006  

Applicant for Correspondence:  
SHARIKET JAFA LLMO’DAT ALSINA’YEH 
AMMAN STREET NABLUS 
 ameed.syam@hotmail.com

كة  يافا للمعدات الصناعية العادية العامة   .  عنوان التبليغ  :  �ش
 نابلس شارع عمان  جوال 0599400006 

Goods/Services:
Machines and machine tools  motors and engines except 
for land vehicles     machine coupling and transmission 
components    except for land vehicles agricultural 
implements other than hand  operated incubators for 
eggs  Automatic vending machines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــا للمركب ــا كان منه ــدا م ــن ع ــركات ومكائ ــة، مح ــدد آلي آالت وع
ــا  ــا كان منه ــدا م ــة ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن ــات آلي ــة ، قارن ي الرب
ــد ، أجهــزة  ــدار بالي ــا ي ــة عــدا م ــة ، معــدات زراعي ي ــات الرب للمركب

ــة.  ــع أوتوماتي ــض آالت بي ــس البي تفقي

  

 

Date :13/09/2022  التاريخ :13/09/2022

Trademark No.:43503 العالمة التجارية رقم :  43503

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Ibrahim Yousef  Ibrahim  
Hawasha

بإسم :  ابراهيم يوسف ابراهيم هوشة 

Applicant Address: Ramallah Clock Roundabout 
Qandah Building Mobile 0598615657   

العنوان :  رام الله دوار الساعة عمارة قندح   جوال 0598615657    
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Ibrahim Yousef  Ibrahim  Hawasha
Ramallah Clock Roundabout Qandah Building 
Mobile 0598615657   

عنوان التبليغ  :  ابراهيم يوسف ابراهيم هوشة 
 رام الله دوار الساعة عمارة قندح   جوال 0598615657

Goods/Services:
  Belts [clothing] , Belts (Money) [clothing]  , Boots  , 
Boots for sports  , Breeches for wear  , Breeches for wear 
, Camisoles , Chasubles  , Clothing , Clothing of leather , 
Coats  , Dresses , Jackets [clothing] , Layettes [clothing]  
, Leather (Clothing of) , Pajamas (Am.)  , Ready-made 
clothing , Shirts , Skirts , Smocks  , Suits  , Sweaters 
, Teddies [undergarments]  , Tee-shirts  , Trousers  , 
Underwear              

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحزمــة )مالبــس) ، أحزمــة للنقــود )مالبــس) ، أحذيــة ، أحذيــة 
ات  ة )مالبــس) ، قميصــوالت )ســرت للرياضــة ، بنطلونــات قصــري
ة ) ، عبــاءات ، مالبــس ، مالبــس جلديــة / معاطــف ،  نســوية قصــري
أثــواب ، جاكيتــات )مالبــس) ، مالبــس للمواليــد ، مالبــس جلديــة ، 
بيجامــات ، مالبــس جاهــزة ، قمصــان ، تنانــري ، جالبيــب ، بــدالت ، 
ات ، مالبــس نســائية داخليــة ، قمصــان نصــف كــم ، بناطيــل  ســرت

، مالبــس داخليــة 

  

 

Date :14/09/2022  التاريخ :14/09/2022

Trademark No.:43504 العالمة التجارية رقم :  43504

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Egypt Foods Company  كة ايجيبت فودز بإسم :  �ش

Applicant Address :Arkan Administrative 
Complex, Building 6, Second Floor, Sheikh Zayed 
City, Giza, Egypt 

، مدينة  ي
العنوان :  مجمع اركان االداري، مبىف 6، الطابق الثا�ف

ة، م�   ف الشيخ زايد، الجري

Applicant for Correspondence:  
Shawkat Law Office - 
 Shawkat Law Office Nablus Street - Albeireh - 
Alkhateeb bldg jawal 0599687520   

عنوان التبليغ  :  مكتب شوكت للمحاماه 
ة عمارة الخطيب جوال    مكتب شوكت للمحاماه شارع نابلس  البري

0599687520

Goods/Services:
Crisps (potato) potato chips. patato flakes. potato 
fritters. low-fat potato chips. snack food (fruit-based 
cereal - based snack food.chips. and snacks

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق البطاطا،الشيبس، فطائر بطاطا مقلية، رقائق بطاطا قليلة 

الدهن
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :14/09/2022  التاريخ :14/09/2022

Trademark No.:43506 العالمة التجارية رقم :  43506

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: HILAL RAMADAN FARAJ ABU 
RABEE’ 

بإسم :  هالل رمضان فرج  ابو ربيع 

Applicant Address: nablus eastern market 
mobile:0599114356  /     mawasim-tissues@
hotmail.com 

ي  -  جوال  0599114356  
�ت العنوان :  نابلس - السوق الرش

Applicant for Correspondence:  
HILAL RAMADAN FARAJ ABU RABEE’ 
nablus eastern market mobile:0599114356  /     
mawasim-tissues@hotmail.com    

عنوان التبليغ  :  هالل رمضان فرج ابو ربيع 
ي  جوال   0599114356  /   

�ت  نابلس السوق الرش
   mawasim-tissues@hotmail.com

Goods/Services:
Tissues . babies napkins of paper and cellulose 
.disposable .bags of paper or of plastics.blotters.table 
napkins of  paper .plastic film for  wrapping .tissues 
of  paper removing  make up . toilet paper.hand books 
manuals .hygienic paper .face towels of paper 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والســليلوز واكيــاس  المحــارم ومناديــل لالطفــال مــن 
نفايــات مــن الــورق او البالســتيك وورق نشــاف ومناديــل مــن 
الــورق للموائــد ورقائــق بالســتيكية للتغليــف ومناديــل مــن الــورق 
ــورق  ــن ال ــل م ــت منادي ــل وورق توالي ات التجمي ــتح�ف ــة مس الزال

ــورق  ــن ال ــه م ــف للوج ــي ومناش وورق صح

  

 

Date :14/09/2022  التاريخ :14/09/2022

Trademark No.:43507 العالمة التجارية رقم :  43507

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Roqaya Abdul Hakim Salim 
Fatayer 

بإسم :  رقية عبد الحكيم سليم فطاير 

Applicant Address: Ramallah Al Masyoun Sama 
Building Ramallah, 1st Floor, Mobile 0598819134   

العنوان :  رام الله  الماصيون عمارة سما رام الله ط 1 جوال 
    0598819134

189  

190  



157

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Roqaya Abdul Hakim Salim Fatayer 
Ramallah Al Masyoun Sama Building Ramallah, 
1st Floor, Mobile 0598819134   

عنوان التبليغ  :  رقية عبد الحكيم سليم فطاير 
 رام الله  الماصيون عمارة سما رام الله ط 1 جوال 0598819134

Goods/Services:
Cosmetic preparations for slimming purposes 
,Cosmetic kits , Whitening the skin (Cream for , Make-
up preparations , Depilatories , Depilatory preparations 
, Disinfectant soap , Dyes (Cosmetic) , Make-up , Oils 
for cosmetic purposes , Perfumery , Petroleum jelly for 
cosmetic purposes , Shaving preparations , Skin care 
(Cosmetic preparations for) , Sunscreen preparations

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، تجميليــة  كريمــات   ، تنحيــف  لغايــات  تجميــل  ات  مســتح�ف
ــعر  ــالت ش ــاج ، مزي ات مكي ــتح�ف ة ، مس ــرش ــض الب ــات لتبي كريم
ــة  ــاغ تجميلي ــر ، أصب ــون مطه ــعر ، صاب ــة الش ات إزال ــتح�ف ، مس
ــراض  ف الأغ ــ�ي ــور ، فازل ــل ، عط ــراض التجمي ــوت الأغ ــاج ، زي ، مكي
ــة  ــل للعناي ات تجمي ــتح�ف ــة ، مس ات حالق ــتح�ف ــل ، مس التجمي

ــمس  ــن الش ــة م ات الوقاي ــتح�ف ة ، مس ــرش بالب

اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام اشرت

  
 

Date :15/09/2022  التاريخ :15/09/2022

Trademark No.:43512 العالمة التجارية رقم :  43512

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: nablus soap and cosmetics 
company 

كة نابلس لصناعة المنظفات ومواد التجميل  بإسم :  �ش

Applicant Address :nablus - palestine   ف العنوان :  نابلس - فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
mojtaba tbeleh 
nablus - palestine    

عنوان التبليغ  :  مجتىب طبيله 
 نابلس -  

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 مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتح�ف

للشــعر، منظفــات أســنان. 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :15/09/2022  التاريخ :15/09/2022

Trademark No.:43513 العالمة التجارية رقم :  43513

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: RUBA JABER MOHAMMAD       بإسم :  ر�ب جرب محمد عوده

Applicant Address :QALIQLIA  -HABLEH - JAWAL 
:0595929177 - RUBAODEH244@GMAIL.COM   

العنوان :  قلقيليه - حبله جوال :0595929177 - 
    RUBAODEH244@GMAIL.COM

Applicant for Correspondence:  
RUBA JABER MOHAMMAD 
QALIQLIA  -HABLEH - JAWAL :0595929177 - 
RUBAODEH244@GMAIL.COM   

عنوان التبليغ  :  ر�ب جرب محمد عوده      
RUBAODEH244@GMAIL.COM - 0595929177: قلقيليه - حبله جوال 

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 مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتح�ف

للشــعر، منظفــات أســنان

  

 

Date :18/09/2022  التاريخ :18/09/2022

Trademark No.:43515 العالمة التجارية رقم :  43515

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Fida Abdel Aziz Musa Awad
بإسم :  فداء عبد العزيز موىس عوض 

Applicant Address :Ramallah Al-Tira Al-Shajara 
Street Mobile 0599288089   

ة شارع  الشجرة   جوال 0599288089     العنوان :  رام الله الطري

Applicant for Correspondence:  
Fida Abdel Aziz Musa Awad
Ramallah Al-Tira Al-Shajara Street Mobile 
0599288089   

عنوان التبليغ  :  فداء عبد العزيز موىس عوض 
ة شارع  الشجرة   جوال 0599288089  رام الله الطري

Goods/Services:
Chocolate 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 شوكوالتة 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :18/09/2022  التاريخ :18/09/2022

Trademark No.:43521 العالمة التجارية رقم :  43521

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG  بإسم :  ف. هوفمان-ال روش آ جي

Applicant Address: Grenzacherstrasse 124  4070 
Basel, Switzerland 

اىسي 124 4070 بازل ، سويرا   فسرت العنوان :  غريرف

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف

  

 

Date :18/09/2022  التاريخ :18/09/2022

Trademark No.:43522 العالمة التجارية رقم :  43522

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG  بإسم :  ف. هوفمان-ال روش آ جي

Applicant Address: Grenzacherstrasse 124  4070 
Basel, Switzerland 

اىسي 124 4070 بازل ، سويرا   فسرت العنوان :  غريرف

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :18/09/2022  التاريخ :18/09/2022

Trademark No.:43523 العالمة التجارية رقم :  43523

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG  بإسم :  ف. هوفمان-ال روش آ جي

Applicant Address: Grenzacherstrasse 124  4070 
Basel, Switzerland 

اىسي 124 4070 بازل ، سويرا   فسرت العنوان :  غريرف

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف

  

 

Date 18/09/2022:  التاريخ :18/09/2022

Trademark No.43524: العالمة التجارية رقم :  43524

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG  بإسم :  ف. هوفمان-ال روش آ جي

Applicant Address: Grenzacherstrasse 124  4070 
Basel, Switzerland 

اىسي 124 4070 بازل ، سويرا   فسرت العنوان :  غريرف

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :18/09/2022  التاريخ :18/09/2022

Trademark No.:43525 العالمة التجارية رقم :  43525

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG  بإسم :  ف. هوفمان-ال روش آ جي

Applicant Address: Grenzacherstrasse 124  4070 
Basel, Switzerland 

اىسي 124 4070 بازل ، سويرا   فسرت العنوان :  غريرف

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف

  

 

Date :18/09/2022  التاريخ :18/09/2022

Trademark No.:43526 العالمة التجارية رقم :  43526

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG  بإسم :  ف. هوفمان-ال روش آ جي

Applicant Address: Grenzacherstrasse 124  4070 
Basel, Switzerland 

اىسي 124 4070 بازل ، سويرا   فسرت العنوان :  غريرف

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :18/09/2022  التاريخ :18/09/2022

Trademark No.:43527 العالمة التجارية رقم :  43527

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG  بإسم :  ف. هوفمان-ال روش آ جي

Applicant Address: Grenzacherstrasse 124  4070 
Basel, Switzerland 

اىسي 124 4070 بازل ، سويرا   فسرت العنوان :  غريرف

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف

  

 

Date :18/09/2022  التاريخ :18/09/2022

Trademark No.:43529 العالمة التجارية رقم :  43529

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Wanli Tire Corporation Limited  بإسم :  وانىي تاير كوربوريشن ليمتد

Applicant Address: NO.3 WANLI ROAD, AOTOU 
CONGHUA, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA 

.3 وانىي رود، أوتو كونغهوا، غوانغزهو،  العنوان :  نمرب
ف   غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb Hasan Bani Odeh 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Tyres for vehicle wheels; automobile tyres; pneumatic 
tyres; casings for pneumatic tyres; inner tubes for 
pneumatic tyres; repair outfits for inner tubes; bicycle 
tyres; solid tyres for vehicle wheels; inner tubes for 
bicycle tyres; tubeless tyres for bicycles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إطــارات لعجــالت المركبــات؛ إطــارات الســيارات؛ إطــارات هوائيــة؛ 
طــارات  طــارات الهوائيــة؛ أنابيــب داخليــة لالإ أغلفــة خارجيــة لالإ
ــات  ــارات الدراج ــة؛ اط ــب الداخلي ــالح االأنابي ــدد إص ــة؛ ع الهوائي
أنابيــب  المركبــات؛  لعجــالت  غــري مجوفــة  إطــارات  الهوائيــة؛ 
طــارات الدراجــات الهوائيــة؛ إطــارات بــدون أنابيــب  داخليــة الإ

للدراجــات الهوائيــة. 
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Date :18/09/2022  التاريخ :18/09/2022

Trademark No.:43530 العالمة التجارية رقم :  43530

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Abdel Nasser Mahmoud 
Mohamed Salah 

بإسم :  عبد النارص  محمود محمد صالح 

Applicant Address: Nablus - City Mall - Sufyan 
Street / the third student jawwal : 0597242780  
email: abdlnasser199salah@gmail.com 

ي  مول -  شارع  سفيان  /  
ف - نابلس  -   سىت العنوان :  فلسط�ي

الطالب  الثالث  

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة .مطاعم الخدمة الذاتية 

يات ، المقاهي  ،المطاعم _، الكافتري

  

 

Date :19/09/2022  التاريخ :19/09/2022

Trademark No.:43537 العالمة التجارية رقم :  43537

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: BYD COMPANY LIMITED  ي ليمتد
ي واي دي كومبا�ف بإسم :  �ب

Applicant Address: No.1, Yan’an Road, Kuichong 
Street, Dapeng New District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

يت، دابينج نيو  العنوان :  نمرب 1، يان‘ان رود، كويتشونج سرت
ف   ، جوانجدونج، الص�ي ف فه�ي كت، شيرف ديسرت
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Applicant for Correspondence:  
Nader J. Qumsieh 
Biet-Sahour P.O.Box 182    

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

Goods/Services:
cars; motor coaches; lorries; motor buses; automobile 
bodies; automobile chassis; motors, electric, for land 
vehicles; brake pads for automobiles; forklift trucks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســيارات؛ حافــالت ذات محــرك؛ الشــاحنات؛ باصــات ذات محرك؛ 
الكهربائيــة  المحــركات  الســيارات؛  هيــكل  الســيارات؛  أجســام 
شــاحنات  للســيارات؛  الفرامــل  وســادات  االأرضيــة؛  للمركبــات 

الرافعــات الشــوكية. 

  

 

Date :19/09/2022  التاريخ :19/09/2022

Trademark No.:43539 العالمة التجارية رقم :  43539

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: The Three Arches Co. Ltd  كة االأقواس الثالث للتحف التذكارية والمجوهرات بإسم :  �ش

Applicant Address388:  Manger street , P.O.Box 
214 , Bethlehem , Palestine 

ف   العنوان :  388 شارع المهد ، ص ب 214 ، بيت لحم ، فلسط�ي

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Import, marketing and retail and wholesale services. 
The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods of:  Jewellery, Oriental antiques, plates 
and various icons and clothing, footwear, headgear  
Perfumery and fragrances, beauty care cosmetics 
and cosmetic kits (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods; such services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, through mail order catalogues 
or by means of electronic media, for example, through 
web sites or shopping programmes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اد والتســويق والبيــع بالتجزئــة وخدمــات بيــع الجملــة  االســتري
ــرات  ــع : المجوه ــن بضائ ــة م ــة متنوع ــع مجموع ــات تجمي وخدم
قيــة واللوحــات وأالأيقونــات المتنوعــة والمالبــس  والتحــف الرش
ولبــاس القــدم وأغطيــة الــرأس و العطــور و الروائــح الطيبــة 
تجميــل  واطقــم  بالجمــال،  للعنايــة  تجميــل  ات  ومســتح�ف  ،
مــن  الزبائــن  ف  لتمكــ�ي نقلهــا)،  )باســتثناء  االآخريــن  ، لمصلحــة 
اء تلــك الســلع والبضائــع بشــكل مريــح، و  مشــاهدة ومعاينــة و�ش
ــة  ــع بالتجزئ ــا بواســطة متاجــر البي ــن تقديمه ــات يمك هــذه الخدم
يــد او  ومنافــذ البيــع بالجملــة ومــن خــالل فهــارس طلبــات الرب
ــن  ــالم واماك ع ــائط االإ ــة ووس وني لكرت ــم االإ ــائل النظ ــطة وس بواس
ــى  ــع ع ــالل مواق ــن خ ــال، م ــبيل المث ــى س ، وع ــا�ش ــع المب البي

ونيــة .  نــت أو برامــج التســوق االألكرت نرت مواقــع شــبكة االإ
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Date :19/09/2022  التاريخ :19/09/2022

Trademark No.:43542 العالمة التجارية رقم :  43542

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Miller  import and marketing 
food Company 

اد وتسويق المواد الغذائية  كة ميلر الستري بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Ram, Coptic suburb, mobile 
0568555104   

العنوان :  الرام، ضاحية االقباط جوال 0568555104    

Applicant for Correspondence:  
Adv  Lamis Abu Hamdiya 
Adv  Lamis Abu Hamdiya Ramallah Al Masyoun 
near the Ankers Hotel Mobile 0569313990   

عنوان التبليغ  :  المحامية لميس أبو حمدية 
 المحامية لميس أبو حمدية رام الله الماصيون بالقرب  فندق االأنكرز 

جوال 0569313990 

Goods/Services:
Candy , Caramels [candy] , Confectionery , Fondants 
[confectionery] , Lozenges [confectionery] , Sugar  , 
Sugar confectionery , Sweetmeats [candy] Chocolate , 
Cocoa Products                 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــكرية )حلوي ــراص س ــات ، أق ــوى) ، حلوي ــل )حل ــوى ، كرامي حل
ــات  ــكر ، حلوي ــات الس ــكر ، حلوي ــات) ، س ــوى )حلوي ــع حل ) ، قط

ــات كاكاو  ــوكوالتة ، منتج ــكرية ، ش س

  

 

Date :20/09/2022  التاريخ :20/09/2022

Trademark No.:43544 العالمة التجارية رقم :  43544

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: MOHAMMAD AMMAR TAWFIQ 
AYOUB 

بإسم :  محمد عمار توفيق ايوب 

Applicant Address: TULKARM-CITY CENTER                                        العنوان :  طولكرم- وسط البلد
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Applicant for Correspondence:   -  :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Tender fish slices, french fries, fried chicken, cooked 
and fried meat, cheese, fried shrimp.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ائح سمك طريه ، بطاطا مقليه، دجاج مقىي ، لحوم مطبوخه  �ش

ي مقىي . ومقليه ، أجبان ، جمرب

  

 

Date :20/09/2022  التاريخ :20/09/2022

Trademark No.:43548 العالمة التجارية رقم :  43548

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Dongguan Hengtai 
Biotechnology Co., Ltd 

بإسم :  دونجوان هينجتاي بايوتكنولوجي كو.، ليمتد 

Applicant Address: Room 5028, No. 915, Chang’an 
Section, Tai’an Road, Chang’an Town, Dongguan 
City, Guangdong Province , China 

العنوان :  روم 5028، نو. 915، تشانجان سيكشن، تايان رود،  
ف   ، جوانجدونج بروفينس، الص�ي ي

تشانجان تاون، دونجوان سيىت

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Chewing tobacco; Tobacco, raw or manufactured; Snuff; 
Oral vaporizers for smokers; Electronic cigarettes; 
Liquids for electronic cigarettes; Electronic cigarette 
boxes; Liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; Smokeless cigarette vaporizer pipes; 
Cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تبــغ مضــغ؛ تبــغ خــام او مصنــع؛ ســعوط )الّشّمـــة)؛ مبخــر فمــوي 
ونيــة؛  ونيــة؛ ســوائل للســجائر إاللكرت ؛ ســجائر إلكرت ف للمدخنــ�ي
ي 

ف الــذي يســتخدم �ف ونيــة؛ محلــول النيكوتــ�ي علــب للســجائر إاللكرت
ف مبخــرات الســجائر عديمــة الدخــان؛  ونيــة؛ غاليــ�ي لكرت الســجائر االإ

ســجائر تحتــوي عــى بدائــل تبــغ ليســت لغايــات طبيــة 

 

 

Date :21/09/2022  التاريخ :21/09/2022

Trademark No.:43551 العالمة التجارية رقم :  43551

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Naseem Muhammad taiseer abu 
monshar 

بإسم :  نسيم محمد تيسري ابو منشار 

Applicant Address: Hebron                                        العنوان :  الخليل
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Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

  

 

Date :21/09/2022  التاريخ :21/09/2022

Trademark No.:43552 العالمة التجارية رقم :  43552

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Ashraf Abu Seriya & Partners 
Company for Consumer Goods 

كاه للمواد االستهالكية  ف ابو �ية و�ش كة ا�ش بإسم :  �ش

Applicant Address: HEBRON / issa   العنوان :  الخليل - عيى

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

عنوان التبليغ  :  المحامي صالح الجنيدي 
 الخليل / راس البجورة / مقابل مسجد الشعراوي 

Goods/Services:
Basins [bowls], Basins [receptacles], Baskets, for 
domestic use, Basting spoons, for kitchen use, Baths 
(Baby—), portable, Beaters (Carpet—), not being 
machines, Beaters, non-electric, Beer mugs, Beverages 
(Heat insulated containers for—) , Bins (Dust—) , 
Blenders, non-electric, for household purposes , Boards 
(Ironing—) , Boot jacks , Bottle gourds , Bottle openers 
, Bottles , Bottles (Refrigerating—) , Bowls (Glass—) , 
Boxes for sweetmeats, Boxes of glass , Boxes of metal, 
for dispensing paper towels , Boxes (Soap—) , Bread 
baskets [domestic] , Bread bins , Bread boards , Brooms 
, Brush goods , Brushes* , Brushes (Dishwashing—) , 
Buckets , Busts of china, terra-cotta or glass , Butter 
dishes , Butter-dish covers , Cabarets [trays] , Cake 
molds [moulds] , Candelabra [candlesticks] , Candle 
extinguishers , Candle rings , Candy boxes , Carboys , 
Carpet beaters [hand instruments] , Carpet sweepers 
, Ceramics for household purposes , Chamber pots , 
Cheese-dish covers , China ornaments , Chopsticks 
, Cinder sifters [household utensils] , Cleaning 
instruments [hand- operated] , Cleaning (Rags [cloth] 
for—) , Cleaning tow , Closures for pot lids , Cloth for 
washing floors , Clothes racks, for drying , Clothes-pegs 
, Clothing stretchers , Cloths for cleaning , Coasters, not

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ىلي ، مالعــق خفــق  ف المــرف ي ، ســالل لالســتخدام 

اوا�ف  ، زبديــات 
)قابلــة  لالأطفــال  اســتحمام  احــواض   ، المطبــخ  ي 

�ف تســتخدم 
للحمــل) ، منافــض للســجاد )كونهــا ليســت االت) ، خفاقــات غــري 
وبــات ،  ة ، اوعيــة معزولــة حراريــا للمرش كهربائيــة ، اقــداح بــري
ليــة ، الــواح  ف صناديــق نفايــات ، خالطــات غــري كهربائيــة الأغــراض مرف
كي ، قــرب او دالء ، اوعيــة او قواريــر مــن القــرع اليابــس ، فتاحــات 
ــة ، صناديــق  ــد ، زبديــات زجاجي ي ــر ، قواريــر ترب ــر ، قواري قواري
الحلويــات ، صناديــق زجاجيــة ، صناديــق معدنيــة لــ�ف المناديل 
ف  ــرب ــق خ ــة) ، صنادي لي ف ف )مرف ــرب ــالل خ ــون ، س ــب صاب ــة ، عل الورقي
ي لغســل 

ي ، فــراىسش
ي ، فــراىسش

ف ، مكانــس ، ســلع فــراىسش ــواح خــرب ، ال

ي 
ــىف ــزف الصي ــن الخ ــة م ــاكل نصفي ــطول) ، هي ــون، دالء )س الصح

او الفخــار او الزجــاج ، صحــون للزبــدة ، اغطيــة لصحــون الزبــدة 
ي ، قوالــب كيــك ، شــمعدانات ، طفايــات شــموع ، حلقــات 

، صــوا�ف
شــموع ، صناديــق الحلويــات ، دامجانــات، منافــض للســجاد 
ــة ،  لي ف ــراض المرف ــات لالأغ ــجاد ، خزفي ــس س ــة) ، مكان )ادوات يدوي
ي 

اوعيــة تبــول ، اغطيــة صحــون الجبنــه ، حــىي مــن الخــزف الصيــىف
ليــة) ، ادوات  ف ي مرف

، اعــواد االكل ، مناخــل خبــث لالأفــران ) اوا�ف
تنظيــف ) يدويــة) ، مماســح )قمــاش) للتنظيــف ، قمــاش كتــان 
ــل  ــاش لغس ــع قم ــة ، قط ــة االوعي ــالق اغطي ــف ، ادوات اغ للتنظي
االرضيــات ، منــا�ش مالبــس )للتجفيــف) ، مالقــط غســيل ، فــاردات 
ــورق  ــن ال ــت م ي ليس

ــوا�ف ــف ، ص ــاش للتنظي ــع قم ــس ، فط للمالب
ــة ــن يدوي ــل ، مطاح ــات كوكتي ــدة ، خالط ــات المائ ــالف بياض وبخ

209  



168

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

of paper and other than table linen , Cocktail stirrers , 
Coffee grinders, hand-operated , Coffee percolators, 
non-electric , Coffee services [tableware] , Coffeepots, 
non-electric, Coldboxes (Non- electric Portable—), 
Confectioners’ decorating bags [pastry bags] , 
Containers for household or kitchen use , Cookery 
molds [moulds] , Cookie [biscuit] cutters , Cookie jars 
, Cooking pot sets , Cooking pots , Cooking skewers, 
of metal , Cooking utensils, non-electric , Coolers 
[ice pails] , Coolers (Non-electric portable—) (Am.) , 
Cooling devices (Food—) containing heat exchange 
fluids, for household purposes , Corkscrews , Cosies 
(Tea-) , Covers for dishes , Covers for dishes , Covers, not 
of paper, for flower pots , Crockery , Cruet stands for oil 
and vinegar , Cruets , Crumb trays , Crystal [glassware] 
, Cups , Cups (Egg—) , Cups (Fruit—) , Cups of paper or 
plastic , Cutting boards for the kitchen , Deep fryers, 
non-electric , Dish covers , Dishes , Dishes (Butter—) 
, Dishes for soap , Dishwashing brushes , Dispensers 
(Soap—) , Dispensing paper towels (Metal boxes for—) 
, Disposable table plates , Domestic grinders, non-
electric , Drinking flasks for travellers , Drinking glasses 
, Drinking vessels , Drying racks for washing , Dustbins 
, Dusters (Furniture—) , Egg cups , Enamelled glass , 
Fabrics (Buckets made of woven-) , Feather-dusters , 
Figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, earthware 
or glass , Flasks , Flasks for travellers (Drinking—) , Flat-
iron stands , Flower pots , Fly swatters , Food cooling 
devices, containing heat exchange fluids, for household 
purposes , Fruit presses, non-electric, for household 
purposes , Frying pans , Garlic presses [kitchen utensils] 
, Glass bulbs [receptacles] , Glass [receptacles] , 
Glassware (Painted—) , Gloves for household purposes 
, Goblets , Graters [household utensils] , Griddles 
[cooking utensils] , Gridiron supports , Gridiron 
supports , Holders for flowers and plants [flower 
arranging] , Holders (Toilet paper—) , Ice cube molds 
[moulds] , Isothermic bags , Jugs , Kettles, 

للقهــوة ، اباريــق ترويــق للقهــوة غــري كهربائيــة ، طقم قهــوة )ادوات 
ــة  يــد محمول ــة ، صناديــق ترب ــات قهــوة غــري كهربائي ــده) ، غالي مائ
ف الحلويــات )اكيــاس حلويــات) ، اوعيــة  غــري كهربائيــة ، اكيــاس تزيــ�ي
ــع  ــي ، ادوات قط ــب للطه ــخ ، قوال ىلي او للمطب ف ــرف ــتعمال الم لالس
ــم  ــى ، اطق ــك المح ــة الكع ــكويت) ، اوعي ــى )البس ــك المح الكع
ي طهــو 

اوعيــة الطهــو ، اوعيــة طهــو ، اســياخ شــوي معدنيــة ، اوا�ف
دات محمولــة غــري  دات )دالء الثلــج) ، مــرب غــري كهربائيــة ، مــرب
ف ، اغطيــة لحفــظ حــرارة ابريــق  كهربائيــة ، فتاحــات ســدادات الفلــ�ي
ــة غــري  ــة للصحــون ، اغطي ــف ، اغطي ــة قطــن للتنظي الشــاي، نفاي
ــة  ــورق الأوعي ــن ال ــة م ــري مصنوع ــة غ ــورق، اغطي ــن ال ــة م مصنوع
ي فخاريــة ، قواعــد لقواريــر الخــل والزيــت ، قواريــر ، 

الزهــور، اوا�ف
ي زجاجيــة) ، اكــواب، اكــواب للبيــض ، 

ي الفتــات، بلــور )اوا�ف
صــوا�ف

اكــواب للفواكــه ، اكــواب مــن الــورق او البالســتيك ، الــواح تقطيــع 
للمطبــخ، مقــاىلي مجوفــة غــري كهربائيــة، اغطيــة صحــون، صحــون 
ــل  ي لغس

ــراىسش ــون، ف ــون للصاب ــده، صح ــون للزب ــاق) ، صح )اطب
ــ�ف  ــة ل ــق معدني ــون، صنادي ــف للصاب ــة ت�ي ــون، اوعي الصح
المناديــل الورقيــة، اطبــاق مائــدة تســتخدم لمــرة واحــدة، مطاحن 
ب،  ــؤوس �ش ــافرين، ك ب للمس ــر �ش ــة، قواري ــري كهربائي ــة غ لي ف مرف
ب، منــا�ش تجفيــف الغســيل، صناديــق نفايــات، منافــض  اوعيــة �ش
ــاش  ــن قم ــة م ــا ، دالء مصنوع ــىي بالمين ــاج مط ــاث ، زج ــار االث غب
ة مــن الخــزف  منســوج، منافــض غبــار مــن الريــش ، تماثيــل صغــري
ب للمســافرين،  ي او الفخــار او الزجــاج ، قواريــر ، قواريــر �ش

الصيــىف
ــد  ي ــزة ترب ــاب، اجه ــارب ذب ــور ، مض ــة زه ــوي ، اوعي ــد للك قواع
ــة،  لي ف ــادل حــراري لالأغــراض المرف ــع تب ــوي عــى موان االطعمــة تحت
، مكابــس  ليــة، مقــاىلي ف عصــارات فواكــه غــري كهربائيــة لالأغــراض المرف
ي زجاجيــة 

) ، اوا�ف ي
ي مطبــخ)، اوعيــة زجاجيــة مكــورة )اوا�ف

ثــوم )اوا�ف
، معــ�ة  ليــة  ف ، قفــازات الأغــراض مرف ي زجاجيــة مطليــة 

اوا�ف  ،
قيــق  للمماســح ، فسيفســاء زجاجيــة ليســت للبنــاء ، االت يدويــة لرت
ف ، قواريــر للزيــت ، قطاعــات للمعجنــات ، مطاحــن فلفــل  العجــ�ي
ة ، اباريــق  ي فطائــر ، حصــاالت صغــري

يدويــة ، اوعيــة فلفــل ، صــوا�ف
ــري  ــات) غ ــط )اوتوكالف ــر ضغ ــل ، طناج ــس بناطي ــكاوي او مكاب ، م
كهربائيــة ، قضبــان وحلقــات للمناشــف ، اوعيــة ملــح ، مالحــات ، 
ليــة)  ف ي مرف

ف ، مغــارف )ادوات مائــدة) ، مناخــل )اوا�ف صحــون فناجــ�ي
، اســفنج جــىي لفــرك الجلــد ، حامــالت صابــون ، اطقــم بهــارات 
ــاكل  ــخ ، مناصــب للكــوي ، هي ي المطب

، مالعــق خفــق تســتخدم �ف
ــة ،  ــدادات زجاجي ــاج ، س ــار او الزج ي او الفخ

ــىف ــزف الصي ــن الخ م
ي 

ــا�ف ــاي ، مص ــم ش ــوى ، اطق ــع الحل ــارف قط ــدة ، مغ ــاق مائ اطب
ي تواليــت، اوعيــة ت�يــف ورق تواليت 

شــاي ، اباريــق شــاي ، فــراىسش
، حامــالت ورق تواليــت ، قضبــان وحلقــات للمناشــف ، مزهريــات 
، الــواح غســيل ، ســلك جــىي للتنظيــف ، تحــف فنيــة مــن الخــزف 

ي او الفخــار او الزجــاج. 
ــىف الصي
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Date :21/09/2022  التاريخ :21/09/2022

Trademark No.:43553 العالمة التجارية رقم :  43553

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Ashraf Abu Seriya & Partners 
Company for Consumer Goods 

كاه للمواد االستهالكية  ف ابو �ية و�ش كة ا�ش بإسم :  �ش

Applicant Address :HEBRON / issa   العنوان :  الخليل - عيى

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

عنوان التبليغ  :  المحامي صالح الجنيدي 
 الخليل / راس الجورة / مقابل مسجد الشعراوي 

Goods/Services:
Basins [bowls], Basins [receptacles], Baskets, for 
domestic use, Basting spoons, for kitchen use, Baths 
(Baby—), portable, Beaters (Carpet—), not being 
machines, Beaters, non-electric, Beer mugs, Beverages 
(Heat insulated containers for—) , Bins (Dust—) , 
Blenders, non-electric, for household purposes , Boards 
(Ironing—) , Boot jacks , Bottle gourds , Bottle openers 
, Bottles , Bottles (Refrigerating—) , Bowls (Glass—) , 
Boxes for sweetmeats, Boxes of glass , Boxes of metal, 
for dispensing paper towels , Boxes (Soap—) , Bread 
baskets [domestic] , Bread bins , Bread boards , Brooms 
, Brush goods , Brushes* , Brushes (Dishwashing—) , 
Buckets , Busts of china, terra-cotta or glass , Butter 
dishes , Butter-dish covers , Cabarets [trays] , Cake 
molds [moulds] , Candelabra [candlesticks] , Candle 
extinguishers , Candle rings , Candy boxes , Carboys , 
Carpet beaters [hand instruments] , Carpet sweepers 
, Ceramics for household purposes , Chamber pots , 
Cheese-dish covers , China ornaments , Chopsticks 
, Cinder sifters [household utensils] , Cleaning 
instruments [hand- operated] , Cleaning (Rags [cloth] 
for—) , Cleaning tow , Closures for pot lids , Cloth for 
washing floors , Clothes racks, for drying , Clothes-pegs 
, Clothing stretchers , Cloths for cleaning , Coasters, not 
of paper and other than table linen , Cocktail stirrers , 
Coffee grinders, hand-operated , Coffee percolators, 
non-electric , Coffee services [tableware] , Coffeepots, 
non-electric, Coldboxes (Non- electric Portable—), 
Confectioners’ decorating bags [pastry bags] , 
Containers for household or kitchen use , Cookery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ىلي ، مالعــق خفــق  ف المــرف ي ، ســالل لالســتخدام 

اوا�ف  ، زبديــات 
)قابلــة  لالأطفــال  اســتحمام  احــواض   ، المطبــخ  ي 

�ف تســتخدم 
للحمــل) ، منافــض للســجاد )كونهــا ليســت االت) ، خفاقــات غــري 
وبــات ،  ة ، اوعيــة معزولــة حراريــا للمرش كهربائيــة ، اقــداح بــري
ليــة ، الــواح  ف صناديــق نفايــات ، خالطــات غــري كهربائيــة الأغــراض مرف
كي ، قــرب او دالء ، اوعيــة او قواريــر مــن القــرع اليابــس ، فتاحــات 
ــة ، صناديــق  ــد ، زبديــات زجاجي ي ــر ، قواريــر ترب ــر ، قواري قواري
الحلويــات ، صناديــق زجاجيــة ، صناديــق معدنيــة لــ�ف المناديل 
ف  ــرب ــق خ ــة) ، صنادي لي ف ف )مرف ــرب ــالل خ ــون ، س ــب صاب ــة ، عل الورقي
ي لغســل 

ي ، فــراىسش
ي ، فــراىسش

ف ، مكانــس ، ســلع فــراىسش ــواح خــرب ، ال

ي 
ــىف ــزف الصي ــن الخ ــة م ــاكل نصفي ــطول) ، هي ــون، دالء )س الصح

او الفخــار او الزجــاج ، صحــون للزبــدة ، اغطيــة لصحــون الزبــدة 
ي ، قوالــب كيــك ، شــمعدانات ، طفايــات شــموع ، حلقــات 

، صــوا�ف
شــموع ، صناديــق الحلويــات ، دامجانــات، منافــض للســجاد 
ــة ،  لي ف ــراض المرف ــات لالأغ ــجاد ، خزفي ــس س ــة) ، مكان )ادوات يدوي
ي ، 

اوعيــة تبــول ، اغطيــة صحــون الجبنــه ، حــىي مــن الخزف الصيــىف
ليــة) ، ادوات تنظيــف  ف ي مرف

اعــواد االكل ، مناخــل خبــث لالأفــران ) اوا�ف
ــف  ــان للتنظي ــاش كت ــف ، قم ــاش) للتنظي ــح )قم ــة) ، مماس ) يدوي
، ادوات اغــالق اغطيــة االوعيــة ، قطــع قمــاش لغســل االرضيــات 
، منــا�ش مالبــس )للتجفيــف) ، مالقــط غســيل ، فــاردات للمالبــس 
ــالف  ــورق وبخ ــن ال ــت م ي ليس

ــوا�ف ــف ، ص ــاش للتنظي ــع قم ، فط
ــة للقهــوة ،  ــل ، مطاحــن يدوي ــدة ، خالطــات كوكتي بياضــات المائ
اباريــق ترويــق للقهــوة غــري كهربائيــة ، طقــم قهــوة )ادوات مائــده) 
يــد محمولــة غــري  ، غاليــات قهــوة غــري كهربائيــة ، صناديــق ترب
ــة  ــات) ، اوعي ــاس حلوي ــات )اكي ف الحلوي ــ�ي ــاس تزي ــة ، اكي كهربائي
ــع  ــي ، ادوات قط ــب للطه ــخ ، قوال ىلي او للمطب ف ــرف ــتعمال الم لالس
ــم ــى ، اطق ــك المح ــة الكع ــكويت) ، اوعي ــى )البس ــك المح الكع
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molds [moulds] , Cookie [biscuit] cutters , Cookie jars 
, Cooking pot sets , Cooking pots , Cooking skewers, 
of metal , Cooking utensils, non-electric , Coolers 
[ice pails] , Coolers (Non-electric portable—) (Am.) , 
Cooling devices (Food—) containing heat exchange 
fluids, for household purposes , Corkscrews , Cosies 
(Tea-) , Covers for dishes , Covers for dishes , Covers, not 
of paper, for flower pots , Crockery , Cruet stands for oil 
and vinegar , Cruets , Crumb trays , Crystal [glassware] 
, Cups , Cups (Egg—) , Cups (Fruit—) , Cups of paper or 
plastic , Cutting boards for the kitchen , Deep fryers, 
non-electric , Dish covers , Dishes , Dishes (Butter—) 
, Dishes for soap , Dishwashing brushes , Dispensers 
(Soap—) , Dispensing paper towels (Metal boxes for—) 
, Disposable table plates , Domestic grinders, non-
electric , Drinking flasks for travellers , Drinking glasses 
, Drinking vessels , Drying racks for washing , Dustbins 
, Dusters (Furniture—) , Egg cups , Enamelled glass , 
Fabrics (Buckets made of woven-) , Feather-dusters , 
Figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, earthware 
or glass , Flasks , Flasks for travellers (Drinking—) 
, Flat-iron stands , Flower pots , Fly swatters , Food 
cooling devices, containing heat exchange fluids, for 
household purposes , Fruit presses, non-electric, for 
household purposes , Frying pans , Garlic presses 
[kitchen utensils] , Glass bulbs [receptacles] , Glass 
[receptacles] , Glassware (Painted—) , Gloves for 
household purposes , Goblets , Graters [household 
utensils] , Griddles [cooking utensils] , Gridiron 
supports , Gridiron supports , Holders for flowers and 
plants [flower arranging] , Holders (Toilet paper—) , Ice 
cube molds [moulds] , Isothermic bags , Jugs , Kettles, 
non-electric , Kitchen containers , Kitchen mixers, non-
electric , Knife rests for the table , Liqueur sets , Majolica 
, Mess-tins , Mills for domestic purposes, hand-operated 
, Mixers, manual [cocktail shakers] , Mixing machines, 
non-electric, for household purposes , Mixing spoons 
[kitchen utensils] , Mops wringers , Mosaics of glass, 
not for building , Noodle machines, hand-operated 
, Oil cruets , Pastry cutters , Pepper mills, hand-
operated , Pepper pots , Percolators (Coffee —), non-
electric , Pie servers , Piggy banks , Pitchers, , Porcelain 
ware , Presses (Garlic —) [kitchen utensils] , Presses 
(Trouser—) , Pressure cookers [autoclaves], non-electric 
, Rails and rings for towels , Salt cellars , Salt shakers 
, Saucers , Scoops [tableware] , Sifters [household 
utensils] , Skin (Abrasive sponges for scrubbin g the—) 
, Soap holders , Spice sets , Spoons (Basting —), for 
kitchen use , Stands (Flat-iron —) , Statues of porcelain, 
earthenware, ceramic or glass , Strainers , Table plates 
, Tart scoops , Tea services [tableware] , Tea strainers 
, Teapots , Toilet brushes , Toilet paper dispensers , 
Toilet paper holders , Towel rails and rings , Vases ,

ي طهــو 
اوعيــة الطهــو ، اوعيــة طهــو ، اســياخ شــوي معدنيــة ، اوا�ف

دات محمولــة غــري  دات )دالء الثلــج) ، مــرب غــري كهربائيــة ، مــرب
ف ، اغطيــة لحفــظ حــرارة ابريــق  كهربائيــة ، فتاحــات ســدادات الفلــ�ي
ــة غــري  ــة للصحــون ، اغطي ــف ، اغطي ــة قطــن للتنظي الشــاي، نفاي
ــة  ــورق الأوعي ــن ال ــة م ــري مصنوع ــة غ ــورق، اغطي ــن ال ــة م مصنوع
ي فخاريــة ، قواعــد لقواريــر الخــل والزيــت ، قواريــر ، 

الزهــور، اوا�ف
ي زجاجيــة) ، اكــواب، اكــواب للبيــض ، 

ي الفتــات، بلــور )اوا�ف
صــوا�ف

اكــواب للفواكــه ، اكــواب مــن الــورق او البالســتيك ، الــواح تقطيــع 
للمطبــخ، مقــاىلي مجوفــة غــري كهربائيــة، اغطيــة صحــون، صحــون 
ــل  ي لغس

ــراىسش ــون، ف ــون للصاب ــده، صح ــون للزب ــاق) ، صح )اطب
ــ�ف  ــة ل ــق معدني ــون، صنادي ــف للصاب ــة ت�ي ــون، اوعي الصح
المناديــل الورقيــة، اطبــاق مائــدة تســتخدم لمــرة واحــدة، مطاحن 
ب،  ــؤوس �ش ــافرين، ك ب للمس ــر �ش ــة، قواري ــري كهربائي ــة غ لي ف مرف
ب، منــا�ش تجفيــف الغســيل، صناديــق نفايــات، منافــض  اوعيــة �ش
ــاش  ــن قم ــة م ــا ، دالء مصنوع ــىي بالمين ــاج مط ــاث ، زج ــار االث غب
ة مــن الخــزف  منســوج، منافــض غبــار مــن الريــش ، تماثيــل صغــري
ب للمســافرين،  ي او الفخــار او الزجــاج ، قواريــر ، قواريــر �ش

الصيــىف
ــد  ي ــزة ترب ــاب، اجه ــارب ذب ــور ، مض ــة زه ــوي ، اوعي ــد للك قواع
ــة،  لي ف ــادل حــراري لالأغــراض المرف ــع تب ــوي عــى موان االطعمــة تحت
، مكابــس  ليــة، مقــاىلي ف عصــارات فواكــه غــري كهربائيــة لالأغــراض المرف
ي زجاجيــة 

) ، اوا�ف ي
ي مطبــخ)، اوعيــة زجاجيــة مكــورة )اوا�ف

ثــوم )اوا�ف
، معــ�ة  ليــة  ف ، قفــازات الأغــراض مرف ي زجاجيــة مطليــة 

اوا�ف  ،
قيــق  للمماســح ، فسيفســاء زجاجيــة ليســت للبنــاء ، االت يدويــة لرت
ف ، قواريــر للزيــت ، قطاعــات للمعجنــات ، مطاحــن فلفــل  العجــ�ي
ة ، اباريــق  ي فطائــر ، حصــاالت صغــري

يدويــة ، اوعيــة فلفــل ، صــوا�ف
ــري  ــات) غ ــط )اوتوكالف ــر ضغ ــل ، طناج ــس بناطي ــكاوي او مكاب ، م
كهربائيــة ، قضبــان وحلقــات للمناشــف ، اوعيــة ملــح ، مالحــات ، 
ليــة)  ف ي مرف

ف ، مغــارف )ادوات مائــدة) ، مناخــل )اوا�ف صحــون فناجــ�ي
، اســفنج جــىي لفــرك الجلــد ، حامــالت صابــون ، اطقــم بهــارات ، 
ي المطبــخ ، مناصــب للكــوي ، هيــاكل مــن 

مالعــق خفــق تســتخدم �ف
ي او الفخــار او الزجــاج ، ســدادات زجاجيــة ، اطبــاق 

الخــزف الصيــىف
ــاي ،  ي ش

ــا�ف ــاي ، مص ــم ش ــوى ، اطق ــع الحل ــارف قط ــدة ، مغ مائ
ي تواليــت، اوعيــة ت�يــف ورق تواليــت ، 

اباريــق شــاي ، فــراىسش
ــات  ــف ، مزهري ــات للمناش ــان وحلق ــت ، قضب ــالت ورق توالي حام
، الــواح غســيل ، ســلك جــىي للتنظيــف ، تحــف فنيــة مــن الخــزف 

ي او الفخــار او الزجــاج.
ــىف الصي
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Vegetable dishes , Washing boards , Whisks, non-
electric, for household purposes , Wool (Steel —) for 
cleaning , Works of art, of porcelain, terra-cotta or glass.

  

 

Date :21/09/2022  التاريخ :21/09/2022

Trademark No.:43555 العالمة التجارية رقم :  43555

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Cosmopoly General Trading 
Company

كة كوزموبوىلي للتجارة العامة  بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah / Al-Bireh / Omar 
Al-Mukhtar Street   

ة / شارع عمر المختار جوال  العنوان :  رام الله/ البري
    0595727721

Applicant for Correspondence:  
Cosmopoly General Trading Company
Ramallah / Al-Bireh / Omar Al-Mukhtar Street   

كة كوزموبوىلي للتجارة العامة  عنوان التبليغ  :  �ش
ة / شارع عمر المختار جوال 0595727721  رام الله/ البري

Goods/Services:
Cafes, Cafeterias, Canteens, Catering (Food and drink-) 
Restaurants.     

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يات،المطاعم المؤقتة أو المتنقلة )الكانتينات) ،  المقاهي،الكافتري

اب،المطاعم  ويد بالطعام والرش ف الرت

  

 

Date :21/09/2022  التاريخ :21/09/2022

Trademark No.:43556 العالمة التجارية رقم :  43556

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name:  Jordanian-Palestinian 
Agricultural Products Marketing Company         

كة االأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية                                                                 بإسم :   الرش

Applicant Address: Jericho Agro business 
industrial Park, Adminstrative biulding 1st floor    

العنوان :  أريحا المنطقة الصناعية عمارة ادارة المنطقة الصناعية 
ط 1 جوال 0594558822    
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Applicant for Correspondence:  
 Jordanian-Palestinian Agricultural Products 
Marketing Company         
Jericho Agro business industrial Park, 
Adminstrative biulding 1st floor    

كة االأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية                                                                 عنوان التبليغ  :   الرش
 أريحا المنطقة الصناعية عمارة ادارة المنطقة الصناعية ط 1 جوال 

0594558822

Goods/Services:
Olive oil for food, Olive preserved 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيت زيتون للطعام، زيتون محفوظ

  

 

Date :22/09/2022  التاريخ :22/09/2022

Trademark No.:43557 العالمة التجارية رقم :  43557

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Fontana di Trevi Company for 
clothes, make up, home appliances and gifts 

كة فونتانا دي تريفي لاللبسه ومواد التجميل االدوات  بإسم :  �ش
ليه والهدايا  ف المرف

Applicant Address: bethlehem- karkafa street   العنوان :  بيت لحم-شارع الكركفة

Applicant for Correspondence:  
adv. Raed Jereas Saleem Amya 
Beit Jala , Ghanem Bulding    

عنوان التبليغ  :  المحامي رائد جريس  سليم اعمية 
 بيت جاال - عمارة غانم 

Goods/Services:
In respect of:Ascots,Bandanas (neckerchiefs),Beach 
clothes,Boas (necklets),Boots,,Breeches for wear, 
Camisoles,Caps (headwear),Clothing,Coats,Coats)top-
),Combinations (clothing), Fooewear,Jackets(clothing), 
Jackets (stuff-) (clothing), Jerseys (clothing),Jerseys 
dresses, Jumpers (pullovers), Knitwear (clothing),Lace 
boots,Leather (clothing of-) Leather (clothing of 
imitations of -)Overalls, Pants,Petticoats, Pullovers, 
Sandals, Shirts, Shoes, Short-sleeve shirts, Skirts, 
Swimsuits, T- Sjirts, Tights, Togas Trousea straps, Trouser 
straps, Trousers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اســكتة )لفاعــات عنــق عريضة),بندانات)مناديــل للرقبة),مالبــس 
ة )مالبس),قميصوالت  للشاطئ,وشــاحات, احذيــة, بنطلونــات قصــري
ة),قبعــات )اغطيةللراس),مالبــس , معاطــف,  ات نســوية قصري )ســرت
القــدم,  )مالبس),لبــاس  مرولــة  قمصــان  خفيفــة,  معاطــف 
جاكيتــات مــن الصــوف )مالبــس), قمصــان صوفية,اثــواب مــن 
ات صوفية),مالبــس محبوبــة, احذيــة ذات  ف الصــوف, جرزاية)كــرف
ــوالت,  ــد, افره ــد المقل ــن الجل ــس م ــة, مالب ــس جلدي ــة, مالب اربط
ات صوفيــة ,صناديــل, قمصــان,  ف �اويــل داخليــة, تنانــري تحتيــة, كــرف
ــباحة,قمصان  ــواب س , اث ــري ة االكمام,تنان ــري ــان قص ــة, قمص احذي
نصــف كــم, اثــواب ضيقة,اثــواب فضفاضة,معاطــف خفيفة,احزمــة 

للبناطيل,بناطيــل
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Date :22/09/2022  التاريخ :22/09/2022

Trademark No.:43560 العالمة التجارية رقم :  43560

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Tnuva Central Cooperative For 
The Marketing of Agricultural Produce In Israel Ltd. 

كة تنوفا التعاونية المركزية لتسويق المنتوجات الزراعية  بإسم :  �ش
ي ا�ائيل المحدودة 

�ف

Applicant Address21:  Yagia Kapayim Street, 
P.O.B. 300, Petach Tickva, Israel 

العنوان :  شارع ياجيا كاباييم 21، ص. ب. 300 بتاح تكفا، إ�ائيل  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Ajvar [preserved peppers]; Albumen for culinary 
purposes; Albumin milk; Alginates for culinary 
purposes; Almonds, ground; Aloe vera prepared for 
human consumption; Anchovy; Animal marrow for 
food; Apple purée; Bacon; Beans, preserved; Black 
pudding; Blood sausage; Bone oil, edible; Bouillon; 
Bouillon concentrates; Preparations for making 
Bouillon; Broth; Broth concentrates; Butter; Chocolate 
nut Butter; Cocoa Butter; Coconut Butter; Peanut Butter; 
Buttercream; Caviar; Charcuterie; Cheese; Fruit Chips; 
Potato Chips; Chocolate nut butter; Clams [not live]; 
Cocoa butter; Coconut butter; Coconut, desiccated; 
Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food; Bouillon 
Concentrates; Broth Concentrates; Corn oil; Cranberry 
sauce [compote]; Crayfish [not live]; Cream [dairy 
products]; Whipped Cream; Potato Crisps; Croquettes; 
Crustaceans, not live; Crystallized fruits; Curd; Dates; 
Edible birds’ nests; Edible fats; Edible oils; Egg nog 
(Non-alcoholicـ); Eggs *; Powdered Eggs; Snail Eggs 
for consumption; Coconut Fat; Fat-containing mixtures 
for bread slices; Fatty substances for the manufacture 
of edible fats; Fermented vegetable foods [kimichi]; 
Milk Ferments for culinary purposes; Fish Fillets; Fish 
fillets; Food products made from Fish; Fish meal for 
human consumption; Fish, not live; Fish, preserved; 
Salted Fish; Processed Fish spawn; Fish, tinned [canned 
(Am.)]; Potato Flakes; Flaxseed oil for culinary purposes; 
Foods prepared from fish; Frosted fruits; Frozen fruits; 
Fruit chips; Fruit jellies; Fruit peel; Fruit, preserved;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخلــل الفلفــل الحــار ]فلفــل محفــوظ[؛ زالل بيــض الأغــراض 
؛ الجينــات الأغــراض الطهــو؛ لــوز مطحــون؛  ي

ف البوميــىف الطهــو؛ لــ�ب
ــاع  ــوفة؛ نخ ــمك االنش ي؛ س ــرش ــتهالك الب ــد لالس ا المع ــري ــو ف االل
ــر مملــح؛  ي ف عظــم الحيوانــات للطعــام؛ هريــس تفــاح؛ لحــم خرف
يــر والــدم؛ ســجق  ف بقــول محفوظــة؛ ســجق مــن لحــم الخرف
ــرق  ــم؛ ركازات م ــرق لح ــالكل؛ م ــد ل ــام مع ــت عظ ــدم؛ زي ــن ال م
عــداد مــرق اللحــم؛ مــرق اللحــم؛ ركازات  ات الإ اللحــم؛ مســتح�ف
مــرق اللحــم؛ زبــدة؛ زبــدة لــب الشــوكوالتة؛ زبــدة الــكاكاو؛ 
ــار؛  ــدة؛ كافي ؛ كريمــة الزب ي

ــدة فــول ســودا�ف ــد؛ زب ــدة جــوز الهن زب
ــدة  ــا؛ زب ــق بطاط ــه؛ رقائ ــق فواك ــة؛ رقائ ــة؛ جبن ــوم مطبوخ لح
ي ]غــري حــي[؛ زبــدة الــكاكاو؛ زبــدة 

لــب الشــوكوالتة؛ حلــزون صــد�ف
جــوز الهنــد؛ جــوز هنــد مجفــف؛ دهــن جــوز الهنــد؛ زيــت جــوز 
ــرق  ــم؛ ركازات م ــرق اللح ــام؛ ركازات م ــت للطع ــت لف ــد؛ زي الهن
اللحــم؛ زيــت ذرة؛ تــوت بــري مطبــوخ ]فواكــه مطبوخــة بالســكر[؛ 
�طــان النهــر ]غــري حــي[؛ قشــدة ]منتجــات البــان[؛ قشــدة 
يــات ]غــري حيــة[؛ فواكــه  مخفوقــة؛ رقائــق بطاطــا؛ كبــة؛ قرش
؛ تمــور؛ بيــض صالــح لــالكل؛ دهــون  ف مغطــاة بالســكر؛ خثــارة اللــ�ب
؛  اب بيــض غــري كحــوىلي ــالكل؛ �ش ــوت صالحــة ل ــالكل؛ زي صالحــة ل
ــوز  ــن ج ــتهالك؛ ده س ــزون لالإ ــض حل ــحوق؛ بي ــض مس ــض؛ بي بي
؛ مــواد دهنيــة  ف ائــح الخــرب الهنــد؛ مخاليــط تحتــوي عــى دهــن لرش
وات المخمــرة  لصنــع دهــون صالحــة لــالكل؛ أطعمــة مــن الخــ�ف
ائــح ســمك طرية  ة الحليــب الأغــراض الطهــو؛ �ش [؛ خمــري ي

]الكيمتــىسش
ــدة  ــة مع ــات غذائي ــه)؛ منتج ــة )فيلي ــمك طري ــح س ائ ــه)؛ �ش )فيلي
ي؛ ســمك غــري حــي؛  مــن الســمك؛ دقيــق ســمك لالســتهالك البــرش
ــمك  ــج؛ س ــمك المعال ــض الس ــح؛ بي ــمك ممل ــوظ؛ س ــمك محف س
ــات ــو؛ منتج ــراض الطه ــان الأغ ــت الكت ــا؛ زي ــق بطاط ــب؛ رقائ معل
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Fruit preserved in alcohol; Fruit pulp; Fruit salads; Fruit, 
stewed; Fruit-based snack food; Crystallized Fruits; 
Frosted Fruits; Fruits, tinned [canned (Am.)]; Game, not 
live; Preserved Garlic; Gelatine*; Gherkins; Ginger jam; 
Ham; Herrings; Hummus [chickpea paste]; Isinglass 
for food; Jams; Jellies for food; Vegetable Juices for 
cooking; Kefir [milk beverage]; Kephir [milk beverage]; 
Koumiss [kumiss] [milk beverage]; Kumys [kumyss] 
[milk beverage]; Lard for food; Toasted Laver; Lecithin 
for culinary purposes; Lentils, preserved; Linseed oil for 
culinary purposes; Liver; Liver pâté; Lobsters, not live; 
Spiny Lobsters, not live; Low-fat potato chips; Maize 
oil; Margarine; Marmalade; Animal Marrow for food; 
Meat; Meat extracts; Meat jellies; Meat, preserved; 
Meat, tinned [canned (Am.)]; Salted Meats; Milk; 
Albumin Milk; Milk beverages [milk predominating]; 
Milk products; Milk shakes; Fish Mousses; Vegetable 
Mousses; Mushrooms, preserved; Mussels, not live; 
Nuts, prepared; Olive oil for food; Olives, preserved; 
Onions, preserved; Oysters, not live; Palm kernel oil for 
food; Palm oil for food; Liver Pastes; Liver Pâté; Peanut 
butter; Peanuts, processed; Peas, preserved; Pectin for 
culinary purposes; Fruit Peel; Piccalilli; Pickles; Pollen 
prepared as foodstuff; Pork; Potato chips; Potato 
crisps; Potato flakes; Potato fritters; Poultry, not live; 
Powdered eggs; Prawns, not live; Protein milk; Black 
Pudding [blood sausage]; Fruit Pulp; Raisins; Rape 
oil for food; Rennet; Fruit Salads; Vegetable Salads; 
Salmon; Salted fish; Salted meats; Sardines; Sauerkraut; 
Sausages; Sausages in batter; Sea-cucumbers, not live; 
Processed Seeds; Processed sunflower Seeds; Sesame 
oil; Shellfish, not live; Shrimps, not live; Silkworm 
chrysalis, for human consumption; Fruit-based Snack 
food; Snail eggs for consumption; Preparations for 
making Soup; Vegetable Soup preparations; Soups; 
Soya beans, preserved, for food; Soya milk [milk 
substitute]; Spiny lobsters, not live; Suet for food; 
Sunflower oil for food; Tahini [sesame seed paste]; 
Toasted Laver; Tofu; Tomato juice for cooking; Tomato 
purée; Tripe; Truffles, preserved; Tuna fish; Vegetable 
juices for cooking; Vegetable salads; Vegetable soup 
preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, dried; 
Vegetables, preserved; Vegetables, tinned [canned 
(Am.)]; Weed extracts for food; Whey; Whipped cream; 
White of eggs; Yoghurt; Yogurt; Yolk of eggs

غذائيــة معــدة مــن الســمك؛ فواكــه مثلجــة؛ فواكــه مجمــدة؛ رقائق 
) الفواكــه؛ قشــور فواكــه؛ فواكــه محفوظــة؛  فواكــه؛ هــالم )جــىي
ــب فواكــه؛ ســلطة فواكــه؛ فواكــه  ي الكحــول؛ ل

فواكــه محفوظــة �ف
مطبوخــة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه؛ فواكــه مغطــاة 
بالســكر؛ فواكــه مثلجــة؛ فواكــه معلبــة؛ لحــوم الصيــد، غــري حيــة؛ 
ــر�ب  ــل؛ م ــار مخل ــام؛ خي ــالم) للطع ف )ه ــ�ي ــوظ؛ جيالت ــوم محف ث
يــر؛ ســمك فســيخ؛ حمــص ]عجينــة الحمــص[؛  ف زنجبيــل؛ فخــذ خرف
غــراء الســمك للطعــام؛ مربيــات؛ جــىي )هــالم) للطعــام؛ عصــري 
وب  ــرش ــري ]م [؛ كف ف ــ�ب ــن الل وب م ــرش ــري ]م ــخ؛ كف وات للطب ــ�ف خ
وب  ــرش ــس ]م [؛ كومي ف ــ�ب ــن الل وب م ــرش ــس ]م [؛ كومي ف ــ�ب ــن الل م
ــة؛  ــة محمص ــاب بحري ــام؛ أعش ــر للطع ي ف ــن خرف [؛ ده ف ــ�ب ــن الل م
ف )مــادة دهنيــة) الأغــراض الطهــو؛ عــدس محفــوظ؛ زيــت  الليســت�ي
بــزر الكتــان الأغــراض الطهــو؛ لحــم الكبــد؛ عجينــة لحــم الكبــد؛ 
�طــان بحــري ]غــري حــي[؛ جــراد بحــري ]غــري حــي[؛ رقائــق بطاطــا 
؛ مــر�ب فواكــه؛  ي

ــا�ت ــذرة الصفــراء؛ ســمن نب ــت ال ــة الدهــن؛ زي قليل
نخــاع عظــم الحيوانــات للطعــام؛ لحــوم؛ خالصــات لحــم؛ هــالم 
ف  لحــم؛ لحــم محفــوظ؛ لحــم معلــب؛ لحــوم مملحــة؛ حليــب؛ لــ�ب
وبــات الحليــب ]يكــون الحليــب هــو الســائد فيهــا[؛  ؛ مرش ي

البوميــىف
ــية  ــماك؛ موس ــية االأس ــب؛ موس ــوق الحلي ــب؛ مخف ــات حلي منتج
؛  الخضــار؛ فطــر محفــوظ؛ بلــح البحــر ]غــري حــي[؛ بنــدق محــ�ف
ــار  ــوظ؛ مح ــل محف ــوظ؛ بص ــون محف ــام؛ زيت ــون للطع ــت زيت زي
ــام؛  ــل للطع ــت نخي ــام؛ زي ــل للطع ــب النخي ــت ل ــي[؛ زي ــري ح ]غ
؛  ي

ــودا�ف ــول س ــدة ف ــد؛ زب ــم الكب ــة لح ــد؛ عجين ــم الكب ــة لح عجين
ف للطعــام؛ قشــور  ي معالــج؛ بــازالء محفوظــة؛ بكتــ�ي

فــول ســودا�ف
فواكــه؛ مخلــالت؛ مخلــالت؛ غبــار طلــع معــد كمــادة غذائيــة؛ 
يــر؛ رقائــق بطاطــا؛ رقائــق بطاطــا؛ رقائــق بطاطــا؛  ف لحــم خرف
فطائــر بطاطــا مقليــة؛ لحــوم دواجــن غــري حيــة؛ بيــض مســحوق؛ 
ي؛ ســجق مــن  ســتهالك البــرش ف لالإ قريــدس ]غــري حــٍي[؛ بروتــ�ي
يــر والــدم؛ لــب فواكــه؛ زبيــب؛ زبيــب لفــت الطعــام؛  ف لحــم الخرف
ف مــن معــدة العجــل)؛ ســلطة فواكــه؛ ســلطة  ة اللــ�ب إنفحــة )خمــري
وات؛ ســلمون؛ ســمك مملــح؛ لحــوم مملحــة؛ �ديــن؛  خــ�ف
مخلــل الملفــوف؛ ســجق؛ عجينــة ســجق؛ خيــار البحــر، غــري حــي؛ 
ــت سمســم؛  ــاد الشــمس المعالجــة؛ زي ــذور عب ــذور معالجــة؛ ب ب
ــات دودة  نق ــي؛ �ش ــري ح ي، غ ــرب ــة؛ جم ــري حي ــة، غ ي ــماك قرش أس
ي؛ أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه؛ بيــض  ســتهالك البــرش القــز لالإ
ات  عــداد الشــوربة؛ مســتح�ف ات الإ ســتهالك؛ مســتح�ف حلــزون لالإ
ــام؛  ــوظ للطع ــا محف ــول صوي ــوربات؛ ف وات؛ ش ــ�ف ــوربة الخ ش
ــب[؛ جــراد بحــري، غــري حــي؛ دهــن  ــل الحلي ــا ]بدي ــب الصوي حلي
ماشــية للطعــام؛ زيــت عبــاد الشــمس للطعــام؛ طحينيــة ]عجينــة 
)فــول  توفــو  محمصــة؛  بحريــة  أعشــاب  السمســم[؛  بــذور 
ــرش  ــدورة؛ ك ــون بن ــخ؛ معج ــدورة للطب ــري بن ــر)؛ عص ــا مخم صوي
وات للطبــخ؛  )معــدة)؛ كمــأة محفوظــة؛ ســمك تونــا؛ عصــري خــ�ف
وات  ــ�ف وات؛ خ ــ�ف ــوربة الخ ات ش ــتح�ف وات؛ مس ــ�ف ــلطة خ س
وات  ــ�ف ــة؛ خ وات محفوظ ــ�ف ــة؛ خ وات مجفف ــ�ف ــة؛ خ مطبوخ
قشــدة  مخيــض؛  ف  لــ�ب للطعــام؛  طحالــب  خالصــات  معلبــة؛ 
ف رائــب )زبــادي)؛  ف رائــب )زبــادي)؛ لــ�ب مخفوقــة؛ بيــاض بيــض؛ لــ�ب

صفــار بيــض.
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Date :22/09/2022  التاريخ :22/09/2022

Trademark No.:43561 العالمة التجارية رقم :  43561

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Tnuva Central Cooperative For 
The Marketing of Agricultural Produce In Israel Ltd. 

كة تنوفا التعاونية المركزية لتسويق المنتوجات الزراعية  بإسم :  �ش
ي ا�ائيل المحدودة 

�ف

Applicant Address21:  Yagia Kapayim Street, 
P.O.B. 300, Petach Tickva, Israel 

العنوان :  شارع ياجيا كاباييم 21، ص. ب. 300 بتاح تكفا، إ�ائيل  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Ajvar [preserved peppers]; Albumen for culinary 
purposes; Albumin milk; Alginates for culinary 
purposes; Almonds, ground; Aloe vera prepared for 
human consumption; Anchovy; Animal marrow for 
food; Apple purée; Bacon; Beans, preserved; Black 
pudding; Blood sausage; Bone oil, edible; Bouillon; 
Bouillon concentrates; Preparations for making 
Bouillon; Broth; Broth concentrates; Butter; Chocolate 
nut Butter; Cocoa Butter; Coconut Butter; Peanut Butter; 
Buttercream; Caviar; Charcuterie; Cheese; Fruit Chips; 
Potato Chips; Chocolate nut butter; Clams [not live]; 
Cocoa butter; Coconut butter; Coconut, desiccated; 
Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food; Bouillon 
Concentrates; Broth Concentrates; Corn oil; Cranberry 
sauce [compote]; Crayfish [not live]; Cream [dairy 
products]; Whipped Cream; Potato Crisps; Croquettes; 
Crustaceans, not live; Crystallized fruits; Curd; Dates; 
Edible birds’ nests; Edible fats; Edible oils; Egg nog 
(Non-alcoholicـ); Eggs *; Powdered Eggs; Snail Eggs 
for consumption; Coconut Fat; Fat-containing mixtures 
for bread slices; Fatty substances for the manufacture 
of edible fats; Fermented vegetable foods [kimichi]; 
Milk Ferments for culinary purposes; Fish Fillets; Fish 
fillets; Food products made from Fish; Fish meal for 
human consumption; Fish, not live; Fish, preserved; 
Salted Fish; Processed Fish spawn; Fish, tinned [canned 
(Am.)]; Potato Flakes; Flaxseed oil for culinary purposes; 
Foods prepared from fish; Frosted fruits; Frozen fruits;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخلــل الفلفــل الحــار ]فلفــل محفــوظ[؛ زالل بيــض الأغــراض 
؛ الجينــات الأغــراض الطهــو؛ لــوز مطحــون؛  ي

ف البوميــىف الطهــو؛ لــ�ب
ــاع  ــوفة؛ نخ ــمك االنش ي؛ س ــرش ــتهالك الب ــد لالس ا المع ــري ــو ف االل
ــر مملــح؛  ي ف عظــم الحيوانــات للطعــام؛ هريــس تفــاح؛ لحــم خرف
يــر والــدم؛ ســجق  ف بقــول محفوظــة؛ ســجق مــن لحــم الخرف
ــرق  ــم؛ ركازات م ــرق لح ــالكل؛ م ــد ل ــام مع ــت عظ ــدم؛ زي ــن ال م
عــداد مــرق اللحــم؛ مــرق اللحــم؛ ركازات  ات الإ اللحــم؛ مســتح�ف
مــرق اللحــم؛ زبــدة؛ زبــدة لــب الشــوكوالتة؛ زبــدة الــكاكاو؛ 
ــار؛  ــدة؛ كافي ؛ كريمــة الزب ي

ــدة فــول ســودا�ف ــد؛ زب ــدة جــوز الهن زب
ــدة  ــا؛ زب ــق بطاط ــه؛ رقائ ــق فواك ــة؛ رقائ ــة؛ جبن ــوم مطبوخ لح
ي ]غــري حــي[؛ زبــدة الــكاكاو؛ زبــدة 

لــب الشــوكوالتة؛ حلــزون صــد�ف
جــوز الهنــد؛ جــوز هنــد مجفــف؛ دهــن جــوز الهنــد؛ زيــت جــوز 
ــرق  ــم؛ ركازات م ــرق اللح ــام؛ ركازات م ــت للطع ــت لف ــد؛ زي الهن
اللحــم؛ زيــت ذرة؛ تــوت بــري مطبــوخ ]فواكــه مطبوخــة بالســكر[؛ 
�طــان النهــر ]غــري حــي[؛ قشــدة ]منتجــات البــان[؛ قشــدة 
يــات ]غــري حيــة[؛ فواكــه  مخفوقــة؛ رقائــق بطاطــا؛ كبــة؛ قرش
؛ تمــور؛ بيــض صالــح لــالكل؛ دهــون  ف مغطــاة بالســكر؛ خثــارة اللــ�ب
؛  اب بيــض غــري كحــوىلي ــالكل؛ �ش ــوت صالحــة ل ــالكل؛ زي صالحــة ل
ــوز  ــن ج ــتهالك؛ ده س ــزون لالإ ــض حل ــحوق؛ بي ــض مس ــض؛ بي بي
؛ مــواد دهنيــة  ف ائــح الخــرب الهنــد؛ مخاليــط تحتــوي عــى دهــن لرش
وات المخمــرة  لصنــع دهــون صالحــة لــالكل؛ أطعمــة مــن الخــ�ف
ائــح ســمك طرية  ة الحليــب الأغــراض الطهــو؛ �ش [؛ خمــري ي

]الكيمتــىسش
ــدة  ــة مع ــات غذائي ــه)؛ منتج ــة )فيلي ــمك طري ــح س ائ ــه)؛ �ش )فيلي
ي؛ ســمك غــري حــي؛  مــن الســمك؛ دقيــق ســمك لالســتهالك البــرش
ــمك ــج؛ س ــمك المعال ــض الس ــح؛ بي ــمك ممل ــوظ؛ س ــمك محف س
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Fruit chips; Fruit jellies; Fruit peel; Fruit, preserved; 
Fruit preserved in alcohol; Fruit pulp; Fruit salads; Fruit, 
stewed; Fruit-based snack food; Crystallized Fruits; 
Frosted Fruits; Fruits, tinned [canned (Am.)]; Game, not 
live; Preserved Garlic; Gelatine*; Gherkins; Ginger jam; 
Ham; Herrings; Hummus [chickpea paste]; Isinglass 
for food; Jams; Jellies for food; Vegetable Juices for 
cooking; Kefir [milk beverage]; Kephir [milk beverage]; 
Koumiss [kumiss] [milk beverage]; Kumys [kumyss] 
[milk beverage]; Lard for food; Toasted Laver; Lecithin 
for culinary purposes; Lentils, preserved; Linseed oil for 
culinary purposes; Liver; Liver pâté; Lobsters, not live; 
Spiny Lobsters, not live; Low-fat potato chips; Maize 
oil; Margarine; Marmalade; Animal Marrow for food; 
Meat; Meat extracts; Meat jellies; Meat, preserved; 
Meat, tinned [canned (Am.)]; Salted Meats; Milk; 
Albumin Milk; Milk beverages [milk predominating]; 
Milk products; Milk shakes; Fish Mousses; Vegetable 
Mousses; Mushrooms, preserved; Mussels, not live; 
Nuts, prepared; Olive oil for food; Olives, preserved; 
Onions, preserved; Oysters, not live; Palm kernel oil for 
food; Palm oil for food; Liver Pastes; Liver Pâté; Peanut 
butter; Peanuts, processed; Peas, preserved; Pectin for 
culinary purposes; Fruit Peel; Piccalilli; Pickles; Pollen 
prepared as foodstuff; Pork; Potato chips; Potato 
crisps; Potato flakes; Potato fritters; Poultry, not live; 
Powdered eggs; Prawns, not live; Protein milk; Black 
Pudding [blood sausage]; Fruit Pulp; Raisins; Rape 
oil for food; Rennet; Fruit Salads; Vegetable Salads; 
Salmon; Salted fish; Salted meats; Sardines; Sauerkraut; 
Sausages; Sausages in batter; Sea-cucumbers, not live; 
Processed Seeds; Processed sunflower Seeds; Sesame 
oil; Shellfish, not live; Shrimps, not live; Silkworm 
chrysalis, for human consumption; Fruit-based Snack 
food; Snail eggs for consumption; Preparations for 
making Soup; Vegetable Soup preparations; Soups; 
Soya beans, preserved, for food; Soya milk [milk 
substitute]; Spiny lobsters, not live; Suet for food; 
Sunflower oil for food; Tahini [sesame seed paste]; 
Toasted Laver; Tofu; Tomato juice for cooking; Tomato 
purée; Tripe; Truffles, preserved; Tuna fish; Vegetable 
juices for cooking; Vegetable salads; Vegetable soup 
preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, dried; 
Vegetables, preserved; Vegetables, tinned [canned 
(Am.)]; Weed extracts for food; Whey; Whipped cream; 
White of eggs; Yoghurt; Yogurt; Yolk of eggs

ــات  ــو؛ منتج ــراض الطه ــان الأغ ــت الكت ــا؛ زي ــق بطاط ــب؛ رقائ معل
غذائيــة معــدة مــن الســمك؛ فواكــه مثلجــة؛ فواكــه مجمــدة؛ 
) الفواكــه؛ قشــور فواكــه؛ فواكــه  رقائــق فواكــه؛ هــالم )جــىي
ي الكحــول؛ لــب فواكــه؛ ســلطة 

محفوظــة؛ فواكــه محفوظــة �ف
فواكــه؛ فواكــه مطبوخــة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه؛ 
ــوم  ــة؛ لح ــه معلب ــة؛ فواك ــه مثلج ــكر؛ فواك ــاة بالس ــه مغط فواك
ــام؛  ــالم) للطع ف )ه ــ�ي ــوظ؛ جيالت ــوم محف ــة؛ ث ــري حي ــد، غ الصي
يــر؛ ســمك فســيخ؛ حمــص  ف خيــار مخلــل؛ مــر�ب زنجبيــل؛ فخــذ خرف
جــىي  مربيــات؛  للطعــام؛  الســمك  غــراء  الحمــص[؛  ]عجينــة 
وب مــن  وات للطبــخ؛ كفــري ]مــرش )هــالم) للطعــام؛ عصــري خــ�ف
[؛  ف وب مــن اللــ�ب [؛ كوميــس ]مــرش ف وب مــن اللــ�ب [؛ كفــري ]مــرش ف اللــ�ب
ــاب  ــام؛ أعش ــر للطع ي ف ــن خرف [؛ ده ف ــ�ب ــن الل وب م ــرش ــس ]م كومي
ف )مــادة دهنيــة) الأغــراض الطهــو؛  بحريــة محمصــة؛ الليســت�ي
عــدس محفــوظ؛ زيــت بــزر الكتــان الأغــراض الطهــو؛ لحــم الكبــد؛ 
عجينــة لحــم الكبــد؛ �طــان بحــري ]غــري حــي[؛ جــراد بحــري ]غــري 
حــي[؛ رقائــق بطاطــا قليلــة الدهــن؛ زيــت الــذرة الصفــراء؛ ســمن 
ــوم؛  ــام؛ لح ــات للطع ــم الحيوان ــاع عظ ــه؛ نخ ــر�ب فواك ؛ م ي

ــا�ت نب
ــب؛  ــم معل ــوظ؛ لح ــم محف ــم؛ لح ــالم لح ــم؛ ه ــات لح خالص
وبــات الحليــب ]يكــون  ؛ مرش ي

ف البوميــىف لحــوم مملحــة؛ حليــب؛ لــ�ب
الحليــب هــو الســائد فيهــا[؛ منتجــات حليــب؛ مخفــوق الحليــب؛ 
ــح البحــر  موســية االأســماك؛ موســية الخضــار؛ فطــر محفــوظ؛ بل
؛ زيــت زيتــون للطعــام؛ زيتــون محفــوظ؛  ]غــري حــي[؛ بنــدق محــ�ف
ــام؛  ــل للطع ــب النخي ــت ل ــي[؛ زي ــري ح ــار ]غ ــوظ؛ مح ــل محف بص
زيــت نخيــل للطعــام؛ عجينــة لحــم الكبــد؛ عجينــة لحــم الكبــد؛ 
ي معالــج؛ بــازالء محفوظــة؛ 

؛ فــول ســودا�ف ي
زبــدة فــول ســودا�ف

ــع  ــار طل ــالت؛ غب ــالت؛ مخل ــه؛ مخل ــور فواك ــام؛ قش ف للطع ــ�ي بكت
يــر؛ رقائــق بطاطــا؛ رقائــق  ف معــد كمــادة غذائيــة؛ لحــم خرف
بطاطــا؛ رقائــق بطاطــا؛ فطائــر بطاطــا مقليــة؛ لحــوم دواجــن غــري 
ــتهالك  س ف لالإ ــ�ي ــٍي[؛ بروت ــري ح ــدس ]غ ــحوق؛ قري ــض مس ــة؛ بي حي
يــر والــدم؛ لــب فواكــه؛ زبيــب؛  ف ي؛ ســجق مــن لحــم الخرف البــرش
ف مــن معــدة العجــل)؛  ة اللــ�ب زبيــب لفــت الطعــام؛ إنفحــة )خمــري
وات؛ ســلمون؛ ســمك مملــح؛ لحــوم  ســلطة فواكــه؛ ســلطة خــ�ف
مملحــة؛ �ديــن؛ مخلــل الملفــوف؛ ســجق؛ عجينــة ســجق؛ خيــار 
البحــر، غــري حــي؛ بــذور معالجــة؛ بــذور عبــاد الشــمس المعالجــة؛ 
ــي؛  ــري ح ي، غ ــرب ــة؛ جم ــري حي ــة، غ ي ــماك قرش ــم؛ أس ــت سمس زي
ي؛ أطعمــة خفيفــة أساســها  ســتهالك البــرش نقــات دودة القــز لالإ �ش
عــداد  الإ ات  مســتح�ف ســتهالك؛  لالإ حلــزون  بيــض  الفواكــه؛ 
وات؛ شــوربات؛ فــول  ات شــوربة الخــ�ف الشــوربة؛ مســتح�ف
صويــا محفــوظ للطعــام؛ حليــب الصويــا ]بديــل الحليــب[؛ جــراد 
ــمس  ــاد الش ــت عب ــام؛ زي ــية للطع ــن ماش ــي؛ ده ــري ح ــري، غ بح
ــة  ــم[؛ أعشــاب بحري ــذور السمس ــة ]عجينــة ب ــام؛ طحيني للطع
ــخ؛  ــدورة للطب ــري بن ــر)؛ عص ــا مخم ــول صوي ــو )ف ــة؛ توف محمص
ــا؛  ــمك تون ــة؛ س ــأة محفوظ ــدة)؛ كم ــرش )مع ــدورة؛ ك ــون بن معج
ات شــوربة  وات؛ مســتح�ف وات للطبــخ؛ ســلطة خــ�ف عصــري خــ�ف
وات  وات مجففــة؛ خــ�ف وات مطبوخــة؛ خــ�ف وات؛ خــ�ف الخــ�ف
ف  ــ�ب ــام؛ ل ــب للطع ــات طحال ــة؛ خالص وات معلب ــ�ف ــة؛ خ محفوظ
ف  ف رائــب )زبــادي)؛ لــ�ب مخيــض؛ قشــدة مخفوقــة؛ بيــاض بيــض؛ لــ�ب

ــض. ــار بي ــادي)؛ صف ــب )زب رائ
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Date :22/09/2022  التاريخ :22/09/2022

Trademark No.:43562 العالمة التجارية رقم :  43562

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Tnuva Central Cooperative For 
The Marketing of Agricultural Produce In Israel Ltd. 

كة تنوفا التعاونية المركزية لتسويق المنتوجات الزراعية  بإسم :  �ش
ي ا�ائيل المحدودة 

�ف

Applicant Address21:  Yagia Kapayim Street, 
P.O.B. 300, Petach Tickva, Israel 

العنوان :  شارع ياجيا كاباييم 21، ص. ب. 300 بتاح تكفا، إ�ائيل  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Ajvar [preserved peppers]; Albumen for culinary 
purposes; Albumin milk; Alginates for culinary 
purposes; Almonds, ground; Aloe vera prepared for 
human consumption; Anchovy; Animal marrow for 
food; Apple purée; Bacon; Beans, preserved; Black 
pudding; Blood sausage; Bone oil, edible; Bouillon; 
Bouillon concentrates; Preparations for making 
Bouillon; Broth; Broth concentrates; Butter; Chocolate 
nut Butter; Cocoa Butter; Coconut Butter; Peanut Butter; 
Buttercream; Caviar; Charcuterie; Cheese; Fruit Chips; 
Potato Chips; Chocolate nut butter; Clams [not live]; 
Cocoa butter; Coconut butter; Coconut, desiccated; 
Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food; Bouillon 
Concentrates; Broth Concentrates; Corn oil; Cranberry 
sauce [compote]; Crayfish [not live]; Cream [dairy 
products]; Whipped Cream; Potato Crisps; Croquettes; 
Crustaceans, not live; Crystallized fruits; Curd; Dates; 
Edible birds’ nests; Edible fats; Edible oils; Egg nog 
(Non-alcoholicـ); Eggs *; Powdered Eggs; Snail Eggs for 
consumption; Coconut Fat; Fat-containing mixtures for 
bread slices; Fatty substances for the manufacture of 
edible fats; Fermented vegetable foods [kimichi]; Milk 
Ferments for culinary purposes; Fish Fillets; Fish fillets; 
Food products made from Fish; Fish meal for human 
consumption; Fish, not live; Fish, preserved; Salted 
Fish; Processed Fish spawn; Fish, tinned [canned (Am.)]; 
Potato Flakes; Flaxseed oil for culinary purposes; Foods 
prepared from fish; Frosted fruits; Frozen fruits; Fruit

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخلــل الفلفــل الحــار ]فلفــل محفــوظ[؛ زالل بيــض الأغــراض 
؛ الجينــات الأغــراض الطهــو؛ لــوز مطحــون؛  ي

ف البوميــىف الطهــو؛ لــ�ب
ــاع  ــوفة؛ نخ ــمك االنش ي؛ س ــرش ــتهالك الب ــد لالس ا المع ــري ــو ف االل
ــر مملــح؛  ي ف عظــم الحيوانــات للطعــام؛ هريــس تفــاح؛ لحــم خرف
يــر والــدم؛ ســجق  ف بقــول محفوظــة؛ ســجق مــن لحــم الخرف
ــرق  ــم؛ ركازات م ــرق لح ــالكل؛ م ــد ل ــام مع ــت عظ ــدم؛ زي ــن ال م
عــداد مــرق اللحــم؛ مــرق اللحــم؛ ركازات  ات الإ اللحــم؛ مســتح�ف
مــرق اللحــم؛ زبــدة؛ زبــدة لــب الشــوكوالتة؛ زبــدة الــكاكاو؛ 
ــار؛  ــدة؛ كافي ؛ كريمــة الزب ي

ــدة فــول ســودا�ف ــد؛ زب ــدة جــوز الهن زب
ــدة  ــا؛ زب ــق بطاط ــه؛ رقائ ــق فواك ــة؛ رقائ ــة؛ جبن ــوم مطبوخ لح
ي ]غــري حــي[؛ زبــدة الــكاكاو؛ زبــدة 

لــب الشــوكوالتة؛ حلــزون صــد�ف
جــوز الهنــد؛ جــوز هنــد مجفــف؛ دهــن جــوز الهنــد؛ زيــت جــوز 
ــرق  ــم؛ ركازات م ــرق اللح ــام؛ ركازات م ــت للطع ــت لف ــد؛ زي الهن
اللحــم؛ زيــت ذرة؛ تــوت بــري مطبــوخ ]فواكــه مطبوخــة بالســكر[؛ 
�طــان النهــر ]غــري حــي[؛ قشــدة ]منتجــات البــان[؛ قشــدة 
يــات ]غــري حيــة[؛ فواكــه  مخفوقــة؛ رقائــق بطاطــا؛ كبــة؛ قرش
؛ تمــور؛ بيــض صالــح لــالكل؛ دهــون  ف مغطــاة بالســكر؛ خثــارة اللــ�ب
؛  اب بيــض غــري كحــوىلي ــالكل؛ �ش ــوت صالحــة ل ــالكل؛ زي صالحــة ل
ــوز  ــن ج ــتهالك؛ ده س ــزون لالإ ــض حل ــحوق؛ بي ــض مس ــض؛ بي بي
؛ مــواد دهنيــة  ف ائــح الخــرب الهنــد؛ مخاليــط تحتــوي عــى دهــن لرش
وات المخمــرة  لصنــع دهــون صالحــة لــالكل؛ أطعمــة مــن الخــ�ف
ائــح ســمك  ة الحليــب الأغــراض الطهــو؛ �ش [؛ خمــري ي

]الكيمتــىسش
ــة  ــات غذائي ــه)؛ منتج ــة )فيلي ــمك طري ــح س ائ ــه)؛ �ش ــة )فيلي طري
ــمك  ي؛ س ــرش ــتهالك الب ــمك لالس ــق س ــمك؛ دقي ــن الس ــدة م مع
غــري حــي؛ ســمك محفــوظ؛ ســمك مملــح؛ بيــض الســمك المعالــج؛
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chips; Fruit jellies; Fruit peel; Fruit, preserved; Fruit 
preserved in alcohol; Fruit pulp; Fruit salads; Fruit, 
stewed; Fruit-based snack food; Crystallized Fruits; 
Frosted Fruits; Fruits, tinned [canned (Am.)]; Game, not 
live; Preserved Garlic; Gelatine*; Gherkins; Ginger jam; 
Ham; Herrings; Hummus [chickpea paste]; Isinglass 
for food; Jams; Jellies for food; Vegetable Juices for 
cooking; Kefir [milk beverage]; Kephir [milk beverage]; 
Koumiss [kumiss] [milk beverage]; Kumys [kumyss] 
[milk beverage]; Lard for food; Toasted Laver; Lecithin 
for culinary purposes; Lentils, preserved; Linseed oil for 
culinary purposes; Liver; Liver pâté; Lobsters, not live; 
Spiny Lobsters, not live; Low-fat potato chips; Maize 
oil; Margarine; Marmalade; Animal Marrow for food; 
Meat; Meat extracts; Meat jellies; Meat, preserved; 
Meat, tinned [canned (Am.)]; Salted Meats; Milk; 
Albumin Milk; Milk beverages [milk predominating]; 
Milk products; Milk shakes; Fish Mousses; Vegetable 
Mousses; Mushrooms, preserved; Mussels, not live; 
Nuts, prepared; Olive oil for food; Olives, preserved; 
Onions, preserved; Oysters, not live; Palm kernel oil for 
food; Palm oil for food; Liver Pastes; Liver Pâté; Peanut 
butter; Peanuts, processed; Peas, preserved; Pectin for 
culinary purposes; Fruit Peel; Piccalilli; Pickles; Pollen 
prepared as foodstuff; Pork; Potato chips; Potato 
crisps; Potato flakes; Potato fritters; Poultry, not live; 
Powdered eggs; Prawns, not live; Protein milk; Black 
Pudding [blood sausage]; Fruit Pulp; Raisins; Rape 
oil for food; Rennet; Fruit Salads; Vegetable Salads; 
Salmon; Salted fish; Salted meats; Sardines; Sauerkraut; 
Sausages; Sausages in batter; Sea-cucumbers, not live; 
Processed Seeds; Processed sunflower Seeds; Sesame 
oil; Shellfish, not live; Shrimps, not live; Silkworm 
chrysalis, for human consumption; Fruit-based Snack 
food; Snail eggs for consumption; Preparations for 
making Soup; Vegetable Soup preparations; Soups; 
Soya beans, preserved, for food; Soya milk [milk 
substitute]; Spiny lobsters, not live; Suet for food; 
Sunflower oil for food; Tahini [sesame seed paste]; 
Toasted Laver; Tofu; Tomato juice for cooking; Tomato 
purée; Tripe; Truffles, preserved; Tuna fish; Vegetable 
juices for cooking; Vegetable salads; Vegetable soup 
preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, dried; 
Vegetables, preserved; Vegetables, tinned [canned 
(Am.)]; Weed extracts for food; Whey; Whipped cream; 
White of eggs; Yoghurt; Yogurt; Yolk of eggs

ــو؛  ــراض الطه ــان الأغ ــت الكت ــا؛ زي ــمك معلــب؛ رقائــق بطاط س
منتجــات غذائيــة معــدة مــن الســمك؛ فواكــه مثلجــة؛ فواكــه 
ــه؛  ــور فواك ــه؛ قش ) الفواك ــىي ــالم )ج ــه؛ ه ــق فواك ــدة؛ رقائ مجم
ي الكحــول؛ لــب فواكه؛ ســلطة 

فواكــه محفوظــة؛ فواكــه محفوظــة �ف
فواكــه؛ فواكــه مطبوخــة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه؛ فواكــه 
ــد،  ــة؛ لحــوم الصي ــه معلب ــه مثلجــة؛ فواك مغطــاة بالســكر؛ فواك
ف )هــالم) للطعــام؛ خيــار  غــري حيــة؛ ثــوم محفــوظ؛ جيالتــ�ي
يــر؛ ســمك فســيخ؛ حمــص  ف مخلــل؛ مــر�ب زنجبيــل؛ فخــذ خرف
جــىي  مربيــات؛  للطعــام؛  الســمك  غــراء  الحمــص[؛  ]عجينــة 
وب مــن  وات للطبــخ؛ كفــري ]مــرش )هــالم) للطعــام؛ عصــري خــ�ف
[؛  ف وب مــن اللــ�ب [؛ كوميــس ]مــرش ف وب مــن اللــ�ب [؛ كفــري ]مــرش ف اللــ�ب
ــاب  ــام؛ أعش ــر للطع ي ف ــن خرف [؛ ده ف ــ�ب ــن الل وب م ــرش ــس ]م كومي
ف )مــادة دهنيــة) الأغــراض الطهــو؛  بحريــة محمصــة؛ الليســت�ي
عــدس محفــوظ؛ زيــت بــزر الكتــان الأغــراض الطهــو؛ لحــم الكبــد؛ 
عجينــة لحــم الكبــد؛ �طــان بحــري ]غــري حــي[؛ جــراد بحــري ]غــري 
حــي[؛ رقائــق بطاطــا قليلــة الدهــن؛ زيــت الــذرة الصفــراء؛ ســمن 
ــوم؛  ــام؛ لح ــات للطع ــم الحيوان ــاع عظ ــه؛ نخ ــر�ب فواك ؛ م ي

ــا�ت نب
ــب؛  ــم معل ــوظ؛ لح ــم محف ــم؛ لح ــالم لح ــم؛ ه ــات لح خالص
وبــات الحليــب ]يكــون  ؛ مرش ي

ف البوميــىف لحــوم مملحــة؛ حليــب؛ لــ�ب
الحليــب هــو الســائد فيهــا[؛ منتجــات حليــب؛ مخفــوق الحليــب؛ 
ــح البحــر  موســية االأســماك؛ موســية الخضــار؛ فطــر محفــوظ؛ بل
؛ زيــت زيتــون للطعــام؛ زيتــون محفــوظ؛  ]غــري حــي[؛ بنــدق محــ�ف
ــام؛  ــل للطع ــب النخي ــت ل ــي[؛ زي ــري ح ــار ]غ ــوظ؛ مح ــل محف بص
زيــت نخيــل للطعــام؛ عجينــة لحــم الكبــد؛ عجينــة لحــم الكبــد؛ 
ي معالــج؛ بــازالء محفوظــة؛ 

؛ فــول ســودا�ف ي
زبــدة فــول ســودا�ف

ــع  ــار طل ــالت؛ غب ــالت؛ مخل ــه؛ مخل ــور فواك ــام؛ قش ف للطع ــ�ي بكت
يــر؛ رقائــق بطاطــا؛ رقائــق  ف معــد كمــادة غذائيــة؛ لحــم خرف
بطاطــا؛ رقائــق بطاطــا؛ فطائــر بطاطــا مقليــة؛ لحــوم دواجــن غــري 
ــتهالك  س ف لالإ ــ�ي ــٍي[؛ بروت ــري ح ــدس ]غ ــحوق؛ قري ــض مس ــة؛ بي حي
يــر والــدم؛ لــب فواكــه؛ زبيــب؛  ف ي؛ ســجق مــن لحــم الخرف البــرش
ف مــن معــدة العجــل)؛  ة اللــ�ب زبيــب لفــت الطعــام؛ إنفحــة )خمــري
وات؛ ســلمون؛ ســمك مملــح؛ لحــوم  ســلطة فواكــه؛ ســلطة خــ�ف
مملحــة؛ �ديــن؛ مخلــل الملفــوف؛ ســجق؛ عجينــة ســجق؛ خيــار 
البحــر، غــري حــي؛ بــذور معالجــة؛ بــذور عبــاد الشــمس المعالجــة؛ 
ــي؛  ــري ح ي، غ ــرب ــة؛ جم ــري حي ــة، غ ي ــماك قرش ــم؛ أس ــت سمس زي
ي؛ أطعمــة خفيفــة أساســها  ســتهالك البــرش نقــات دودة القــز لالإ �ش
عــداد  الإ ات  مســتح�ف ســتهالك؛  لالإ حلــزون  بيــض  الفواكــه؛ 
وات؛ شــوربات؛ فــول  ات شــوربة الخــ�ف الشــوربة؛ مســتح�ف
صويــا محفــوظ للطعــام؛ حليــب الصويــا ]بديــل الحليــب[؛ جــراد 
ــمس  ــاد الش ــت عب ــام؛ زي ــية للطع ــن ماش ــي؛ ده ــري ح ــري، غ بح
ــة  ــم[؛ أعشــاب بحري ــذور السمس ــة ]عجينــة ب ــام؛ طحيني للطع
ــخ؛  ــدورة للطب ــري بن ــر)؛ عص ــا مخم ــول صوي ــو )ف ــة؛ توف محمص
ــا؛  ــمك تون ــة؛ س ــأة محفوظ ــدة)؛ كم ــرش )مع ــدورة؛ ك ــون بن معج
ات شــوربة  وات؛ مســتح�ف وات للطبــخ؛ ســلطة خــ�ف عصــري خــ�ف
وات  وات مجففــة؛ خــ�ف وات مطبوخــة؛ خــ�ف وات؛ خــ�ف الخــ�ف
ف  ــ�ب ــام؛ ل ــب للطع ــات طحال ــة؛ خالص وات معلب ــ�ف ــة؛ خ محفوظ
ف  ف رائــب )زبــادي)؛ لــ�ب مخيــض؛ قشــدة مخفوقــة؛ بيــاض بيــض؛ لــ�ب

ــض. ــار بي ــادي)؛ صف ــب )زب رائ
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Date :22/09/2022  التاريخ :22/09/2022

Trademark No.:43563 العالمة التجارية رقم :  43563

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Tnuva Central Cooperative For 
The Marketing of Agricultural Produce In Israel Ltd. 

كة تنوفا التعاونية المركزية لتسويق المنتوجات الزراعية  بإسم :  �ش
ي ا�ائيل المحدودة 

�ف

Applicant Address21:  Yagia Kapayim Street, 
P.O.B. 300, Petach Tickva, Israel 

العنوان :  شارع ياجيا كاباييم 21، ص. ب. 300 بتاح تكفا، إ�ائيل  

Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Ajvar [preserved peppers]; Albumen for culinary 
purposes; Albumin milk; Alginates for culinary 
purposes; Almonds, ground; Aloe vera prepared for 
human consumption; Anchovy; Animal marrow for 
food; Apple purée; Bacon; Beans, preserved; Black 
pudding; Blood sausage; Bone oil, edible; Bouillon; 
Bouillon concentrates; Preparations for making 
Bouillon; Broth; Broth concentrates; Butter; Chocolate 
nut Butter; Cocoa Butter; Coconut Butter; Peanut Butter; 
Buttercream; Caviar; Charcuterie; Cheese; Fruit Chips; 
Potato Chips; Chocolate nut butter; Clams [not live]; 
Cocoa butter; Coconut butter; Coconut, desiccated; 
Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food; Bouillon 
Concentrates; Broth Concentrates; Corn oil; Cranberry 
sauce [compote]; Crayfish [not live]; Cream [dairy 
products]; Whipped Cream; Potato Crisps; Croquettes; 
Crustaceans, not live; Crystallized fruits; Curd; Dates; 
Edible birds’ nests; Edible fats; Edible oils; Egg nog 
(Non-alcoholicـ); Eggs *; Powdered Eggs; Snail Eggs 
for consumption; Coconut Fat; Fat-containing mixtures 
for bread slices; Fatty substances for the manufacture 
of edible fats; Fermented vegetable foods [kimichi]; 
Milk Ferments for culinary purposes; Fish Fillets; Fish 
fillets; Food products made from Fish; Fish meal for 
human consumption; Fish, not live; Fish, preserved; 
Salted Fish; Processed Fish spawn; Fish, tinned [canned 
(Am.)]; Potato Flakes; Flaxseed oil for culinary purposes; 
Foods prepared from fish; Frosted fruits; Frozen fruits; 
Fruit chips; Fruit jellies; Fruit peel; Fruit, preserved;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخلــل الفلفــل الحــار ]فلفــل محفــوظ[؛ زالل بيــض الأغــراض 
؛ الجينــات الأغــراض الطهــو؛ لــوز مطحــون؛  ي

ف البوميــىف الطهــو؛ لــ�ب
ــاع  ــوفة؛ نخ ــمك االنش ي؛ س ــرش ــتهالك الب ــد لالس ا المع ــري ــو ف االل
ــر مملــح؛  ي ف عظــم الحيوانــات للطعــام؛ هريــس تفــاح؛ لحــم خرف
يــر والــدم؛ ســجق  ف بقــول محفوظــة؛ ســجق مــن لحــم الخرف
ــرق  ــم؛ ركازات م ــرق لح ــالكل؛ م ــد ل ــام مع ــت عظ ــدم؛ زي ــن ال م
عــداد مــرق اللحــم؛ مــرق اللحــم؛ ركازات  ات الإ اللحــم؛ مســتح�ف
مــرق اللحــم؛ زبــدة؛ زبــدة لــب الشــوكوالتة؛ زبــدة الــكاكاو؛ 
ــار؛  ــدة؛ كافي ؛ كريمــة الزب ي

ــدة فــول ســودا�ف ــد؛ زب ــدة جــوز الهن زب
ــدة  ــا؛ زب ــق بطاط ــه؛ رقائ ــق فواك ــة؛ رقائ ــة؛ جبن ــوم مطبوخ لح
ي ]غــري حــي[؛ زبــدة الــكاكاو؛ زبــدة 

لــب الشــوكوالتة؛ حلــزون صــد�ف
جــوز الهنــد؛ جــوز هنــد مجفــف؛ دهــن جــوز الهنــد؛ زيــت جــوز 
ــرق  ــم؛ ركازات م ــرق اللح ــام؛ ركازات م ــت للطع ــت لف ــد؛ زي الهن
اللحــم؛ زيــت ذرة؛ تــوت بــري مطبــوخ ]فواكــه مطبوخــة بالســكر[؛ 
�طــان النهــر ]غــري حــي[؛ قشــدة ]منتجــات البــان[؛ قشــدة 
يــات ]غــري حيــة[؛ فواكــه  مخفوقــة؛ رقائــق بطاطــا؛ كبــة؛ قرش
؛ تمــور؛ بيــض صالــح لــالكل؛ دهــون  ف مغطــاة بالســكر؛ خثــارة اللــ�ب
؛  اب بيــض غــري كحــوىلي ــالكل؛ �ش ــوت صالحــة ل ــالكل؛ زي صالحــة ل
ســتهالك؛ دهــن جــوز  ــزون لالإ ربيــض؛ بيــض مســحوق؛ بيــض حل
؛ مــواد دهنيــة  ف ائــح الخــرب الهنــد؛ مخاليــط تحتــوي عــى دهــن لرش
وات المخمــرة  لصنــع دهــون صالحــة لــالكل؛ أطعمــة مــن الخــ�ف
ائــح ســمك طرية  ة الحليــب الأغــراض الطهــو؛ �ش [؛ خمــري ي

]الكيمتــىسش
ــدة  ــة مع ــات غذائي ــه)؛ منتج ــة )فيلي ــمك طري ــح س ائ ــه)؛ �ش )فيلي
ي؛ ســمك غــري حــي؛  مــن الســمك؛ دقيــق ســمك لالســتهالك البــرش
ــمك  ــج؛ س ــمك المعال ــض الس ــح؛ بي ــمك ممل ــوظ؛ س ــمك محف س
ــات ــو؛ منتج ــراض الطه ــان الأغ ــت الكت ــا؛ زي ــق بطاط ــب؛ رقائ معل
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Fruit preserved in alcohol; Fruit pulp; Fruit salads; Fruit, 
stewed; Fruit-based snack food; Crystallized Fruits; 
Frosted Fruits; Fruits, tinned [canned (Am.)]; Game, not 
live; Preserved Garlic; Gelatine*; Gherkins; Ginger jam; 
Ham; Herrings; Hummus [chickpea paste]; Isinglass 
for food; Jams; Jellies for food; Vegetable Juices for 
cooking; Kefir [milk beverage]; Kephir [milk beverage]; 
Koumiss [kumiss] [milk beverage]; Kumys [kumyss] 
[milk beverage]; Lard for food; Toasted Laver; Lecithin 
for culinary purposes; Lentils, preserved; Linseed oil for 
culinary purposes; Liver; Liver pâté; Lobsters, not live; 
Spiny Lobsters, not live; Low-fat potato chips; Maize 
oil; Margarine; Marmalade; Animal Marrow for food; 
Meat; Meat extracts; Meat jellies; Meat, preserved; 
Meat, tinned [canned (Am.)]; Salted Meats; Milk; 
Albumin Milk; Milk beverages [milk predominating]; 
Milk products; Milk shakes; Fish Mousses; Vegetable 
Mousses; Mushrooms, preserved; Mussels, not live; 
Nuts, prepared; Olive oil for food; Olives, preserved; 
Onions, preserved; Oysters, not live; Palm kernel oil for 
food; Palm oil for food; Liver Pastes; Liver Pâté; Peanut 
butter; Peanuts, processed; Peas, preserved; Pectin for 
culinary purposes; Fruit Peel; Piccalilli; Pickles; Pollen 
prepared as foodstuff; Pork; Potato chips; Potato 
crisps; Potato flakes; Potato fritters; Poultry, not live; 
Powdered eggs; Prawns, not live; Protein milk; Black 
Pudding [blood sausage]; Fruit Pulp; Raisins; Rape 
oil for food; Rennet; Fruit Salads; Vegetable Salads; 
Salmon; Salted fish; Salted meats; Sardines; Sauerkraut; 
Sausages; Sausages in batter; Sea-cucumbers, not live; 
Processed Seeds; Processed sunflower Seeds; Sesame 
oil; Shellfish, not live; Shrimps, not live; Silkworm 
chrysalis, for human consumption; Fruit-based Snack 
food; Snail eggs for consumption; Preparations for 
making Soup; Vegetable Soup preparations; Soups; 
Soya beans, preserved, for food; Soya milk [milk 
substitute]; Spiny lobsters, not live; Suet for food; 
Sunflower oil for food; Tahini [sesame seed paste]; 
Toasted Laver; Tofu; Tomato juice for cooking; Tomato 
purée; Tripe; Truffles, preserved; Tuna fish; Vegetable 
juices for cooking; Vegetable salads; Vegetable soup 
preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, dried; 
Vegetables, preserved; Vegetables, tinned [canned 
(Am.)]; Weed extracts for food; Whey; Whipped cream; 
White of eggs; Yoghurt; Yogurt; Yolk of eggs

غذائيــة معــدة مــن الســمك؛ فواكــه مثلجــة؛ فواكــه مجمــدة؛ رقائق 
) الفواكــه؛ قشــور فواكــه؛ فواكــه محفوظــة؛  فواكــه؛ هــالم )جــىي
ــب فواكــه؛ ســلطة فواكــه؛ فواكــه  ي الكحــول؛ ل

فواكــه محفوظــة �ف
مطبوخــة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه؛ فواكــه مغطــاة 
بالســكر؛ فواكــه مثلجــة؛ فواكــه معلبــة؛ لحــوم الصيــد، غــري حيــة؛ 
ــر�ب  ــل؛ م ــار مخل ــام؛ خي ــالم) للطع ف )ه ــ�ي ــوظ؛ جيالت ــوم محف ث
يــر؛ ســمك فســيخ؛ حمــص ]عجينــة الحمــص[؛  ف زنجبيــل؛ فخــذ خرف
غــراء الســمك للطعــام؛ مربيــات؛ جــىي )هــالم) للطعــام؛ عصــري 
وب  ــرش ــري ]م [؛ كف ف ــ�ب ــن الل وب م ــرش ــري ]م ــخ؛ كف وات للطب ــ�ف خ
وب  ــرش ــس ]م [؛ كومي ف ــ�ب ــن الل وب م ــرش ــس ]م [؛ كومي ف ــ�ب ــن الل م
ــة؛  ــة محمص ــاب بحري ــام؛ أعش ــر للطع ي ف ــن خرف [؛ ده ف ــ�ب ــن الل م
ف )مــادة دهنيــة) الأغــراض الطهــو؛ عــدس محفــوظ؛ زيــت  الليســت�ي
بــزر الكتــان الأغــراض الطهــو؛ لحــم الكبــد؛ عجينــة لحــم الكبــد؛ 
�طــان بحــري ]غــري حــي[؛ جــراد بحــري ]غــري حــي[؛ رقائــق بطاطــا 
؛ مــر�ب فواكــه؛  ي

ــا�ت ــذرة الصفــراء؛ ســمن نب ــت ال ــة الدهــن؛ زي قليل
نخــاع عظــم الحيوانــات للطعــام؛ لحــوم؛ خالصــات لحــم؛ هــالم 
ف  لحــم؛ لحــم محفــوظ؛ لحــم معلــب؛ لحــوم مملحــة؛ حليــب؛ لــ�ب
وبــات الحليــب ]يكــون الحليــب هــو الســائد فيهــا[؛  ؛ مرش ي

البوميــىف
ــية  ــماك؛ موس ــية االأس ــب؛ موس ــوق الحلي ــب؛ مخف ــات حلي منتج
؛  الخضــار؛ فطــر محفــوظ؛ بلــح البحــر ]غــري حــي[؛ بنــدق محــ�ف
ــار  ــوظ؛ مح ــل محف ــوظ؛ بص ــون محف ــام؛ زيت ــون للطع ــت زيت زي
ــام؛  ــل للطع ــت نخي ــام؛ زي ــل للطع ــب النخي ــت ل ــي[؛ زي ــري ح ]غ
؛  ي

ــودا�ف ــول س ــدة ف ــد؛ زب ــم الكب ــة لح ــد؛ عجين ــم الكب ــة لح عجين
ف للطعــام؛ قشــور  ي معالــج؛ بــازالء محفوظــة؛ بكتــ�ي

فــول ســودا�ف
فواكــه؛ مخلــالت؛ مخلــالت؛ غبــار طلــع معــد كمــادة غذائيــة؛ 
يــر؛ رقائــق بطاطــا؛ رقائــق بطاطــا؛ رقائــق بطاطــا؛  ف لحــم خرف
فطائــر بطاطــا مقليــة؛ لحــوم دواجــن غــري حيــة؛ بيــض مســحوق؛ 
ي؛ ســجق مــن  ســتهالك البــرش ف لالإ قريــدس ]غــري حــٍي[؛ بروتــ�ي
يــر والــدم؛ لــب فواكــه؛ زبيــب؛ زبيــب لفــت الطعــام؛  ف لحــم الخرف
ف مــن معــدة العجــل)؛ ســلطة فواكــه؛ ســلطة  ة اللــ�ب إنفحــة )خمــري
وات؛ ســلمون؛ ســمك مملــح؛ لحــوم مملحــة؛ �ديــن؛  خــ�ف
مخلــل الملفــوف؛ ســجق؛ عجينــة ســجق؛ خيــار البحــر، غــري حــي؛ 
ــت سمســم؛  ــاد الشــمس المعالجــة؛ زي ــذور عب ــذور معالجــة؛ ب ب
ــات دودة  نق ــي؛ �ش ــري ح ي، غ ــرب ــة؛ جم ــري حي ــة، غ ي ــماك قرش أس
ي؛ أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه؛ بيــض  ســتهالك البــرش القــز لالإ
ات  عــداد الشــوربة؛ مســتح�ف ات الإ ســتهالك؛ مســتح�ف حلــزون لالإ
ــام؛  ــوظ للطع ــا محف ــول صوي ــوربات؛ ف وات؛ ش ــ�ف ــوربة الخ ش
ــب[؛ جــراد بحــري، غــري حــي؛ دهــن  ــل الحلي ــا ]بدي ــب الصوي حلي
ماشــية للطعــام؛ زيــت عبــاد الشــمس للطعــام؛ طحينيــة ]عجينــة 
)فــول  توفــو  محمصــة؛  بحريــة  أعشــاب  السمســم[؛  بــذور 
ــرش  ــدورة؛ ك ــون بن ــخ؛ معج ــدورة للطب ــري بن ــر)؛ عص ــا مخم صوي
وات للطبــخ؛  )معــدة)؛ كمــأة محفوظــة؛ ســمك تونــا؛ عصــري خــ�ف
وات  ــ�ف وات؛ خ ــ�ف ــوربة الخ ات ش ــتح�ف وات؛ مس ــ�ف ــلطة خ س
وات  ــ�ف ــة؛ خ وات محفوظ ــ�ف ــة؛ خ وات مجفف ــ�ف ــة؛ خ مطبوخ
قشــدة  مخيــض؛  ف  لــ�ب للطعــام؛  طحالــب  خالصــات  معلبــة؛ 
ف رائــب )زبــادي)؛  ف رائــب )زبــادي)؛ لــ�ب مخفوقــة؛ بيــاض بيــض؛ لــ�ب

صفــار بيــض.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :26/09/2022  التاريخ :26/09/2022

Trademark No.:43565 العالمة التجارية رقم :  43565

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Dagon office furniture company  كة  داجون اوفس للمفروشات بإسم :  �ش

Applicant Address: NABLUS  -BEATEBA     
0599525030hussein.s.dajani@gmail.com 

العنوان :  نابلس بيت ايبا جوال  
  0599525030hussein.s.dajani@gmail.com

Applicant for Correspondence:  
Dagon office furniture company 
NABLUS  -BEATEBA     
0599525030hussein.s.dajani@gmail.com    

كة  داجون اوفس للمفروشات  عنوان التبليغ  :  �ش
 0599525030hussein.s.dajani@gmail.com نابلس بيت ايبا 

Goods/Services:
Furniture, mirrors, picture frames  goods    not included 
in other classes    of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother  of  pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or 
of plastics. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئــات 

االأثــاث والمرايــا واطــارات الصــور، المنتجــات غــري الــواردة �ف
ران  ف ف أو القصــب أو الخــري أخــرى المصنوعــة مــن الخشــب أو الفلــ�ي
ــك  ــم ف ــاج أو عظ ــام أو الع ــندان أو العظ ــاف او الس أو الصفص
الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان أو المحــار أو المرشــوم والمــواد 

البديلــة لــكل هــذه المــواد أو مــن المــواد البالســتيكية. 
اطات خاصة:عدم حماية كلمة Office معزل عن العالمة  اشرت

التجارية 

  

 

Date :22/09/2022  التاريخ :22/09/2022

Trademark No.:43566 العالمة التجارية رقم :  43566

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG  بإسم :  ف. هوفمان-ال روش آ جي

Applicant Address: Grenzacherstrasse 124  4070 
Basel, Switzerland 

اىسي 124 4070 بازل ، سويرا   فسرت العنوان :  غريرف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف

  

 

Date :22/09/2022  التاريخ :22/09/2022

Trademark No.:43567 العالمة التجارية رقم :  43567

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG  بإسم :  ف. هوفمان-ال روش آ جي

Applicant Address: Grenzacherstrasse 124  4070 
Basel, Switzerland 

اىسي 124 4070 بازل ، سويرا   فسرت العنوان :  غريرف

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

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

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستح�ف

  

 

Date :26/09/2022  التاريخ :26/09/2022

Trademark No.:43568 العالمة التجارية رقم :  43568

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Muhannad  sawaifeh  بإسم :  مهند عدنان عبد الله صوايفه

Applicant Address :Hebron/idna   العنوان :  اذنا/ الخليل

Applicant for Correspondence:  
hebron   

ة ف عنوان التبليغ  :  شاكر اطمري
 الخليل اذنا وسط البلد 0599257861

Goods/Services:
coal

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفحم

220  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :26/09/2022  التاريخ :26/09/2022

Trademark No.:43569 العالمة التجارية رقم :  43569

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Spector Company for Import 
and Export of Household Appliances Limited 
Shareholding Company 

لية المساهمة  ف اد وتصدير االدوات المرف كة سبكتور الستري بإسم :  �ش
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address: Palestine - Nablus   ف - نابلس العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
Osama Hisham Hosni Maqboul 
Palestine - Nablus - Hittin Street    

ي مقبول 
عنوان التبليغ  :  أسامة هشام حسىف

ف    - نابلس- شارع حط�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 مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتح�ف

للشــعر، منظفــات أســنان. 
  

 

Date :26/09/2022  التاريخ :26/09/2022

Trademark No.:43571 العالمة التجارية رقم :  43571

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: FLOWERS COSMETIC BAKIM 
URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

ي تيجاريت ليمتد 
ي �ف ي سانا�ي بإسم :  فلورز كوزماتيك باكيم اورونلري

ي 
كيىت شري

Applicant Address: HADIMKOY MAH. HEYBELI 
SOK. NO:4 IC KAPI NO:1, ARNAVUTKOY – 
ISTANBUL / TURKEY 

ي نو:1،  ي كا�ب
العنوان :  هاديمكوي ماه. هيبيىي سوك. نو:4 اي ىسش

أرنافوتكوي - اسطنبول / تركيا  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

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

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 الغســيل؛ 

ات التبييــض والمــواد االأخــرى المســتخدمة �ف مســتح�ف
ات التنظيــف والتلميــع والجــىي والكشــط؛ الصابــون؛  مســتح�ف
لوشــن  التجميــل؛  ات  مســتح�ف العطريــة؛  الزيــوت  العطــور؛ 

ــنان.  ف االأس ــ�ي ــعر؛ معاج الش
  

 

Date :26/09/2022  التاريخ :26/09/2022

Trademark No.:43573 العالمة التجارية رقم :  43573

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

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

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Footwear; sports shoes; sports overcoats; sportswear; 
athletic uniforms; sports shirts; driving gloves; clothing; 
outer clothing; children’s clothing; overcoats (except 
wear for exclusive use for sports and Korean traditional 
dress); underwear; nighties; undergarments; ear muffs 
[clothing]; winter gloves; socks; sashes for wear; gloves 
including those made of skin, hide or fur; gloves for 
clothing having touch technology of electronic products; 
headwear; winter face masks(clothing); face coverings 
[clothing], not for medical or sanitary purposes; belts 
[clothing]; waterproof clothing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تلبــس فــوق 

ألبســة القــدم؛ االأحذيــة الرياضيــة؛ المعاطــف الــىت
المالبــس؛ االلبســة الرياضيــة؛ بــدالت رياضيــة موحــدة؛ القمصــان 
الخارجيــة؛  المالبــس  المالبــس؛  القيــادة؛  قفــازات  الرياضيــة؛ 
المالبــس  عــن  )عــدا  الخارجيــة  المعاطــف  االأطفــال؛  مالبــس 
ــة)؛  ــة التقليدي ف الكوري ــات�ي ــة والفس ــ�ي للرياض ــتخدام الح لالس
ــة؛  ــس التحتي ــائية؛ مالب ــوم النس ــواب الن ــة؛ اث ــس الداخلي المالب
ف ]مالبــس[؛ قفــازات شــتوية؛ الجــوارب؛ االأوشــحة؛  أغطيــة لالأذنــ�ي
ــد  ــن جل ــود، أو م ــن الجل ــة م ــك المصنوع ــن تل ــازات وتتضم القف
اللمــس  تكنولوجيــا  ذات  قفــازات  الفــرو؛  مــن  أو  الحيوانــات 
ــتوية  ــه الش ــة الوج ــرأس؛ أقنع ــة ال ــة؛ أغطي وني لكرت ــات االإ للمنتج
ي  ــة الوجــه )كالبــس)، ليســت لالســتخدام الطــىب )المالبــس)؛ أغطي

ــل  ــادة للبل ــس المض ــس[؛ المالب ــة ]مالب ــي؛ االأحزم أو الصح
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :26/09/2022  التاريخ :26/09/2022

Trademark No.:43578 العالمة التجارية رقم :  43578

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

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

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Footwear; sports shoes; sports overcoats; sportswear; 
athletic uniforms; sports shirts; driving gloves; clothing; 
outer clothing; children’s clothing; overcoats (except 
wear for exclusive use for sports and Korean traditional 
dress); underwear; nighties; undergarments; ear 
muffs [clothing]; winter gloves; socks; sashes for wear; 
gloves including those made of skin, hide or fur; gloves 
for clothing having touch technology of electronic 
products; headwear; winter face masks(clothing); 
face coverings [clothing], not for medical or sanitary 
purposes; belts [clothing]; waterproof clothing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تلبــس فــوق 

ألبســة القــدم؛ االأحذيــة الرياضيــة؛ المعاطــف الــىت
المالبــس؛ االلبســة الرياضيــة؛ بــدالت رياضيــة موحــدة؛ القمصــان 
الخارجيــة؛  المالبــس  المالبــس؛  القيــادة؛  قفــازات  الرياضيــة؛ 
المالبــس  عــن  )عــدا  الخارجيــة  المعاطــف  االأطفــال؛  مالبــس 
ــة)؛  ــة التقليدي ف الكوري ــات�ي ــة والفس ــ�ي للرياض ــتخدام الح لالس
ــة؛  ــس التحتي ــائية؛ مالب ــوم النس ــواب الن ــة؛ اث ــس الداخلي المالب
ف ]مالبــس[؛ قفــازات شــتوية؛ الجــوارب؛ االأوشــحة؛  أغطيــة لالأذنــ�ي
ــد  ــن جل ــود، أو م ــن الجل ــة م ــك المصنوع ــن تل ــازات وتتضم القف
اللمــس  تكنولوجيــا  ذات  قفــازات  الفــرو؛  مــن  أو  الحيوانــات 
ــتوية  ــه الش ــة الوج ــرأس؛ أقنع ــة ال ــة؛ أغطي وني لكرت ــات االإ للمنتج
ي  ــة الوجــه )كالبــس)، ليســت لالســتخدام الطــىب )المالبــس)؛ أغطي

ــل  ــادة للبل ــس المض ــس[؛ المالب ــة ]مالب ــي؛ االأحزم أو الصح

  

 

Date :26/09/2022  التاريخ :26/09/2022

Trademark No.:43580 العالمة التجارية رقم :  43580

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف
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Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Footwear; sports shoes; sports overcoats; sportswear; 
athletic uniforms; sports shirts; driving gloves; clothing; 
outer clothing; children’s clothing; overcoats (except 
wear for exclusive use for sports and Korean traditional 
dress); underwear; nighties; undergarments; ear 
muffs [clothing]; winter gloves; socks; sashes for wear; 
gloves including those made of skin, hide or fur; gloves 
for clothing having touch technology of electronic 
products; headwear; winter face masks(clothing); 
face coverings [clothing], not for medical or sanitary 
purposes; belts [clothing]; waterproof clothing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تلبــس فــوق 

ألبســة القــدم؛ االأحذيــة الرياضيــة؛ المعاطــف الــىت
المالبــس؛ االلبســة الرياضيــة؛ بــدالت رياضيــة موحــدة؛ القمصــان 
الخارجيــة؛  المالبــس  المالبــس؛  القيــادة؛  قفــازات  الرياضيــة؛ 
المالبــس  عــن  )عــدا  الخارجيــة  المعاطــف  االأطفــال؛  مالبــس 
ــة)؛  ــة التقليدي ف الكوري ــات�ي ــة والفس ــ�ي للرياض ــتخدام الح لالس
ــة؛  ــس التحتي ــائية؛ مالب ــوم النس ــواب الن ــة؛ اث ــس الداخلي المالب
ف ]مالبــس[؛ قفــازات شــتوية؛ الجــوارب؛ االأوشــحة؛  أغطيــة لالأذنــ�ي
ــد  ــن جل ــود، أو م ــن الجل ــة م ــك المصنوع ــن تل ــازات وتتضم القف
اللمــس  تكنولوجيــا  ذات  قفــازات  الفــرو؛  مــن  أو  الحيوانــات 
ــتوية  ــه الش ــة الوج ــرأس؛ أقنع ــة ال ــة؛ أغطي وني لكرت ــات االإ للمنتج
ي  ــة الوجــه )كالبــس)، ليســت لالســتخدام الطــىب )المالبــس)؛ أغطي

ــل  ــادة للبل ــس المض ــس[؛ المالب ــة ]مالب ــي؛ االأحزم أو الصح

  

 

Date :26/09/2022  التاريخ :26/09/2022

Trademark No.:43581 العالمة التجارية رقم :  43581

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

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

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

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

 2989760

Goods/Services:
Footwear; sports shoes; sports overcoats; sportswear; 
athletic uniforms; sports shirts; driving gloves; clothing; 
outer clothing; children’s clothing; overcoats (except 
wear for exclusive use for sports and Korean traditional 
dress); underwear; nighties; undergarments; ear muffs 
[clothing]; winter gloves; socks; sashes for wear; gloves 
including those made of skin, hide or fur; gloves for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تلبــس فــوق 

ألبســة القــدم؛ االأحذيــة الرياضيــة؛ المعاطــف الــىت
المالبــس؛ االلبســة الرياضيــة؛ بــدالت رياضيــة موحــدة؛ القمصــان 
الخارجيــة؛  المالبــس  المالبــس؛  القيــادة؛  قفــازات  الرياضيــة؛ 
المالبــس  عــن  )عــدا  الخارجيــة  المعاطــف  االأطفــال؛  مالبــس 
ــة)؛  ــة التقليدي ف الكوري ــات�ي ــة والفس ــ�ي للرياض ــتخدام الح لالس
ــة؛ ــس التحتي ــائية؛ مالب ــوم النس ــواب الن ــة؛ اث ــس الداخلي المالب
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clothing having touch technology of electronic products; 
headwear; winter face masks(clothing); face coverings 
[clothing], not for medical or sanitary purposes; belts 
[clothing]; waterproof clothing 

ف ]مالبــس[؛ قفــازات شــتوية؛ الجــوارب؛ االأوشــحة؛  أغطيــة لالأذنــ�ي
ــد  ــن جل ــود، أو م ــن الجل ــة م ــك المصنوع ــن تل ــازات وتتضم القف
اللمــس  تكنولوجيــا  ذات  قفــازات  الفــرو؛  مــن  أو  الحيوانــات 
ــتوية  ــه الش ــة الوج ــرأس؛ أقنع ــة ال ــة؛ أغطي وني لكرت ــات االإ للمنتج
ي  ــة الوجــه )كالبــس)، ليســت لالســتخدام الطــىب )المالبــس)؛ أغطي

ــل  ــادة للبل ــس المض ــس[؛ المالب ــة ]مالب ــي؛ االأحزم أو الصح

  

 

Date :26/09/2022  التاريخ :26/09/2022

Trademark No.:43582 العالمة التجارية رقم :  43582

Class: 39 ي الصنف :   39
�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 رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Delivery of goods, delivery of goods by mail order, 
Packaging of goods, Storage of goods, Wrapping of 
goods, Car transport, Delivery of Flower, Parcel delivery, 
Transport, Taxi transport. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــف  ــدي، تغلي ي ــب الرب ــع بالطل ــليم البضائ ــع، تس ــليم البضائ تس
ــيارات،  ــل بالس ــع، النق ــف البضائ ــع، تغلي ــن البضائ ــلع، تخزي الس
توصيــل االأزهــار ، تســليم الطــرود، النقــل، النقــل بســيارات 

ــرة.  االج

اطات خاصة:عدم حماية كلمة Baladi بمعزل عن العالمة  اشرت

  
 

Date :27/09/2022  التاريخ :27/09/2022

Trademark No.:43583 العالمة التجارية رقم :  43583
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Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Masa cosmetics Factory Company  كة مصنع ماسا الدوات التجميل بإسم :  �ش

Applicant Address ALQUDS STREET .KUFR 
QALEEL .     NABLUSmasa.cosmetics@yahoo.com 

العنوان :  نابلس شارع القدس - كفر قليل جوال  0595545406 
  masa.cosmetics@yahoo.com

Applicant for Correspondence:  
Masa cosmetics Factory Company 
ALQUDS STREET .KUFR QALEEL .     NABLUSmasa.
cosmetics@yahoo.com    

كة  مصنع ماسا الدوات التجميل  عنوان التبليغ  :  �ش
.0595545406masa  نابلس شارع القدس - كفر قليل   جوال 

 cosmetics@yahoo.com

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 غسل وكي 

ات تبييض االأقمشة ومواد أخرى تستعمل �ف مستح�ف
ات تنظيف وصقل وجىي وكشط، صابون،  المالبس، مستح�ف

ات تجميل، غسول لوشن للشعر،  عطور وزيوت عطرية، مستح�ف
منظفات أسنان. 

اطات خاصة:عدم حماية Beauty بمعزل عن العالمة التجارية  اشرت

  
 

Date 27/09/2022:  التاريخ :27/09/2022

Trademark No.43584: العالمة التجارية رقم :  43584

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: yazan Moeen Muhammad Walid 
Mare 

ف محمد وليد  مرعي  بإسم :  يزن مع�ي

Applicant Address: Palestine . Nablus .Beit Wazan 
- next to Bravo Supermarketobile: 0598433503 
Email : Yazanmarie9@gmail.com 

- نابلس  -بيت وزن /  بجانب سوبرماركت برافو     ف العنوان :  فلسط�ي
  Yazanmarie9@gmail.com : جوال : 0598433503  ايميل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

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 . مســتح�ف . 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 ــ�ف ــر خ ــات ) عصائ وب مرش

اب نحول” بمعزل عن العالمة  اطات خاصة:عدم حماية “�ش اشرت
التجارية
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Date :26/09/2022  التاريخ :26/09/2022

Trademark No.:43593 العالمة التجارية رقم :  43593

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SAMMONTANA S.P.A.  .إيه. ي بإسم :  سامونتانا أس.�ب

Applicant Address :Via Tosco Romagnola, 56,  
EMPOLI, Italy 

، إيطاليا   العنوان :  فيا توسكو روماجنولو، 56، إيمبوىلي

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

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

 2989760

Goods/Services:
Ices and ice creams; ice lollies; frosting mixes; sorbets 
and sherbets; ice cream cakes; ice cream stick bars; ice 
cream sandwiches; frozen pastry 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصقيــع  خلطــات  الجليــد  مصاصــات  كريــم.  واآليــس  الثلــج 
بــات. كعــك اآليــس كريــم قضبــان .”عصــا  وبــات مثلجــة و �ش ومرش
ــدة  ــات المجم ــم المعجن ــس كري ــات اآلي ــم. سندويش ــس كري اآلي

اطات خاصة:عدم حماية كلمة Italiano بمعزل عن العالمة  اشرت
التجارية 

  

 

Date :02/10/2022  التاريخ :02/10/2022

Trademark No.:43594 العالمة التجارية رقم :  43594

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: TCL Technology Group 
Corporation 

ي ىسي إل تكنولوجي غروب كوربوريشن 
بإسم :  �ت

Applicant Address: TCL Technology Building, 17 
Huifeng 3rd Road, Zhongkai High Technology 
Development District, Huizhou, Guangdong, 
China 

ي ىسي ال تكنولوجي بيلدينغ، 17 هويفينغ 3آر دي رود، 
العنوان :  �ت

يكت، هويزهو،  زهونغكاي هاي تكنولوجي ديفالوبمنت ديسرت
ف   غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
PO BOX 21, Tammun - State of Palestine    

ي عوده 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي غريب بىف

يد 21،  – طمون   صندوق الرب
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Goods/Services:
Vacuum cleaners; washing machines [laundry]; 
blenders, electric, for household purposes; dishwashers; 
dry-cleaning machines; wringing machines for laundry; 
food preparation machines, electromechanical; juice 
extractors, electric; Ironing machines; machines and 
apparatus for cleaning, electric. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــات الكهربائي ــيل[؛ الخالط ــاالت ]الغس ــة؛ الغس ــة كهربائي مكنس
ــاف؛  ــف الج ــون؛ آالت التنظي ــاالت الصح ــة؛ غس لي ف ــراض المرف لالأغ
آالت عــ� للغســيل؛ آالت تحضــري الطعــام، كهروميكانيكيــة؛ 
وأجهــزة  آالت  ؛  الــكي آالت  الكهربائيــة؛  العصــري  مســتخلصات 

للتنظيــف، كهربائيــة. 

  

 

Date :02/10/2022  التاريخ :02/10/2022

Trademark No.:43596 العالمة التجارية رقم :  43596

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: TCL Technology Group 
Corporation 

ي ىسي إل تكنولوجي غروب كوربوريشن 
بإسم :  �ت

Applicant Address :TCL Technology Building, 17 
Huifeng 3rd Road, Zhongkai High Technology 
Development District, Huizhou, Guangdong, 
China 

ي ىسي ال تكنولوجي بيلدينغ، 17 هويفينغ 3آر دي رود، 
العنوان :  �ت

يكت، هويزهو،  زهونغكاي هاي تكنولوجي ديفالوبمنت ديسرت
ف   غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
PO BOX 21, Tammun - State of Palestine    

ي عوده 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي غريب بىف

يد 21،  – طمون   صندوق الرب

Goods/Services:
Television apparatus; Soundbars; Loudspeakers; Mobile 
telephones; Tablet computers; Wireless headphones; 
Smart door locks; Smartglasses; Smartphone software 
applications, downloadable; Computer software 
applications, downloadable; Encoded identification 
bracelets, magnetic; Light emitting diode (LED) displays; 
Video display screens; Remote control apparatus; Video 
projectors. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــف  ات الصــوت؛ الهوات ــرب ات الصــوت؛ مك ــرب ــون؛ مك ــاز التلفزي جه
ــال  ــلكية؛ أقف ــماعات الس ــي؛ س ــر لوح ــزة كمبيوت ــة؛ أجه المحمول
ــف  ــج الهوات ــات برام ــة؛ تطبيق ــارات الذكي ــة؛ النظ ــواب الذكي االأب
يمكــن  الكمبيوتــر،  برامــج  تطبيقــات  يــل؛  ف للترف قابلــة  الذكيــة، 
يلهــا؛ أســاور تحديــد مشــفرة، مغناطيســية؛ شاشــات الصمــام  ف ترف
ــاز  ــو؛ جه ــرض الفيدي ــات ع ــوء )LED)؛ شاش ــث للض ي الباع

ــا�أ الثن
ــو.  ــرض الفيدي ــزة ع ــد؛ أجه ــن بع ــم ع التحك

  

 

Date :02/10/2022  التاريخ :02/10/2022

Trademark No.:43597 العالمة التجارية رقم :  43597

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف
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Applicant Name: TCL Technology Group 
Corporation 

ي ىسي إل تكنولوجي غروب كوربوريشن 
بإسم :  �ت

Applicant Address :TCL Technology Building, 17 
Huifeng 3rd Road, Zhongkai High Technology 
Development District, Huizhou, Guangdong, 
China 

ي ىسي ال تكنولوجي بيلدينغ، 17 هويفينغ 3آر دي رود، 
العنوان :  �ت

يكت، هويزهو،  زهونغكاي هاي تكنولوجي ديفالوبمنت ديسرت
ف   غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
PO BOX 21, Tammun - State of Palestine    

ي عوده 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي غريب بىف

يد 21،  – طمون   صندوق الرب

Goods/Services:
Air-conditioning installations; Refrigerators; Air 
purifying apparatus and machines; Microwave ovens 
[cooking apparatus]; Air fryers; Humidifiers for 
household purposes; Fans [air-conditioning]; Laundry 
drying machines; Dehumidifiers for household 
purposes; Electric fans for personal use; Cooking 
utensils, electric; Kettles, electric; Air humidifying 
apparatus; Electric hair dryers; Heating apparatus. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــواء؛  ــة اله ــزة وآالت تنقي ــات؛ أجه ــواء؛ ثالج ــف اله ــآت تكيي منش
مرطبــات  مقــاىلي هوائيــة؛  طبــخ[؛  ]جهــاز  الميكروويــف  أفــران 
ليــة؛ مــراوح ]تكييــف هــواء[؛ آالت تجفيــف الغســيل؛  ف لالأغــراض المرف
ليــة؛ مــراوح كهربائيــة لالســتخدام  ف مزيــالت الرطوبــة لالأغــراض المرف
ي الطبــخ الكهربائيــة؛ غاليــات كهربائيــة؛ جهــاز 

؛ أوا�ف الشــخىي
 . ف ــخ�ي ــاز تس ــة؛ جه ــعر الكهربائي ــات الش ــواء؛ مجفف ــب اله ترطي

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43630 العالمة التجارية رقم :  43630

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Al-Jabrini Dairy and Foodstuff 
Company 

ي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية 
يىف كة الجرب بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence:  
Hulul Law Firm 
Al-Bireh - Al-Sharfa - Gemzo Street - Mike Issa 
Building - next to Al-Jeriri Rent a Car    

عنوان التبليغ  :  مكتب حلول للمحاماة 
فة – شارع جمزو – عمارة مايك عيىس – بجانب الجريري لتأجري  ة -الرش  البري

السيارات ص.ب 3903 

Goods/Services:
Almond milk, non-alcoholic aperitifs, whey drinks, non-
alcoholic apple juice, non-alcoholic cocktails, powders 
for fizzy drinks, extracts for preparing beverages, 
non-alcoholic fruit extracts, sweetened tablets for 
effervescent drinks, powders for effervescent drinks, 
preparations for preparing drinks, grape juice

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  وبــات فاتحــة للشــهية غــري كحوليــة ، مرش حليــب اللــوز، مرش
، كوكتيــالت غــري كحوليــة  ف ، عصــري تفــاح غــري كحــوىلي مصــل اللــ�ب
وبــات  وبــات الفــوارة ، خالصــات لتحضــري المرش ، مســاحيق للمرش
وبــات  ، خالصــات فواكــه غــري كحوليــة ، أقــراص محــالة للمرش
ــري  ات لتحض ــتح�ف ــوارة ، مس ــات الف وب ــاحيق للمرش ــوارة، مس الف
، عصائــر ة ، مــاء الشــعري وبات،عصــري عنــب غــري مخمــر، بــري المرش
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Unfermented, beer, barley water, fruit juices drinks, 
non-alcoholic fruit juices, non-alcoholic drinks based 
on honey, almond syrup, powders for sparkling drinks, 
mineral water, soda water, fruit juice concentrate for 
making beverages, fruit juice concentrate for making 
lemonade, tomato juice, Vegetable juice, recurring 
drinks, lemonade, peanut milk, grape juice, almond 
syrup, sarsaparilla syrup, sherbet,

وبــات غــري  وبــات عصــري فواكــه غــري كحوليــة مرش فواكــه مرش
وبــات  اب اللــوز، مســاحيق للمرش كحوليــة اساســها العســل، �ش
الفــوارة، ميــاه معدنيــة، مــاء الصــودا ،عصــري فاكهــة مركــز لعمــل 
ــادا،  ــات الليمون وب ــز لعمــل المرش ــة مرك ــات، عصــري فاكه وب المرش
 ، تواتريــة  وبــات  مرش  ، وات  خــ�ف عصــري   ، طماطــم  عصــري 
اب اللــوز  ي ، عصــري عنــب ، �ش

ليموناضــة ، حليــب الفــول الســودا�ف
بــات. اب الفشــاغ ، �ش ، �ش

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

  
 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43634 العالمة التجارية رقم :  43634

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية-غري الربحية 

Applicant Address :Wattgasse 48, FN 
233747x,1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون”  جوال 0598119176 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  

Goods/Services:
Catalogues, Cutters (Paper?) [office requisites], Cutters 
(Paper?) [office requisites], Note books, Packing 
paper, Paper *, Photograph stands, Photographs 
[printed], Pictures, Placards of paper or cardboard, 
Plastic cling film, extensible, for palletization, Plastic 
film for wrapping, Plastics for modeling, Postage 
stamps, Postcards, Posters, Printed matter, Printed 
publications, Prints [engravings], Radiograms (Paper 
for?), Signboards of paper or cardboard, Stamps [seals], 
Stamps [seals] (Cases for?). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة)،  ــوازم مكتبي ــورق ) ل ــات ال ــور)، قطاع ــل مص ــات ) دلي كتالوج
ملفــات لــالأوراق، دفاتــر، ورق تغليــف، ورق، مســاند للصــور 
الفوتوغرافيــة، صــور فوتوغرافيــة ) مطبوعــة)، صــور، إعالنــات مــن 
الــورق أو الــورق المقــوى، رقائــق بالســتيكية الصقــة قابلــة للتمــدد 
لحــزم المــواد، رقائــق بالســتيكية للتغليــف، مــواد بالســتيكية 
ة،  كبــري إعالنــات  بريديــة،  بطاقــات  بريــد،  طوابــع  للتشــكيل، 
ــات)،  ــة ) مطبوع ــور مطبوع ــة، ص ــورات مطبوع ــات، منش مطبوع
قيــات الالســلكية، الفتــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى،  ورق للرب

ــام.  ــب لالأخت ــام)، عل ــات ) أخت طبع
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Date 29/09/2022:  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.43635: العالمة التجارية رقم :  43635

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-   جوال 0598119176

Goods/Services:
Balloons (Play—),Balls for games, Bladders of balls for 
games, Body boards, Checkers [games], Dolls, Dolls’ 
clothes, Games* ,Marionettes, Masks (Theatrical—
),Masks (Toy—),Play balloons, Playing balls, Plush toys, 
Stuffed toys, Teddy bears. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بالونــات لعــب، كــرات للعــب، أكيــاس كــرات هوائيــة للعــب، ألــواح 
ــى  ــاب، دم ــى، ألع ــس الُدم ــى، مالب ــا، دُم ــب الدام ــمية، لع جس
ــرات  ــب، ك ــات لع ــب، بالون ــة لع ــة، أقنع ــة مرحي ــة، أقنع متحرك
ــى  ــوة، دم ــاب محش ــل، ألع ــن المخم ــة م ــاب مصنوع ــب، ألع لع

ــة.  الدبب

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43636 العالمة التجارية رقم :  43636

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 
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Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Advertising, Advertising by mail order, Advertising 
material (Updating of-), Advertising matter 
(Dissemination of-), Communication media 
(Presentation of goods on —), for retail purposes, 
Dissemination of advertising matter, Marketing, On-
line advertising on a computer network, Outdoor 
advertising, Presentation of goods on communication 
media for retail purposes, Publication of publicity texts, 
Publicity, Television advertising. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــدي، تحديــث  عــالن بالطلــب الرب دعايــة وإعــالن، الدعايــة واالإ
ــرض  ــالن، ع ع ــة واالإ ــواد الدعاي ــرش م ــالن، ن ع ــة واالإ ــواد الدعاي م
الســلع عــى وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا بالتجزئــة، نــرش مــواد 
ــى  ة ع ــا�ش ــة المب ــالن والدعاي ع ــويق، واالإ ــالن، التس ع ــة واالإ الدعاي
عــالن الخارجــي، عــرض الســلع عى  شــبكات الكمبيوتــر، الدعايــة واالإ
وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا بالتجزئــة، نــرش نصــوص الدعايــة 
ــون.  عــالن عــرب التلفزي ــة واالإ عــالن، الدعاي ــة واالإ عــالن، الدعاي واالإ

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43637 العالمة التجارية رقم :  43637

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176
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Goods/Services:
Academies [education], Amusement arcade services 
(Providing —), Amusements, Arranging and conducting 
of workshops  [training], Books (Publication of —), Camp 
services (Holiday entertainment), Circuses, Coaching 
[training], Entertainment, Exhibitions (Organization 
of —) for cultural or educational purposes, Live 
performances (Presentation of—),Practical training 
[demonstration], Production of shows, Providing 
amusement arcade services, Teaching , Theatre 
productions, Workshops (Arranging and conducting of 
—) [training]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قاعــات  خدمــات  تقديــم  والتعليــم)،  بيــة  )للرت كاديميــات  االأ
للتســلية، التســلية، تنظيــم وإدارة ورشــات العمــل ) تدريــب)، 
ك،  فيــه)، الســري نــرش الكتــب، خدمــات معســكرات العطــالت ) للرت
لالأغــراض  المعــارض  تنظيــم  فيــه،  الرت التدريــب)،   ( التمريــن 
ــىي  ــب العم ــة، التدري ــات حي ــرض تمثيلي ــة، ع ــة أو التعليمي الثقافي
ــات  ــات قاع ــري خدم ــة، توف ــروض مرحي ــاج ع ــتعراض)، انت ) اس
ــات  ــم وإدارة ورش ــي، تنظي ــاج المرح ــس، االنت ــلية، التدري التس

العمــل ) تدريــب). 

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43638 العالمة التجارية رقم :  43638

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
المتعلقــة بهــا، خدمــات التحاليــل واالأبحــاث الصناعيــة، خدمــات 

تصميــم وتطويــر عتــاد وبرامــج الكمبيوتــر. 
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Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43639 العالمة التجارية رقم :  43639

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Health care, Health centers, Homes (Convalescent—
),Homes (Nursing—), Rehabilitation for substance 
abuse patients, Rest homes, Sanatoriums, Telemedicine 
services, Therapy services, Medical assistance, 
Hospitals, Hospices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الرعاية الصحية، المراكز الصحية، دور نقاهة، دور التمريض، 
يذاء الجسدي، دور الراحة، المصحات،  اعادة تأهيل مر�ف االإ
خدمات التطبيب عن بعد، خدمات العالج، المساعدة الطبية، 

مستشفيات، دور العجزة والمقعدين. 

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43640 العالمة التجارية رقم :  43640

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Catalogues, Cutters (Paper?) [office requisites], Cutters 
(Paper?) [office requisites], Note books, Packing 
paper, Paper *, Photograph stands, Photographs 
[printed], Pictures, Placards of paper or cardboard, 
Plastic cling film, extensible, for palletization, Plastic 
film for wrapping, Plastics for modeling, Postage 
stamps, Postcards, Posters, Printed matter, Printed 
publications, Prints [engravings], Radiograms (Paper 
for?), Signboards of paper or cardboard, Stamps [seals], 
Stamps [seals] (Cases for?). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة)،  ــوازم مكتبي ــورق ) ل ــات ال ــور)، قطاع ــل مص ــات ) دلي كتالوج
ملفــات لــالأوراق، دفاتــر، ورق تغليــف، ورق، مســاند للصــور 
الفوتوغرافيــة، صــور فوتوغرافيــة ) مطبوعــة)، صــور، إعالنــات مــن 
الــورق أو الــورق المقــوى، رقائــق بالســتيكية الصقــة قابلــة للتمــدد 
لحــزم المــواد، رقائــق بالســتيكية للتغليــف، مــواد بالســتيكية 
ة،  كبــري إعالنــات  بريديــة،  بطاقــات  بريــد،  طوابــع  للتشــكيل، 
ــات)،  ــة ) مطبوع ــور مطبوع ــة، ص ــورات مطبوع ــات، منش مطبوع
قيــات الالســلكية، الفتــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى،  ورق للرب

ــام.  ــب لالأخت ــام)، عل ــات ) أخت طبع

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43641 العالمة التجارية رقم :  43641

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Balloons (Play—),Balls for games, Bladders of balls for 
games, Body boards, Checkers [games], Dolls, Dolls’ 
clothes, Games* ,Marionettes, Masks (Theatrical—
),Masks (Toy—),Play balloons, Playing balls, Plush toys, 
Stuffed toys, Teddy bears. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بالونــات لعــب، كــرات للعــب، أكيــاس كــرات هوائيــة للعــب، ألــواح 
ــى  ــاب، دم ــى، ألع ــس الُدم ــى، مالب ــا، دُم ــب الدام ــمية، لع جس
ــرات  ــب، ك ــات لع ــب، بالون ــة لع ــة، أقنع ــة مرحي ــة، أقنع متحرك
ــى  ــوة، دم ــاب محش ــل، ألع ــن المخم ــة م ــاب مصنوع ــب، ألع لع

ــة.  الدبب
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43642 العالمة التجارية رقم :  43642

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address :Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Advertising, Advertising by mail order, Advertising 
material (Updating of-), Advertising matter 
(Dissemination of-), Communication media 
(Presentation of goods on —), for retail purposes, 
Dissemination of advertising matter, Marketing, On-
line advertising on a computer network, Outdoor 
advertising, Presentation of goods on communication 
media for retail purposes, Publication of publicity texts, 
Publicity, Television advertising. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــدي، تحديــث  عــالن بالطلــب الرب دعايــة وإعــالن، الدعايــة واالإ
ــرض  ــالن، ع ع ــة واالإ ــواد الدعاي ــرش م ــالن، ن ع ــة واالإ ــواد الدعاي م
الســلع عــى وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا بالتجزئــة، نــرش مــواد 
ــى  ة ع ــا�ش ــة المب ــالن والدعاي ع ــويق، واالإ ــالن، التس ع ــة واالإ الدعاي
عــالن الخارجــي، عــرض الســلع عى  شــبكات الكمبيوتــر، الدعايــة واالإ
وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا بالتجزئــة، نــرش نصــوص الدعايــة 
ــون.  عــالن عــرب التلفزي ــة واالإ عــالن، الدعاي ــة واالإ عــالن، الدعاي واالإ

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43643 العالمة التجارية رقم :  43643

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Academies [education], Amusement arcade services 
(Providing —), Amusements, Arranging and conducting 
of workshops  [training], Books (Publication of —), Camp 
services (Holiday entertainment), Circuses, Coaching 
[training], Entertainment, Exhibitions (Organization 
of —) for cultural or educational purposes, Live 
performances (Presentation of—),Practical training 
[demonstration], Production of shows, Providing 
amusement arcade services, Teaching , Theatre 
productions, Workshops (Arranging and conducting of 
—) [training]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قاعــات  خدمــات  تقديــم  والتعليــم)،  بيــة  )للرت كاديميــات  االأ
للتســلية، التســلية، تنظيــم وإدارة ورشــات العمــل ) تدريــب)، 
ك،  فيــه)، الســري نــرش الكتــب، خدمــات معســكرات العطــالت ) للرت
لالأغــراض  المعــارض  تنظيــم  فيــه،  الرت التدريــب)،   ( التمريــن 
ــىي  ــب العم ــة، التدري ــات حي ــرض تمثيلي ــة، ع ــة أو التعليمي الثقافي
ــات  ــات قاع ــري خدم ــة، توف ــروض مرحي ــاج ع ــتعراض)، انت ) اس
ــات  ــم وإدارة ورش ــي، تنظي ــاج المرح ــس، االنت ــلية، التدري التس

العمــل ) تدريــب). 

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43644 العالمة التجارية رقم :  43644

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants – President Putin Street/ President 
Putin Palestinian Organization Building/ Third 
Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
المتعلقــة بهــا، خدمــات التحاليــل واالأبحــاث الصناعيــة، خدمــات 

تصميــم وتطويــر عتــاد وبرامــج الكمبيوتــر. 

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43645 العالمة التجارية رقم :  43645

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
President Putin Street/ President Putin 
Palestinian Organization Building/ Third Floor- 
Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Health care, Health centers, Homes (Convalescent—
),Homes (Nursing—), Rehabilitation for substance 
abuse patients, Rest homes, Sanatoriums, Telemedicine 
services, Therapy services, Medical assistance, 
Hospitals, Hospices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الرعايــة الصحيــة، المراكــز الصحيــة، دور نقاهــة، دور التمريــض، 
يــذاء الجســدي، دور الراحــة، المصحــات،  اعــادة تأهيــل مــر�ف االإ
خدمــات التطبيــب عــن بعــد، خدمــات العــالج، المســاعدة الطبيــة، 

مستشــفيات، دور العجــزة والمقعديــن. 

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43646 العالمة التجارية رقم :  43646
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
President Putin Street/ President Putin 
Palestinian Organization Building/ Third Floor- 
Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Catalogues, Cutters (Paper?) [office requisites], Cutters 
(Paper?) [office requisites], Note books, Packing 
paper, Paper *, Photograph stands, Photographs 
[printed], Pictures, Placards of paper or cardboard, 
Plastic cling film, extensible, for palletization, Plastic 
film for wrapping, Plastics for modeling, Postage 
stamps, Postcards, Posters, Printed matter, Printed 
publications, Prints [engravings], Radiograms (Paper 
for?), Signboards of paper or cardboard, Stamps [seals], 
Stamps [seals] (Cases for?). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة)،  ــوازم مكتبي ــورق ) ل ــات ال ــور)، قطاع ــل مص ــات ) دلي كتالوج
ملفــات لــالأوراق، دفاتــر، ورق تغليــف، ورق، مســاند للصــور 
الفوتوغرافيــة، صــور فوتوغرافيــة ) مطبوعــة)، صــور، إعالنــات مــن 
الــورق أو الــورق المقــوى، رقائــق بالســتيكية الصقــة قابلــة للتمــدد 
لحــزم المــواد، رقائــق بالســتيكية للتغليــف، مــواد بالســتيكية 
ة،  كبــري إعالنــات  بريديــة،  بطاقــات  بريــد،  طوابــع  للتشــكيل، 
ــات)،  ــة ) مطبوع ــور مطبوع ــة، ص ــورات مطبوع ــات، منش مطبوع
قيــات الالســلكية، الفتــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى،  ورق للرب

ــام.  ــب لالأخت ــام)، عل ــات ) أخت طبع

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43647 العالمة التجارية رقم :  43647

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
President Putin Street/ President Putin 
Palestinian Organization Building/ Third Floor- 
Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Balloons (Play—),Balls for games, Bladders of balls for 
games, Body boards, Checkers [games], Dolls, Dolls’ 
clothes, Games* ,Marionettes, Masks (Theatrical—
),Masks (Toy—),Play balloons, Playing balls, Plush toys, 
Stuffed toys, Teddy bears. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بالونــات لعــب، كــرات للعــب، أكيــاس كــرات هوائيــة للعــب، ألــواح 
ــى  ــاب، دم ــى، ألع ــس الُدم ــى، مالب ــا، دُم ــب الدام ــمية، لع جس
ــرات  ــب، ك ــات لع ــب، بالون ــة لع ــة، أقنع ــة مرحي ــة، أقنع متحرك
ــى  ــوة، دم ــاب محش ــل، ألع ــن المخم ــة م ــاب مصنوع ــب، ألع لع

ــة.  الدبب
  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43648 العالمة التجارية رقم :  43648

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
President Putin Street/ President Putin 
Palestinian Organization Building/ Third Floor- 
Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Advertising, Advertising by mail order, Advertising 
material (Updating of-), Advertising matter 
(Dissemination of-), Communication media 
(Presentation of goods on —), for retail purposes, 
Dissemination of advertising matter, Marketing, On-
line advertising on a computer network, Outdoor 
advertising, Presentation of goods on communication 
media for retail purposes, Publication of publicity texts, 
Publicity, Television advertising. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــدي، تحديــث  عــالن بالطلــب الرب دعايــة وإعــالن، الدعايــة واالإ
ــرض  ــالن، ع ع ــة واالإ ــواد الدعاي ــرش م ــالن، ن ع ــة واالإ ــواد الدعاي م
الســلع عــى وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا بالتجزئــة، نــرش مــواد 
ــى  ة ع ــا�ش ــة المب ــالن والدعاي ع ــويق، واالإ ــالن، التس ع ــة واالإ الدعاي
عــالن الخارجــي، عــرض الســلع عى  شــبكات الكمبيوتــر، الدعايــة واالإ
وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا بالتجزئــة، نــرش نصــوص الدعايــة 
ــون.  عــالن عــرب التلفزي ــة واالإ عــالن، الدعاي ــة واالإ عــالن، الدعاي واالإ
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43649 العالمة التجارية رقم :  43649

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address :Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
President Putin Street/ President Putin 
Palestinian Organization Building/ Third Floor- 
Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

Goods/Services:
Academies [education], Amusement arcade services 
(Providing —), Amusements, Arranging and conducting 
of workshops  [training], Books (Publication of —), Camp 
services (Holiday entertainment), Circuses, Coaching 
[training], Entertainment, Exhibitions (Organization 
of —) for cultural or educational purposes, Live 
performances (Presentation of—),Practical training 
[demonstration], Production of shows, Providing 
amusement arcade services, Teaching , Theatre 
productions, Workshops (Arranging and conducting of 
—) [training]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قاعــات  خدمــات  تقديــم  والتعليــم)،  بيــة  )للرت كاديميــات  االأ
للتســلية، التســلية، تنظيــم وإدارة ورشــات العمــل ) تدريــب)، 
ك،  فيــه)، الســري نــرش الكتــب، خدمــات معســكرات العطــالت ) للرت
لالأغــراض  المعــارض  تنظيــم  فيــه،  الرت التدريــب)،   ( التمريــن 
ــىي  ــب العم ــة، التدري ــات حي ــرض تمثيلي ــة، ع ــة أو التعليمي الثقافي
ــات  ــات قاع ــري خدم ــة، توف ــروض مرحي ــاج ع ــتعراض)، انت ) اس
ــات  ــم وإدارة ورش ــي، تنظي ــاج المرح ــس، االنت ــلية، التدري التس

العمــل ) تدريــب). 
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Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43650 العالمة التجارية رقم :  43650

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 

Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
President Putin Street/ President Putin 
Palestinian Organization Building/ Third Floor- 
Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون” 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  جوال 0598119176

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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
المتعلقــة بهــا، خدمــات التحاليــل واالأبحــاث الصناعيــة، خدمــات 

تصميــم وتطويــر عتــاد وبرامــج الكمبيوتــر. 

  

 

Date :29/09/2022  التاريخ :29/09/2022

Trademark No.:43651 العالمة التجارية رقم :  43651

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: ROTE NASEN Clowndoctors 
International Gemeinnützige Privatstiftung 

بإسم :  مؤسسة االأنوف الحمراء الدولية - غري الربحية 
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Applicant Address: Wattgasse 48, FN 233747x, 
1170 Vienna, Austria 

العنوان :  بفاتجاىسي 233747x FN  ,48، فيينا، النمسا  

Applicant for Correspondence:  
Haymour Law Firm -Attorneys & Legal 
Consultants 
President Putin Street/ President Putin 
Palestinian Organization Building/ Third Floor- 
Office 323/ Bethlehem- Palestine.    

عنوان التبليغ  :  “مكتب حيمور للمحاماة “محامون ومستشارون 
قانونيون”  جوال 0598119176 

ف الية/ الطابق الثالث-  / مبىف مؤسسة الرئيس بوت�ي ف  شارع الرئيس بوت�ي
مكتب رقم 323/ بيت لحم-  

Goods/Services:
Health care, Health centers, Homes (Convalescent—
),Homes (Nursing—), Rehabilitation for substance 
abuse patients, Rest homes, Sanatoriums, Telemedicine 
services, Therapy services, Medical assistance, 
Hospitals, Hospices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الرعايــة الصحيــة، المراكــز الصحيــة، دور نقاهــة، دور التمريــض، 
يــذاء الجســدي، دور الراحــة، المصحــات،  اعــادة تأهيــل مــر�ف االإ
خدمــات التطبيــب عــن بعــد، خدمــات العــالج، المســاعدة الطبيــة، 

مستشــفيات، دور العجــزة والمقعديــن. 

  

 

Date :02/10/2022  التاريخ :02/10/2022

Trademark No.:43653 العالمة التجارية رقم :  43653

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Al Muhannad Company for 
Bottling Water and Soft Beverages 

وبات الخفيفة  كة المهند لتعبئة المياه والمرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Al-Bireh Industrial 
Area Mobile 0569332111                   

ة  المنطقة الصناعية جوال 0569332111                     العنوان :  رام الله البري

Applicant for Correspondence:  
 Adv Raed Diab Al-Bireh, Nablus Street, Al-Silwadi 
Building, 1st floor, Mobile 0599364804         
  Adv  Raed Diab Al-Bireh, Nablus Street, Al-
Silwadi Building, 1st floor, Mobile 0599364804       

ة شارع نابلس عمارة السلوادي  عنوان التبليغ  :   المحامي رائد ذياب البري
ط 1 جوال 0599364804      

ة شارع نابلس عمارة السلوادي ط 1 جوال    المحامي رائد ذياب البري
                   0599364804

Goods/Services:
Beverages  Non –alcoholic , Waters table 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ب الصحية )ماء الينابيع)  وبات غري كحولية ، مياه الرش مرش

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة انهار بمعزل عن العالمة اشرت
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Date :03/10/2022  التاريخ :03/10/2022

Trademark No.:43655 العالمة التجارية رقم :  43655

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: assla company  كاه للعطاره كه عاصلة و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address: attil / tulkarm   العنوان :  عتيل/ طولكرم

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Herbal medicine, alternative medicine, and nutritional 
supplements

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عطارة وطب بديل ، مكمالت غذائية 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :04/10/2022  التاريخ :04/10/2022

Trademark No.:43659 العالمة التجارية رقم :  43659

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: saloni company for equipments 
of salons and barber supplies 

ف  ف صالونات و مستلزمات حالق�ي ي لتجهري
كه صالو�ف بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus   العنوان :  نابلس
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Applicant for Correspondence:  
fadi osama saber natour 
mopail / 0597774141nablus  /al natour building 
first floor  /eemail / tareqnatoor127@gamil.com  

عنوان التبليغ  :  المحامي فادي اسامه صابر ناطور 
 نابلس /عمارة الناطوز الطابق االول / زفيديا 

Goods/Services:
razors , electric or non - electric 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ماكينات حالقة كهربائية غري كهربائية 

Date :04/10/2022  التاريخ :04/10/2022

Trademark No.:43661 العالمة التجارية رقم :  43661

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Technogold puls company for 
elecrical and satellite appliances

كة تكنوجولد بلس لالجهزة الكهربائية والستاليت  بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin       ف العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence:  
Adv .Al`aAlasmer 
Jenin - Al Dakhiliyah Roundabout - Al Roya 
Building   

عنوان التبليغ  :  المحامي : عالء االسمر
ف – دوار الداخلية – عمارة الرؤيا  0598935529  جن�ي

Goods/Services:
aerials , satellite , cable , receivers , satellite dish 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هوائيات ، قمر صناعي ) ستاليت ) , كوابل , المستقبالت ، طبق 

استقبال االقمار الصناعية 
  super اطات خاصة:عدم الحماية عى االرقام واالحرف و اشرت

بمعزل عن العالمة

Date :04/10/2022  التاريخ :04/10/2022

Trademark No.:43670 العالمة التجارية رقم :  43670

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: seikh kasem company for food 
industry and spices

كة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل بإسم :  �ش

Applicant Address: Al ezarya 2798849       2798849  رية ف العنوان :  القدس - العري
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Applicant for Correspondence:  
seikh kasem company for food industry and 
spices
Al ezarya 2798849   

كة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل عنوان التبليغ  :  �ش
رية  2798849 ف  القدس - العري

Goods/Services:
Spices

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بهارات

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام 

  

 

Date :04/10/2022  التاريخ :04/10/2022

Trademark No.:43671 العالمة التجارية رقم :  43671

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: sheikh kasem company for food 
industry and spices

كة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل بإسم :  �ش

Applicant Address: al ezarya 2798849       2798849 رية ف العنوان :  القدس - العري

Applicant for Correspondence:  
sheikh kasem company for food industry and 
spices
al ezarya 2798849   

كة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل عنوان التبليغ  :  �ش
رية 2798849 ف  القدس - العري

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــو  ــة ، االرز، التابيك ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب ،  والســاغو ، الدقيــق والمســتح�ف
ــل  ــل والعس ــل النح ــة ، عس ــات المثلج ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــل  ــردل، الخ ــح ، الخ ، المل ف ــري ــحوق الخب ة ومس ــري ــود، الخم االس

ــج. ــارات ، الثل ــل)، البه ــات )التواب والصلص
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Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43673 العالمة التجارية رقم :  43673

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Noaman salamah Noaman 
Karameh 

بإسم :  نعمان سالمه نعمان كرامه 

Applicant Address : 
Hebron                 

العنوان :  الخليل  

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
milk and milk products . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحليب ومنتجات الحليب،

  

 

Date :05/10/2022  التاريخ :05/10/2022

Trademark No.:43674 العالمة التجارية رقم :  43674

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: ASTEMED FOR MEDICAL AND 
HEARING SOLUTIONS Co 

كة استيميد للحلول الطبية و السمعية المساهمة  بإسم :  �ش
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address: Rafidia Tower, FL:13, Nablus, 
Palestine ,00363 

  00363، ف العنوان :  عماره برج رقيديا، الطابق 13، نابلس، فلسط�ي
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Applicant for Correspondence:  
ADV.BASEL GHAZI SHASHTARI 
Palestine - Nanblus - Sufian St - Al-Shanteer 
Building - 5th Floor - Riyadeh for Law, 
Intellecual Property & Arbitration - e-mail 
: basel.g.shashtari@gmail.com/ phone : 
0599392151    

ي  عنوان التبليغ  :  المحامي باسل غازي عفيف ششرت
  - نابلس - شارع سفيان - عمارة الشنتري - ط 5 - مكتب ريادة للمحاماه و 
.basel.g.shashtari@gmail: ي

و�ف الملكية الفكرية و التحكيم  بريد الكرت
com/ هاتف محمول : 0599392151 

Goods/Services:
Medical services  veterinary services  hygienic and 
beauty care for human beings or animals  agriculture, 
horticulture and forestry services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات الطبيــة، الخدمــات البيطريــة، خدمــات العنايــة الصحية 
الحيوانــات،  أو  يــة  البرش للكائنــات  الجمــال  عــى  والمحافظــة 

ــات.  ــتنة والغاب ــة والبس ــات الزراع خدم
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام

  

 

Date :05/10/2022  التاريخ :05/10/2022

Trademark No.:43675 العالمة التجارية رقم :  43675

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Abdul Gawad & Partners 
Company for Trading and Manufacture of Shoes, 
General Ordinary

كاه لتجارة وصناعة االأحذية عادية  كة عبد الجواد و�ش بإسم :  �ش
عامة 

Applicant Address: Hebron Alhawouz 2        0599392847 ي جوال
العنوان :  الخليل الحاووز الثا�ف

Applicant for Correspondence:  
Abdul Gawad & Partners Company for Trading 
and Manufacture of Shoes, General Ordinary
Hebron Alhawouz 2    

كاه لتجارة وصناعة االأحذية عادية  كة عبد الجواد و�ش عنوان التبليغ  :  �ش
عامة 

ي جوال 0599392847
 الخليل الحاووز الثا�ف

Goods/Services:
Shoes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحذية 

اطات خاصة:عدم الحماية عى صورة راس االسد بمعزل عن  اشرت
العالمة
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Date :05/10/2022  التاريخ :05/10/2022

Trademark No.:43676 العالمة التجارية رقم :  43676

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Abdul Gawad & Partners 
Company for Trading and Manufacture of Shoes, 
General Ordinary

كاه لتجارة وصناعة االأحذية عادية  كة عبد الجواد و�ش بإسم :  �ش
عامة 

Applicant Address :Hebron Alhawouz 2        0599392847 ي جوال
العنوان :  الخليل الحاووز الثا�ف

Applicant for Correspondence:  
Abdul Gawad & Partners Company for Trading 
and Manufacture of Shoes, General Ordinary
Hebron Alhawouz 2    

كاه لتجارة وصناعة االأحذية عادية  كة عبد الجواد و�ش عنوان التبليغ  :  �ش
عامة 

ي جوال 0599392847
 الخليل الحاووز الثا�ف

Goods/Services:
Shoes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحذية 

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

  
 

Date :05/10/2022  التاريخ :05/10/2022

Trademark No.:43677 العالمة التجارية رقم :  43677

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Telescope digital services كة تلسكوب للخدمات الرقمية بإسم :  �ش

Applicant Address5: th Floor-  Istanbul Building - 
AL-Balloua-  Ramallah-  Palestine   

ف - رام الله – البالوع - شارع نابلس - اسطنبول  العنوان :  فلسط�ي
سنرت - الطابق الخامس جوال 0593909097    
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Telescope digital services
5th Floor-  Istanbul Building - AL-Balloua-  
Ramallah-  Palestine   

كة تلسكوب للخدمات الرقمية عنوان التبليغ  :  �ش
  - رام الله – البالوع - شارع نابلس - اسطنبول سنرت - الطابق الخامس 

جوال 0593909097

Goods/Services:
Transportation logistics , Transportation information 
, Transport , Goods (Delivery of) , Delivery (Message 
) , Courier services [messages or merchandise] , Car 
transport , Parcel delivery.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لوجســتيات النقــل ، معلومــات النقــل ، النقــل ، تســليم البضائــع 
، تســليم الرســائل ، خدمــات النقــل )نقــل الرســائل أو البضائــع )، 

النقــل بالســيارات ، تســليم الطــرود.

  

 

Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43684 العالمة التجارية رقم :  43684

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: mosleh for cnstruction and 
contracing company   

كه المصلح للمقاوالت واالعمار بإسم :  �ش

Applicant Address: JENIN       ف العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence:  
Adv. Nooraldeen jarrar
Jenin - Palestine Street - Khbeizah Complex - 2nd 
floor 0598546430   

عنوان التبليغ  :  المحامي نورالدين عرسان عبدالله جرار 
ة - ط2 0598546430  ف - شارع  - مجمع خبري ف  جن�ي

Goods/Services:
Boiler cleaning and repair, bricklaying. Building 
construction supervision, building insulating. Building 
of fair stalls and shops .carpentry services. Construction 
consolation. Doors and windows (installation of ). Fire 
alarm installation and repair. Information construction 
.  insulating building. Lift installation and repair . 
masonry. Paving road. Pipeline construction and 
maintenance. Quarrying services. Road paving . roofing 
services , building sealing , construction, demolition of 
buildings , diaper cleaning ,elevator installation and 
repair, furniture restoration,  information(construction) 
, installation of door and windows, insulating (building),  
interference suppression in electrical apparatus, 
lift installation and repair,  masonry, plastering,  
scaffolding, sealing (building) , signs( painting or repair 
of,), strong room maintenance, and repair, supervision 
(building construction),  warehouse construction and 
repair, window cleaning, windows (installation of doors  
and)   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اف عــى انشــاء   تنظيــف وإصــالح المراجــل , البنــاء بالطــوب , اال�ش
ــات  ــرض ,خدم ــالت ع ــاك ومح ــاء اكش ي , بن

ــا�ف ــزل المب ي , ع
ــا�ف المب

ــواب والنوافــذ  ــب االأب النجــارة ,استشــارات متعلقــة باالنشــاء ,تركي
ــن  ــات ع ــق ,معلوم ــد الحري ــذار ض ن ــزة االإ ــالح أجه ــب وإص , تركي
. تركيــب وإصــالح المصاعــد. البنــاء. تعبيــد  ي

ــا�ف االنشــاء . عــزل المب
الطــرق . انشــاء وصيانــة خطــوط االنابيــب .خدمــات اســتخراج 
احــكام ســد  التســقيف.  . خدمــات  الطــرق  تعبيــد   . الحجــارة 
ي ,تنظيــف البــالط المضلــع ,تركيــب 

,االنشــاء,هدم المبــا�ف ي
المبا�ف

ــب  ــات عــن االنشــاء ,تركي ــد االأثاث,معلوم وإصــالح المصاعد,تجدي
ي االأجهــزة 

ي , إزالــة التشــويش �ف
االأبــواب والنوافــذ , عــزل المبــا�ف

الكهربائيــة, تركيــب وإصــالح المصاعــد, البنــاء, التجصيــص, نصــب 
ــات او  ــالح الالفت ــالء او اص ي , ط

ــا�ف ــد المب ــكام س ــقاالت , اح الس
اف عــى انشــاء  شــارات , صيانــة وإصــالح الغــرف المنيعــه ,اال�ش االإ
ي ,انشــاء وإصــالح المســتودعات , تنظيــف النوافــذ , تركيــب 

ــا�ف المب
ــذ ــواب والنواف االأب
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43685 العالمة التجارية رقم :  43685

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Ola &Wesam Fostan Company 
for Clothes, Embroideries and Fashion . 

كة فستان عال و وسام للمالبس والمطرزات واالزياء  بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin       ف العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence:  
adv . Nooraldeen jarrar
Jenin - Palestine Street - Khbeizah Complex - 2nd 
floor 0598546430   

 عنوان التبليغ  :  
      المحامي نورالدين عرسان عبدالله جرار         

ة - ط2 0598546430  ف - شارع  - مجمع خبري ف  جن�ي

Goods/Services:
Aprons (clothing ), bandanas(neckerchiefs), belts 
(clothing), boas(necklets), braces for clothing 
(suspenders), brassieres, camisoles, chasubles,clothing, 
clothing of imitationns of leather, clothing of leather 
,coats(top),collars (clothing),combinations(clothing) 
,breeches for wear,corselets,corsets(underclothing), 
costumes(masquerade) ,drawers(clothing), dress 
shields, dresses, dressing gowns, esparto shoes or 
sandals, fur stoles , furs (clothing), gowns dressing , 
leather (clothing of ),linen (body)(garments), mantillas, 
masquerade costumes, ready made clothing, shirts, 
shotr sleeve shirts, slips(undergarments),underwear, 
uniforms , veils, waterproof clothing , 
wristbands(clothing), yokes(shirts). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــس)  ــه )مالب ــه) , احزم ــل للرقب ــات )منادي ــس) , بندان ــل )مالب مرابي
ــوالت  ــدر , قميص ــدات للص ــس , مش ــياالت للمالب ــاحات , ش , وش
ــد  ــن الجل ــس م ــس , مالب ــاءات , مالب ه ) عب ــري ــويه قص ات تس ــرت )س
المقلــد , مالبــس جلديــه , معاطــف خفيفــه ياقــات )مالبــس) 
ة)مالبــس, مشــدات  قمصــان مرولــه )مالبس),بنطلونــات قصري
للنساء,مشــدات للنســاء )تلبــس تحــت الثيــاب) , مالبــس للحفــالت 
التنكريــة, �اويــل داخليــة , واقيــات مالبــس, اثــواب, عبــاءات, 
احذيــة او صنــادل مــن نســيج الحلفــاء, شــاالت مــن الفــرو ,مالبــس 
ــات,  ــة, طرح ــس كتاني ــة, مالب ــس جلدي ــاءات, مالب ــرو, عب ــن الف م
ــة,  ــان, احذي ــزة , قمص ــس جاه ــة ,مالب ــالت التنكري ــس للحف مالب
قمصــان داخليــة )مالبــس داخليــة), مالبــس داخلية,أزيــاء موحــدة, 
خمار)مالبــس), مالبــس مضــادة للمــاء, اســاور قمصــان )مالبــس), 

ــان ــات قمص ياق
ي بمعزل عن العالمة

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة فستا�ف اشرت

  
 

Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43687 العالمة التجارية رقم :  43687
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: ALUTECH façade solutions 
company  

كه الو تك لحلول الواجهات واالعمال المعدنية  بإسم :  �ش
وااللمنيوم

Applicant Address: Palestine - jenin        ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
adv . Nooraldeen  jarrar 
Jenin - Palestine Street - Khbeizah Complex - 2nd 
floor 0598546430   

عنوان التبليغ  :  المحامي نورالدين عرسان عبدالله جرار         
ة - ط2 0598546430  ف - شارع  - مجمع خبري ف  جن�ي

Goods/Services:
Alloys of common metal , Aluminium , aluminium foil , 
aluminium wire , anchor plates, anchors , angle irons,  
boards of metal(building ), brazing (rods of metal 
for ), broom handles of metal ,  buckles of common 
metal (hardware), building boards of metal , building 
(framework of metal for ), building  materials of metal,  
building or furniture fittings of nickel silver, building 
panels of metal , building (reinforcing materials  of 
metal for ), building (fittings of metal for ), building of 
metal  , cast iron ,unwrought or semi wrought,  cast steel 
, ceilings of metal , chicken houses  of metal , chimneys of 
metal , chrome iron , door of metal , duckboards of metal 
, floor tiles of metal , floor of metal , foil(aluminium, foils 
of metal for wrapping and packaging , foot scrapers, 
foundry molds (moulds of metal ), gutters of metals 
, handling pallets of metal , pilings of metal , pillars 
of metal for buildings, poles of metal ,  poles of metal 
, pools (swimming metal structure, porches of metal  
(building), reinforcing materials of metal for  building , 
reinforcing materials of metal for pipes,  rings of metal , 
shuttering of metal for concrete,  tension links, tie plates,  
tile floorings of metal , tiles of metal , for buildings, tool 
boxes of metal  empty,  windows ( fittings of metal for ), 
windows of metal , wrapping and packaging , wrapping 
or binding bands of metal    

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ســبائك مــن معــادن غــري نفيســة ,المنيــوم , رقائــق المنيــوم 
ــة  ــاء معدني ــواح بن ــراىسي , ال ــت , م ــواح تثبي ــوم ,ال ــالك المني , اس
,قضبــان معدنيــة للتنحيــس , مقابــض معدنيــة للمكانــس, ابازيــم 
مــن معــادن غــري نفيســة )خــرداوات) , الــواح بنــاء معدنيــة , 
ــة  ــاء معدني ــواح بن ــة , ال ــاء معدني ــواد بن ــة , م ــاء معدني ــاكل بن هي
ي 

ــا�ف ي , مب
ــا�ف ــة للمب ــوازم معدني ــاء , ل ــة للبن ــة معدني ــواد تقوي , م

ــوالذ  ــغول ,ف ــف مش ــغول او نص ــري مش ــب غ ــد ص ــة ,حدي معدني
صــب ,اســقف معدنيــة , بيــوت معدنيــة للدجــاج , مداخــن معدنيــة 
ــة  ــواح معدني ــن ال ــات م ــة , ارضي ــواب معدني ــي , اب ــد كروم , حدي
ــوم ,  ــق المني ــة , رقائ ــات معدني ــات ,ارضي ي لالرضي

ــد�ف ــالط مع ,ب
رقائــق معدنيــة للــف والتغليــف , قوالــب ســباكة معدنيــة , مجــاري 
ــة ,  ــم معدني ــة ,دعائ ــل معدني ــات تحمي ــة , منص ــف معدني ت�ي
ــب  ــرك ســباحة )تراكي ــة ,ب ي , اعمــدة معدني

ــا�ف ــة للمب اعمــدة معدني
ــواد  ــاء , م ــة للبن ــليح معدني ــواد تس ــة ,م ــة معدني ــة ),اروق معدني
تقويــة معدنيــة للمواســري ,حلقــات معدنيــة ,قوالــب معدنيــة لصب 
الخرســانة ,حلقــات شــد , الــواح ربــط , ارضيــات تبليــط معدنيــة , 
ــة لــالدوات  ي , صناديــق معدني

ــا�ف ي للمب
ي , بــالط معــد�ف

بــالط معــد�ف
,فارغــة تراكيــب معدنيــة للنوافــذ , نوافــذ معدنيــة , رقائــق معدنيــة 

ــط .  ــف او الرب ــة للتغلي ــة معدني ــف ,اربط ــف والتغلي لل

  

 

Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43692 العالمة التجارية رقم :  43692
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name:  Noaman salamah Noaman 
Karameh

بإسم :  نعمان سالمه نعمان كرامه 

Applicant Address:  Hebron                                                            0598534131  العنوان :  الخليل نوبا -بالقرب من بلدية نوبا

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

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 ــ�ف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

ــالأكل.  الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة ل

  

 

Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43693 العالمة التجارية رقم :  43693

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: big shock for food stuff 
company 

كة بيج شوك للمواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron-dura-senger   العنوان :  الخليل-دورا-سنجر

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
energy drink - Aerated water - Aerated water( 
Preparations for making) 
Aperitifs non-alcoholic -  Beer wort  - Beverages (Non-
alcoholic-) -  Effervescing -soda water 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات لتحضري المياه الغازية -  وب طاقة - مياه غازية - مستح�ف مرش
وبات غري  وبات فاتحة للشهية غري كحولية - ماء الشعري - مرش مرش

وبات الفوارة - ماء صودا  كحولية - مساحيق للمرش

  

 

Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43694 العالمة التجارية رقم :  43694
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: big shock for food stuff 
company 

كة بيج شوك للمواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron-dura-senger   العنوان :  الخليل-دورا-سنجر

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
energy drink - Aerated water - Aerated 
water( Preparations for making) 
Aperitifs non-alcoholic -  Beer wort  - Beverages (Non-
alcoholic-) -  Effervescing -soda water 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات لتحضــري الميــاه  وب طاقــة - ميــاه غازيــة - مســتح�ف مــرش
ــعري  ــاء الش ــة - م ــري كحولي ــهية غ ــة للش ــات فاتح وب ــة - مرش الغازي
ــاء  ــوارة - م ــات الف وب ــاحيق للمرش ــة - مس ــري كحولي ــات غ وب - مرش

ــودا  ص

  

 

Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43696 العالمة التجارية رقم :  43696

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: big shock for food stuff 
company 

كة بيج شوك للمواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron-dura-senger   العنوان :  الخليل - دورا - سنجر

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Artificial coffee - Beverages (Coffee-based) - Beverages 
(Chocolate-based) - Beverages (Tea-based) - coffe - 
Coffee flavorings 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات اساســها  وبــات اساســها القهــوة - مرش قهــوة اصطناعيــة - مرش

وبــات اساســها الشــاي - قهــوة - منكهــات للقهــوة  الشــوكوالته مرش

  

 

Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43697 العالمة التجارية رقم :  43697

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Amal Mahmoud & Raed Khaleel Co.  .كة امل محمود ورائد خليل بإسم :  �ش
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Address: Jordan - Amman - North 
Marka - Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street.  
P.O. Box 3800 

العنوان :  المملكة االردنية الهاشمية - عمان - ماركا الشماليه - 
 شارع عبد المهدي الشمايله.  

  3800 Box .O.P

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــب؛  ــد الكت ــواد تجلي ــات؛ م ــوى؛ المطبوع ــون المق ــورق والكرت ال
والمســتلزمات  القرطاســية  ]المطبوعــة[؛  الفوتوغرافيــة  الصــور 
المكتبيــة، باســتثناء االأثــاث؛ المــواد الالصقــة لــالأدوات المكتبيــة أو 
ي دهــان 

؛ فــراىسش ف ليــة؛ مــواد الرســم والمــواد الخاصــة بالفنانــ�ي ف المرف
أو تلويــن؛ المــواد التعليميــة والتدريســية؛ صفائــح بالســتيكية، 
ــوع الطابعــات، كليشــيهات  ــة؛ ن ــاس للتغليــف والتعبئ أغشــية وأكي

ــة.  للطباع

  

 

Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43699 العالمة التجارية رقم :  43699

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Amal Mahmoud & Raed Khaleel Co.  .كة امل محمود ورائد خليل بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan - Amman - North 
Marka - Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street.  
P.O. Box 3800 

العنوان :  المملكة االردنية الهاشمية - عمان - ماركا الشماليه - 
 شارع عبد المهدي الشمايله.  

  3800 Box .O.P

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Industrial oils and greases, wax; Lubricants; Dust 
absorbing, wetting and binding compositions; Fuels 
and illuminants; Candles and wicks for lighting. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيــوت وشــحوم صناعيــة، الشــمع؛ المزلقــات، مركبــات امتصــاص 
ــموع  ــاءة؛ ش ض ــود واالإ ــط؛ الوق ــة والرب ــب المرطب اكي ــار، الرت الغب

ــاءة.  ــل لالإض وفتائ

  

 

Date :06/10/2022  التاريخ :06/10/2022

Trademark No.:43700 العالمة التجارية رقم :  43700

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف
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Applicant Name: Amal Mahmoud & Raed Khaleel Co.  .كة امل محمود ورائد خليل بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan - Amman - North 
Marka - Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street.3800 

العنوان :  المملكة االردنية الهاشمية - عمان - ماركا الشماليه - 
شارع عبد المهدي الشمايله.3800  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Aromatics [essential oils], Bleaching preparations 
[laundry], Cleaning preparation, Drains preparations, 
Furbishing preparations, Laundry preparations, Polish 
for furniture and flooring, Shampoos, Soap, Stain 
removers, Soap. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
]الغســيل[،  التبييــض  ات  محــ�ف عطريــة[،  ]زيــوت  عطــور 
الصحــي،  الــ�ف  ات  مســتح�ف التنظيــف،  ات  مســتح�ف
ــاث  ــع االأث ــيل ، ملم ات الغس ــتح�ف ــد ، مس ات التجدي ــتح�ف مس
ــون.  ــع ، الصاب ــالت البق ــون ، مزي ــامبو ، الصاب ــات ، الش واالأرضي

  

 

Date :09/10/2022  التاريخ :09/10/2022

Trademark No.:43701 العالمة التجارية رقم :  43701

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Ahmad Ibraheem Mousa Alyan  بإسم :  أحمد إبراهيم موىس عليان

Applicant Address: Bethlehem Husan   العنوان :  بيت لحم حوسان

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Coffee cold 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة الباردة 

  

 

Date :09/10/2022  التاريخ :09/10/2022

Trademark No.:43702 العالمة التجارية رقم :  43702
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Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Everest Cleaning Materials and 
Auto Accessories Trading Company 

كة ايفرست لتجارة مواد التنظيف و كماليات السيارات  بإسم :  �ش

Applicant Address: attil   العنوان :  عتيل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Perfumes (essential oils), cleaning products, degreasers 
other than those used in manufacturing processes, 
aromatic flower extracts, ionion (perfume), milk 
detergents for decorative purposes, removing fats, 
pet shampoo, rust removal preparations, perfumed 
water, shampoo, polishing preparations ( polishes), 
stain removers, turbines (essential oils), alkali volatile 
matter, washing preparations, liquids for cleaning car 
windows, car soaps, liquids for cleaning glass, car wash 
preparations, washing soda for cleaning, cleaning 
vehicles, polishing vehicles

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تنظيــف ، مزيــالت دهــون  عطــور ) زيــوت عطريــة ) ، مســتح�ف
ي عمليــات التصنيــع ، خالصــات الزهــور 

بخــالف المســتخدمة �ف
ــة ،  ــات الزين ــات لغاي ــب منظف ــر ) ، حلي ــون ) عط ــة ، ايوني عطري
ــة  ات إزال ــات االأليفــة ، مســتح�ف ــة الدهــون ، شــامبو الحيوان ازال
ــات  ــع ) ملمع ات تلمي ــتح�ف ــامبو ، مس ــر ، ش ــاء معط ــدأ ، م الص
) ، مزيــالت البقــع ، تربينــات ) زيــوت عطريــة ) ، مــادة قلويــة 
ات غســيل ، ســوائل لتنظيــف زجــاج الســيارات  متطايــرة ، مســتح�ف
ات  ، صابــون للســيارات ، ســوائل لتنظيــف الزجــاج ، مســتح�ف
غســيل الســيارات ، صــودا الغســيل للتنظيــف ، تنظيــف المركبــات 

ــات .  ــع المركب تلمي

  

 

Date :09/10/2022  التاريخ :09/10/2022

Trademark No.:43704 العالمة التجارية رقم :  43704

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Ziad Wassef Issa Mshasha بإسم :  زياد واصف عيىس مشعشع   

Applicant Address: Ramallah, Al-Tira, Nelson 
Mandela Street, Al-Tira Center Building, 1st floor, 
Tel: 2965739   

ة  ة  شارع نيلسون  مانديال عمارة الطري العنوان :  رام الله الطري
سنرت   ط 1 هاتف 2965739    

Applicant for Correspondence:  
Ziad Wassef Issa Mshasha
Ramallah, Al-Tira, Nelson Mandela Street, Al-Tira 
Center Building, 1st floor, Tel: 2965739   

عنوان التبليغ  :  زياد واصف عيىس مشعشع   
ة سنرت   ط 1 هاتف  ة  شارع نيلسون  مانديال عمارة الطري  رام الله الطري

2965739

Goods/Services:
Beauty salons , Hairdressing salons , Manicuring  , 
Massage , Sauna services   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صالونات التجميل ، صالونات تريح الشعر ، العناية بأظافر 

اليدين ، المساج )التدليك) ، خدمات الساونا 
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Date :10/10/2022  التاريخ :10/10/2022

Trademark No.:43705 العالمة التجارية رقم :  43705

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Ibrahim Abdel Fattah Salem 
Bouziya

بإسم :  ابراهيم عبد الفتاح سالم بوزية 

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Industrial 
Zone, Wajih Farah Building, Mobile 0599245246   

ة  المنطقة الصناعية عمارة وجيه فرح    العنوان :  رام الله البري
جوال 0599245246    

Applicant for Correspondence:  
Ibrahim Abdel Fattah Salem Bouziya
Ramallah, Al-Bireh, Industrial Zone, Wajih Farah 
Building, Mobile 0599245246   

عنوان التبليغ  :  ابراهيم عبد الفتاح سالم بوزية 
ة  المنطقة الصناعية عمارة وجيه فرح   جوال 0599245246  رام الله البري

Goods/Services:
for soap - liquid is clear , Cleaning preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تنظيف  ) ، مستح�ف صابون )سائل جىي

  

 

Date :10/10/2022  التاريخ :10/10/2022

Trademark No.:43706 العالمة التجارية رقم :  43706

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Ibrahim Abdel Fattah Salem 
Bouziya

بإسم :  ابراهيم عبد الفتاح سالم بوزية 

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Industrial 
Zone, Wajih Farah Building, Mobile 0599245246   

ة  المنطقة الصناعية عمارة وجيه فرح    العنوان :  رام الله البري
جوال 0599245246    

Applicant for Correspondence:  
Ibrahim Abdel Fattah Salem Bouziya
Ramallah, Al-Bireh, Industrial Zone, Wajih Farah 
Building, Mobile 0599245246   

عنوان التبليغ  :  ابراهيم عبد الفتاح سالم بوزية 
ة  المنطقة الصناعية عمارة وجيه فرح   جوال 0599245246  رام الله البري

Goods/Services:
for chlorine  , Cleaning preparations  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تنظيف  كلور ، مستح�ف
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Date :10/10/2022  التاريخ :10/10/2022

Trademark No.:43707 العالمة التجارية رقم :  43707

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Munadil and Sons Company for 
the manufacture and trade of general chemical 
detergents, registered under the number 
(562346833) 

كة مناضل وابناء لصناعة وتجارة المنظفات الكيماوية  بإسم :  �ش
العادية العامة والمسجلة تحت الرقم ) 562346833 ) 

Applicant Address: Nablus (Eastern Industrial 
Zone / opposite Askar New Camp)  
00000 

قية /مقابل مخيم عسكر  العنوان :  نابلس)المنطقة الصناعية الرش
 الجديد)  
  00000

Applicant for Correspondence:  
Lawyer Hassan Jamal Dwaikat 
Nablus/ Lawyer Hassan Dwaikat’s office (Wethaq)/ 
Rafidia Commercial Complex/ 3rd floor    

عنوان التبليغ  :  المحامي حسن جمال دويكات 
 نابلس/مكتب المحامي حسن دويكات )وثاق ) / مجمع رفيديا التجاري /ط3 

Goods/Services:
abrasive cloth , abrasive paper , abrasive materials 
, adhesives for fixing wigs , adhesives for cosmetic 
purposes , lotion for after barber , compressed air in 
cans for cleaning and dusting purposes , air freshener 
preparations , alkaline substance Volatile (ammonia) 
(detergent, almond milk for cosmetic purposes, almond 
oil, almond soap, aloe vera preparations for cosmetic 
purposes, alum stone (astringents), amber (perfume), 
ammonia (alkaline volatile substance) (detergent), 
antiperspirant soap, Antiperspirants (toilet products), 
anti-perspirant preparations for household purposes, 
perfumes (essential oils), volcanic ash for cleaning, 
astringents for cosmetic purposes, badian perfume, 
non-medical balm, kelp bark for washing, non-medical 
bath salts, lotions Bath cosmetics, Beard dyes, Beauty 
masks, Bergamot oil, Beverage deodorants (essential 
oils), Suede bleaching preparations, Shortening 
preparations (color removers) for cosmetic purposes, 
Fabric shortening preparations (laundry), Bleaching 
salts, Bleaching soda, Indigo for washing (blue dyeing) 
Indigo for washing (blue dyeing), Indigo for washing 
(blue dyeing), cream Shoe polishes, shoe polishes, 
mouth odor refreshing sprays, coloring chemicals for 
household purposes (for washing, flavorings for cakes 
(essential oils), pieces of decorative soap, compressed

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قمــاش ســحج )ســنفرة ) , ورق ســحج )ســنفرة) , مــواد ســحج 
غــراض  )ســنفرة ) , لواصــق لتثبيــت الشــعر المســتعار , لواصــق االإ
التجميــل, غســول )لوشــن)لما بعــد الحــالق, هــواء مضغــوط 
ات  مســتح�ف الغبــار,  وتنفيــض  التنظيــف  غــراض  الإ علــب  ي 

�ف
 , )منظــف  )آمونيــا)  متطايــرة  قلويــة  مــادة  الجــو,  تعطــري 
ــوز ,  ــون الل ــوز, صاب ــت الل ــل، زي ــراض التجمي غ ــوز الإ ــب الل حلي
غــراض التجميــل, حجــر الشــبة  ا الإ ات صبــار االلوفــري مســتح�ف
ــرة ) ــة متطاي ــادة قلوي ــا )م ــر) , آموني ــان )عط ــواد قابضة),كهرم )م
)مــواد  للعــرق  مضــادات  للعــرق,  مضــاد  صابــون   . )منظــف) 
ليــة , عطــور  ف غــراض المرف ات مضــادة للشــواش لالإ تواليت),مســتح�ف
غــراض  ي للتنظيــف, قابضــات لالأوعيــة الإ

)زيــوت عطريــة) , رمــاد بــركا�ف
غــراض  التجميــل, عطــر باديــان, بلســم بخــالف المســتخدم الإ
طبيــة ,, لحــاء الكالحــة للغســيل ,, أمــالح اســتحمام ليســت لغايــات 
ات تجميليــة لالســتحمام,, أصبــاغ اللحــى, أقنعــة  طبيــة , مســتح�ف
ــة),  ــوت عطري وبات)زي ــكات للمرش ــوث,, منه غم ــت الرب ــة, زي تجميل
ات قــ� )مزيــالت  ات قــ� الجلــد المدبــوغ,, مســتح�ف مســتح�ف
ــيل  ــة )الغس ــ� االأقمش ات ق ــتح�ف ــراض التجميل,مس غ ــوان )الإ أل
المالبــس), أمــالح قصــارة, صــودا قصــارة, نيلــة للغســيل )الصبغــة 
الزرقاء)نيلــة للغســيل )الصبغــة الزرقــاء), نيلــة للغســيل )الصبغــة 
ــة, رذاذات النعــاش  ــة , ملمعــات لالحذي الزرقــاء), كريمــات لالحذي
طــة النعــاش رائحــة الفــم , كيماويــات لتنصيــع  رائحــة الفــم,, ا�ش
ــوت ــك )زي ــات للكع ــيل , منكه ــة )للغس لي ف ــراض المرف ــوان لالغ االل
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air in cans for cleaning and dusting purposes, metal 
carbides) Abrasive materials (sanding)), essential oils 
from cedar wood, cleaning chalk, essential oils from 
citron, cleaning chalk, preparations for cleaning the 
teeth, cleaning products, cleansing milk for decorative 
purposes, fabrics impregnated with detergent for 
the purpose of cleaning, cobbler wax, colorants for 
decorative purposes, chemicals For the manufacture 
of colors for household purposes (for washing and 
ironing, color removal preparations, chemicals for 
the manufacture of colors for household purposes 
(for washing), color removal preparations, corundum 
(abrasive material)), cosmetic sets, cosmetics for 
slimming purposes, cosmetics. Cosmetics for animals, 
cotton buds for cosmetic purposes. Cotton yarn for 
cosmetic purposes, cosmetic creams.. tanned skin 
creams.. skin whitening creams.. Degreasers other than 
those used in industrial processes.. teeth whitening gel, 
dental cleaners, denture polishes, dentures cleaning 
products, soap to remove bad odors ,, Deodorants for 
unpleasant odors for humans or animals,, Deodorants 
for unpleasant odors for pets, hair removers,., Hair 
removal products,. Detergents other than those used 
in industrial processes and for medicinal purposes, 
Diamantine (abrasive material), antiseptic soap, 
washing preparations for personal hygiene purposes 
or to remove unpleasant odors (toilet materials), dry 
shampoo preparations, dry cleaning preparations, 
drying agents for dishwashers, ,, cosmetic pigments, 
cologne water,,, abrasive powder, abrasive cloth,,, 
abrasive paper, etheric extracts, essential oils, etheric 
extracts, etheric oils, flower extracts, perfumes, 
cosmetics eyebrows Eyebrow pencils, eyelash 
extensions, eyelashes cosmetics, false eyelashes, 
fabric softeners used in washing and ironing, false 
eyelashes, tape to fix wigs, false nails, flavoring for 
drinks (essential oils, flavoring for drinks (essential 
oils), flavoring for cakes (oils). Aromatic)), floor waxes, 
floor wax removers (disposable products), non-slip 
floor liquids, non-slip floor waxes, essential ingredients 
for flower perfumes, flower essences (perfumes), soaps 
for feet perspiration, fumigants (perfumes), polishes, 
oil Gelatre, teeth whitening gel, geraniol, glass cloth 
(for sanding), sandpaper (for sanding), polish for 
washing and ironing, cosmetic oils, abrasives, hair 
colorants, hair dyes, hair lotions, hair spray, Hair curlers, 
heliotropin, hydrogen peroxide for cosmetic purposes, 
potassium hypochloride, incense, ionone (perfume), 
jasmine oil, jasmine oil, Vaseline for cosmetic purposes, 
red jewels for polishing, incense sticks, beauty sets, 
lacquer removal products, minor for washing and 
ironing, indigo For washing (bluing), Polishing for 
washing and ironing, Preparations for washing and

ــب  ي عل
ــوط �ف ــواء مضغ ــة , ه ــون الزين ــن ىصاب ــع م ــة), قط عطري

ــواد  ــادن )م ــدات المع ــار,, كربي ــض الغب ــف وتنفي ــراض التنظي الغ
, طباشــري  االرز  مــن خشــب  زيــوت عطريــة  )ســنفرة)),  ســحج 
ات  تنظيــف, زيــوت عطريــة مــن الكبــاد طباشــري تنظيــف, مســتح�ف
ــف  ــب منظ ــف, حلي ات تنظي ــتح�ف ــنان , مس ــم االس ــف اض لتنظي
بــة بمنظــف لغــرض التنظيــف , شــمع  الغــراض الزينة،اقمشــة مرش
ــوان  ــع االل ــات لتصني ــة, كيماوي ــراض الزين ــات الغ , ملون ي

ــكا�ف االس
ات ازالــة االلــوان  ليــة )للغســيل وكي , مســتح�ف ف للالغــراض المرف
 , ليــة )للغســيل)  ف المرف , كيماويــات لتصنيــع االلــوان للالغــراض 
ات ازالــة االلــوان, كورانــدم )مــادة ســحج )ســنفرة))  مســتح�ف
 , التنحيــف  لغايــات  تجميــل  ات  مســتح�ف تجميــل,  اطقــم   ,
ــواد  ــات, اع ــل للحيوان ات تجمي ــتح�ف ــل . مس ات تجمي ــتح�ف مس
ي الغــراض التجميل,كريمــات 

ــل. غــزل قطــىف قطــن الغــراض التجمي
ة ..  ــرش ــض الب ــات لتبي ــوغ.. كريم ــد المدب ــات للجل ــة.. كريم تجميلي
ــة..  ــات التصنعي ي العملي

ــتحخدمة �ف ــالف المس ــون بخ ــالت ده مزي
اطقــم  ,, ملمعــات  اســنان  االســنان, منظفــات  تبيــض  هــالم 
ات تنظيــف اطقــم االســنان,صابون الزالــة  االســنان,, مســتح�ف
ــوان,,  ــان او الحي ــة لالنس ــح كريه ــالت روائ ــة,, مزي ــح الكلريه الروائ
شــعر,.,  االليفة,مزيــالت  للحيوانــات  كريهــة  روائــح  مزيــالت 
ي 

ات ازالــة الشــعر,. منظفــات بخــالف المســتخدمة �ف مســتح�ف
ســحج  )مــادة  ف  طبية,ديامانتــ�ي ولغايــات  التصنعيــة  العمليــات 
ات اغتســال الغــراض صحيــة  )ســنفرة)), صابــون مطهــر,, مســتح�ف
ات  شــخصية او الزالــة الروائــح الكريهــة )مــواد تواليت ),, مســتح�ف
ات التنظيــف الجــاف, عوامــل تجفيــف  الشــامبو االجــاف, مســتح�ف
الغســاالت الصحــون,,, اصبــاغ تجميليــة,, مــاء الكولونيا,,, مســحوق 
ــنفرة) ــحج )س ــنفرة),,, ورق س ــحج )س ــاش س ــنفرة) , قم ــحج )س س
يــة,  يــة, زيــوت اثري يــة, زيــوت عطريــة, خالصــات اثري خالصــات اثري
ات تجميــل الحواجــب، اقــالم  خالصــات زهــور )عطــور), مســتح�ف
ات تجميل  الحواجب,لواصــق لتثبيــت الرمــوش المستعارة,مســتح�ف
ي الغســيل 

للرموش,رمــوش مســتعارة,ملينات لالقمشــة تســتخدم �ف
ــعار,اظافر  ــعر المتس ــت الش ــتعارة,لواصق لتثبي ــوش مس ,رم والكي
وبــات  وبــات )زيــوت عطرية,منكهــات للمرش مســتعارة,منكهات للمرش
,شــمع  عطريــة))  )زيــوت  للكعــك  عطرية,منكهــات  )زيــوت 
ــوائل  ),س ات جىي ــتح�ف ــات )مس ــمع االرضي ــالت ش االرضيات,مزي
ــع لالنــزالق لالرضيات,عنــارص  مانعــة لالنــزالق االرضيات,شــمع مان
اساســية لعطــور الزهور,خالصــات زهــور )عطور),صابــون لتعــرق 
تلميع,زيــت  ات  )عطور),مســتح�ف تبخــري  ات  االقدام,مســتح�ف
زجــاج  انيول,قماش  االســنان,جري تبيــض  ية,هــالم  الغلتري
,مــواد دهينــة  )للســنفرة),ورق زجاج)للســنفرة),ملمع للغســيل والكي
للشــعر,اصباغ  جلخ,ملونــات  ات  مســتح�ف التجميــل,  الغــراض 
ات  اي)للشــعر, مستح�ف للشعر,غســوالت )لوشن)للشــعر, رذاذ)سرب
الغــراض  ف  الهيدروجــ�ي وكســيد  بري  , ف الشــعر,هليوتروب�ي تجعيــد 
)عطر),زيــت  البوتاســيوم,بخور,ايونون  التجميل,هيبوكلوريــد 
لصقــل  التجميل,احمــر  االغــراض  ف  جافيل,فازلــ�ي ,ماء  ف الياســم�ي
ــه,  ــة الالكي ات ازال ــتح�ف ــم تجميل,مس ــود البخور,اطق الجواهر,ع
ــع  ــاء), ملم ــة الزرق ــيل )الصبغ ــة للغس ,نيل ــيل والكي ــارص للغس ق
ات نقــع  , مســتح�ف ــكي ات للغســيل وال , مســتح�ف ــكي للغســيل وال
ــي, ــت الخزام ــيل, زي ــمع الغس ــيل, س ــا الغس , نش ــكي ــيل وال الغس
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ironing, Preparations for soaking washing and ironing , 
washing starch, washing powder, lavender oil, lavender 
water, suede palace preparations, creams for suede, 
preservatives for suede (polishing), preparations for 
polishing plant leaves, essential oils of lemon, scented 
sachets for linens, lip glosses, lip paint Non-slip liquids 
for floors, Lotions for cosmetic purposes, Tissue paper 
impregnated with cosmetic lotions, Make-up, Make-up 
powders, Make-up preparations, Make-up removing 
products, Mascara, Cosmetic masks, Massage gel other 
than used for medical purposes, Medicated soap, Milk 
Toiletry cleaner, mint extract (essential oil), mint for 
perfumery, mustache wax, non-medical mouthwashes, 
musk (for perfumery), mustache wax, nail art stickers, 
nail care products, nail polish, nail polish, false nails, 
Permanent curling irons, non-slip liquids for floors, 
non-slip waxes for floors, turpentine oil for degreasers, 
oils for cleaning purposes, oils for cosmetic purposes, 
oils for perfumes and fragrances, decorative oils, paint 
removal preparations, waxes for decorative wood 
floors, pastes for sharpening razors, Cosmetic pencils, 
eyebrow pencils, perfumes, perfumes, emulsifiers 
Permanent curlers, Vaseline for cosmetic purposes, 
shampoo for pets, preparations for polishing leaves 
of plants, furniture and floor polishes, dentures 
polishes, polishing creams, polishing paper, polishing 
preparations, polishing red, polishing stones, polishing 
wax, ointments for cosmetic purposes, paper slips 
Scented dried roses (good smells, make-up powders, 
preservatives for suede (polishing), pumice stone, 
kollajeh bark for washing, pastes for sharpening razors, 
floor wax removers (cosmetics), rose oil, red jewels, 
rust removal preparations, sachets Perfumed linens, 
safflower, abrasive cloth, abrasive paper, household 
products, scented water, scented wood, soap solutions, 
shampoo, pet shampoo, sharpening products, shaving 
products. 

ات قــ� الجلــد المدبوغ,كريمــات للجلــد  مــاء الخزامــي, مســتح�ف
ات  ــتح�ف ــوغ )ملمعات),مس ــد المدب ــة للجل ــواد حافظ المدبوغ,م
لتلميــع اوراق النباتات,زيــوت عطريــة مــن الليمون,اكيــاس معطــرة 
مانعــة  الشفاه,ســوائل  للشــفاة,طالء  ملمعــة  للبياضات,مــواد 
ــل  ــراض التجميل,منادي ــن )الغ ــوالت )لوش ــزالق لالرضيات,غس لالن
)لوشن)تجميلية,مكياج,مســاحيق  بغســوالت  بــة  مرش ورقيــة 
ات ازالــة مكياج,مســكرة,اقنعة  ات مكياج,مســتح�ف مكياج,مســتح�ف
تجميلية,جــل للتدليــك بخــالف المســتخدم لالغــراض لطبية,صابون 
)زيــت  النعنــاع  الزينة,خالصــة  الغــراض  منظــف  ,حليــب  ي طىب
للشوارب,غســوالت  العطور,شــمع  لصناعــة  عطري),نعنــاع 
العطور),شــمع  )لصناعــة  طبية,مســك  الغايــات  ليســت  للفــم 
العنايــة  ات  لالظافر,مســتح�ف فنيــة  للشــوارب,ملصقات 
مســتعارة,مبطالت  اظافر,اظافــر  اظافر,طــالء  باالظافر,ملمــع 
ــمع  ــزالق لالرضيات,ش ــة لالن ــوائل مانع ــعر الدئم,س ــد الش تجعي
ف الزلــة الدهون,زيــوت  بنتــ�ي مانــع لالنــزالق لالرضيات,زيــت الرت
للعطــور  التجميل,زيــوت  الغــراض  التنظيف,زيــوت  الغــراض 
ــمع  ــة الدهان,ش ات ازال ــتح�ف ــراض الزينة,مس ــوت الغ والروائح,زي
امــواس  لشــحذ  ف  المزخرفة,معاجــ�ي الخشــبية  لالرضيــات 
الحواجب,عطور,عطور,مبطــالت  تجميلة,اقــالم  الحالقة,اقــالم 
التجميل,شــامبو  الغــراض  ف  ,فازلــ�ي الدائــم  الشــعر  تجعيــد 
النباتات,ملمــع  اوراق  لتلميــع  ات  االليفة,مســتح�ف للحيوانــات 
ــل,ورق  ــنان,كريمات صق ــم االس ــات اطق ــاث واالرضيات,ملمع االث
صقل,شــمع  صقل,حجــارة  صقل,احمــر  ات  صقل,مســتح�ف
الــورد  اوراق  مــن  التجميل,مزيحــات  الغــراض  صقل,مراهــم 
مكياج,مــواد  طيبة,مســاحيق  )روائــح  المعطــرة  المجففــة 
الخفاف,لحــاء  )ملمعات),حجــر  المدبــوغ  للجلــد  حافظــة 
الحالقة,مزيــالت  امــواس  لشــحذ  ف  للغســيل,معاج�ي الكالجــة 
الورد,احمــر  تجميل),زيــت  ات  )مســتح�ف االرضيــات  شــمع 
معطــرة  الصدا,اكيــاس  ازالــة  ات  الجواهر,مســتح�ف لصقــل 
ســحج  )ســنفرة),ورق  ســحج  للبياضات,ســفرول,قماش 
ــاء  ــة, م لي ف ــراض المرف غ ــور لالإ ــة القش زال ات الإ ــتح�ف )للسنفرة),مس
للحيوانــات  جى,شامبو,شــامبو  معطر,محاليــل  معطر,خشــب 

حالقــة.  ات  )شحذ),مســتح�ف ســن  ات  االليفة|,مســتح�ف

trust اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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Applicant Name: Fadi Naseem Tanas Al-Kassis  بإسم :  الفادي نسيم طناس القسيس

Applicant Address: Bethlehem Al-Mahd Street   العنوان :  بيت لحم - شارع المهد

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
household appliances 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لية  ف ادوات مرف

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

  
 

Date :10/10/2022  التاريخ :10/10/2022

Trademark No.:43713 العالمة التجارية رقم :  43713

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Discovery Communications, LLC  إل إل ىسي ، ف بإسم :  ديسكفري كوميونيكيشرف

Applicant Address230:  Park Avenue South, New 
York, NY 10003, USA.  
3800 

العنوان :  230 بارك أفينيو ساوث، نيويورك، ان واي 10003، 
 الواليات المتحدة االأمريكية.  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Entertainment and educational services, namely, 
ongoing multimedia programs in the field of general 
interest, distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media; providing 
ongoing television programs in the field of general 
human interest; providing over the top (OTT) 
entertainment programming in the field of general 
human interest; production of television programs; 
production of multimedia programs; providing 
entertainment information regarding ongoing 
television programs via a global computer network; 
entertainment services in the nature of providing 
entertainment and educational programs and content, 
namely, television programs, clips, graphics and 
information relating to television programs in the field 
of general human interest via the internet, electronic 
communications networks, computer networks and 
wireless communications network. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيهيــة والتعليميــة، بمــا فيهــا، برامــج الوســائط  الخدمــات الرت
ي مجــال المصلحــة العامــة، الموزعــة عــرب 

المتعــددة الجاريــة �ف
رســال؛  منصــات مختلفــة عــرب أشــكال متعــددة مــن وســائط االإ
ــة  ــة العام ــال المصلح ي مج

ــتمرة �ف ــة مس ــج تليفزيوني ــم برام تقدي
ي 

ــتوى )OTT) �ف ــى مس ــى أع ــة ع ــج ترفيهي ــم برام ــان؛ تقدي نس لالإ
نســان؛ إنتــاج برامــج تلفزيونيــة؛ إنتــاج  مجــال المصلحــة العامــة لالإ
ــج  ام ــق بالرب ــة تتعل ــات ترفيهي ــددة؛ معلوم ــائط المتع ــج الوس برام
الخدمــات  الجاريــة عــرب شــبكة كمبيوتــر عالميــة؛  التلفزيونيــة 
فيهــي  الرت والمحتــوى  امــج  الرب تقديــم  طبيعــة  ي 

�ف فيهيــة  الرت
ــومات  ــع، الرس ــة، المقاط ــج التلفزيوني ام ــي، الرب ــي، وه والتعليم
ي مجــال المصلحــة 

ــة �ف امــج التلفزيوني والمعلومــات المتعلقــة بالرب
ــة،  وني لكرت ــت، شــبكات االتصــاالت االإ ن نرت نســان عــرب االإ العامــة لالإ

شــبكات الكمبيوتــر وشــبكة االتصــاالت الالســلكية. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام
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Date :10/10/2022  التاريخ :10/10/2022

Trademark No.:43714 العالمة التجارية رقم :  43714

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Discovery Communications, LLC  إل إل ىسي ، ف بإسم :  ديسكفري كوميونيكيشرف

Applicant Address230:  Park Avenue South, New 
York, NY 10003, USA.  
3800 

العنوان :  230 بارك أفينيو ساوث، نيويورك، ان واي 10003، 
 الواليات المتحدة االأمريكية.  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah   

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the 
internet, cable networks, wireless networks, satellite, 
or interactive multimedia networks; audio and video 
broadcasting services over the internet; transmission 
of information in the audio-visual field; television 
broadcasting services; cable television broadcasting; 
satellite television broadcasting; mobile media services 
in the nature of electronic transmission, broadcasting, 
and delivery of entertainment media content; 
podcasting services; webcasting services; video-on-
demand transmission services; providing on-line 
forums for transmission of messages among computer 
users; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing access 
to aggregated content in the field of general human 
interest via the internet, cable networks, wireless 
networks, satellite, or interactive multimedia networks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات االتصــاالت، بمــا فيهــا، بــث التســجيالت الصوتيــة والمرئية 
ــلكية،  ــبكات الالس ــل، ش ــبكات الكاب ــت، ش ن نرت ــرب االإ ــموعة ع والمس
االأقمــار الصناعيــة، أو شــبكات الوســائط المتعــددة التفاعليــة؛ 
نــت؛ نقــل المعلومــات  نرت ي عــرب االإ

ي والمــر�أ
خدمــات البــث الصــو�ت

ــث  ؛ الب ي
ــو�ف ــث التلفزي ــات الب ــ�ي؛ خدم ــمعي الب ــال الس ي المج

�ف
ي عــرب االأقمــار الصناعيــة؛ 

ي بالكابــل؛ البــث التلفزيــو�ف
التلفزيــو�ف

ــث،  ، الب ي
و�ف لكــرت ي طبيعــة النقــل االإ

ــة �ف ــات الوســائط المتنقل خدم
؛  ي

ــو�ت ــث الص ــات الب ــة؛ خدم فيهي ــائط الرت ــوى الوس ــم محت وتقدي
نــت؛ خدمــات نقــل الفيديــو عنــد الطلــب؛  نرت خدمــات البــث عــرب االإ
ــتخدمي  ف مس ــ�ي ــائل ب ــل الرس ــت لنق ن نرت ــى االإ ــات ع ــري منتدي توف
نــت ولوحــات إعالنــات  نرت الكمبيوتــر؛ توفــري غــرف محادثــة عــى االإ
ــة  ــال المصلح ي مج

ف �ف ــتخدم�ي ف المس ــ�ي ــائل ب ــل الرس ــة لنق وني إلكرت
ي مجــال المصلحــة 

العامــة؛ توفــري الوصــول إىل المحتــوى المجمــع �ف
الشــبكات  الكابــل،  شــبكات  نــت،  نرت االإ عــرب  العامــة  نســانية  االإ
ــددة  ــائط المتع ــبكات الوس ــة، أو ش ــار الصناعي ــلكية، االأقم الالس

ــة.  التفاعلي

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
 العام
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :10/10/2022  التاريخ :10/10/2022

Trademark No.:43715 العالمة التجارية رقم :  43715

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Discovery Communications, LLC  إل إل ىسي ، ف بإسم :  ديسكفري كوميونيكيشرف

Applicant Address230:  Park Avenue South, New 
York, NY 10003, USA.  
3800 

العنوان :  230 بارك أفينيو ساوث، نيويورك، ان واي 10003، 
 الواليات المتحدة االأمريكية.  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Digital media, namely, downloadable prerecorded 
video clips, prerecorded audio clips, text and graphics 
held in electronic personal computers and handheld 
wireless devices, all featuring subjects of general human 
interest; downloadable audio, video and audiovisual 
content provided via computer and communications 
networks featuring TV shows and video recordings 
all featuring subjects of general human interest; 
computer software for streaming audio-visual media 
content via the Internet and to mobile digital electronic 
devices; computer software for use in streaming audio-
visual content; computer software for controlling the 
operation of audio and video devices and for viewing, 
searching and/or playing audio, video, television, 
movies, other digital images, and other multimedia 
content; computer software for use in processing, 
transmitting, receiving, organizing, manipulating, 
playing, reviewing, reproducing and streaming audio, 
video and multimedia content including text, data, 
image, audio, video and audiovisual files; DVDs. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل  ي ف ــة للترف ــو القابل ــع الفيدي ــا، مقاط ــا فيه ــة، بم ــائط الرقمي الوس
 ، مســبًقا  المســجلة  الصوتيــة  والمقاطــع  مســبًقا،  والمســجلة 
ي أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية 

والنصــوص والرســومات الموجــودة �ف
تتضمــن  وكلهــا  المحمولــة،  الالســلكية  واالأجهــزة  ونيــة  لكرت االإ
ي قابــل 

مواضيــع تهــم المصلحــة االنســانية العامــة؛ محتــوى صــو�ت
ه عــرب شــبكات  ي ومســموع بــ�ي يتــم توفــري

يــل، محتــوى مــر�أ ف للترف
ي تعــرض برامــج تلفزيونيــة وتســجيالت 

الكمبيوتــر واالتصــاالت الــىت
بالمصلحــة  اهتمــام  ذات  مواضيــع  تعــرض  وكلهــا   ، فيديــو 
االنســانية العامــة؛ برامــج الكمبيوتــر لدفــق محتــوى الوســائط 
ونيــة الرقميــة  لكرت نــت واالأجهــزة االإ نرت الســمعية والب�يــة عــرب االإ
المحتــوى  ي دفــق 

�ف المســتخدمة  الكمبيوتــر  برامــج  المحمولــة؛ 
الســمعي البــ�ي؛ البحــث عــن الصــوت و / أو تشــغيله، الفيديــو، 
ومحتويــات  االأخــرى،  الرقميــة  الصــور  االأفــالم،  التلفزيــون، 
الســتخدامها  الكمبيوتــر  برامــج  االأخــرى؛  المتعــددة  الوســائط 
رســال، اســتقبال، تنظيــم، المعــدالت  ي المعالجــة، أجهــزة االإ

�ف
ــوت،  ــوى الص ــق محت ــاج وتدف ــادة إنت ــة، وإع ــاب، المراجع االلع
ــوص،  ــك النص ي ذل

ــا �ف ــددة بم ــائط المتع ــو والوس ــوى الفيدي محت
الســمعية  الملفــات  الفيديــو،  الصــوت،  الصــور،  البيانــات، 

 DVD والب�يــة؛ أقــراص
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :11/10/2022  التاريخ :11/10/2022

Trademark No.:43716 العالمة التجارية رقم :  43716

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Kyo  Pal Anime Toys and Gifts 
Company 

كة كيو بال أنمي لالألعاب والهدايا مساهمة خصوصية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Batn Al-Hawa, 
Golden Gate Building, 1st Floor, Mobile 
0568600850 51974 

العنوان :  رام الله بطن الهوى عمارة جولدن جيت ط 1 جوال 
  51974 0568600850

Applicant for Correspondence:  
Adv Nazmi Abu Maizer 
Adv Nazmi Abu Maizer Ramallah, Al-Nuzha 
Street No. 28, Ramallah Tower Building, 3rd Floor, 
Mobile 0599964298    

ر  ف عنوان التبليغ  :  المحامي نظمي أبو مري
فهة رقم 28 عمارة برج رام  ر رام الله  شارع الرف ف  المحامي نظمي أبو مري

الله ط 3 جوال 0599964298 

Goods/Services:
Balloons (Play) , Balls for games  , Board games 
, Building games , Checkers [games]  , Conjuring 
apparatus , Cosaques [toy fireworks] , Dolls , Games , 
Games (Apparatus for) , Games (Balls for) , Gymnastics 
(Appliances for)  , Masks (Toy) , Mobiles [toys] , Model 
vehicles (Scale)  , Parlor games , Plush toys , Weight 
lifting belts [sports articles] , Toy pistols , Toy vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاء ،  ــاب بن ــة ، ألع ــاب لوحي ــب ، ألع ــرات للع ــب ، ك ــات لع بالون
لعــب الدامــا ، أجهــزة ســحر )ألعــاب) ، كوســاكيوز )ألعــاب ناريــة) 
، دمــى ، ألعــاب ، أجهــزة ألعــاب ، كــرات للعــب ، أدوات للرياضــة 
ة  البدنيــة ، أقنعــة لعــب ، هواتــف نقالــة )لعــب) ، مركبــات صغــري
ــع  ــة رف ــل ، أحزم ــن المخم ــة م ــاب مصنوع ــة ، ألع لي ف ــاب مرف ، ألع

ــات لعــب  ــة) ، مسدســات لعــب ، مركب االأثقــال )أدوات رياضي

pal وطة بعدم حماية اطات خاصة:مرش اشرت

  
 

Date :11/10/2022  التاريخ :11/10/2022

Trademark No.:43717 العالمة التجارية رقم :  43717

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

285  

286  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Name: Muhammad Nasser Farhan 
Ibrahim Abu Rajab

بإسم :   محمد نارص فرحان ابراهيم أبو رجب   

Applicant Address:   Hebron, Jabal Jawhar jawal 
0598912800   

العنوان :  الخليل جبل جوهر جوال 0598912800    

Applicant for Correspondence:  
Muhammad Nasser Farhan Ibrahim Abu Rajab
Hebron, Jabal Jawhar jawal 0598912800   

عنوان التبليغ  :   محمد نارص فرحان ابراهيم أبو رجب   
 الخليل جبل جوهر جوال 0598912800

Goods/Services:
Boots , Boots for sports 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحذية ، أحذية للرياضة 

  

 

Date :11/10/2022  التاريخ :11/10/2022

Trademark No.:43722 العالمة التجارية رقم :  43722

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Rift Valley Development & 
Investment Co., Ltd. 

كة ريفت فاىلي للتطوير واالستثمار المساهمة الخصوصية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Palestine, PO Box: 
19594, Jerusalem 9119402  
3800 

، ص ب، 19594 القدس  ف العنوان :  رام الله، دولة فلسط�ي
  9119402 

  3800
Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
dates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمور

  

 

Date :13/10/2022  التاريخ :13/10/2022

Trademark No.:43726 العالمة التجارية رقم :  43726

287  

288  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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  
11-9421 

اسه 4، 6300 زوغ، سويرا    العنوان :  كولر شرت
  11-9421

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

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

 2989760

Goods/Services:
Cocoa; chocolate; tea; coffee; cocoa beverages, 
chocolate beverages, chocolatebased beverages, 
tea-based beverages, coffee-based beverages and 
preparations for making these beverages; bread 
and bakery products; sugar and sweeteners; pastry; 
biscuits; cookies; brownies; cheesecakes; cakes; waffles; 
wafers; confectionery products in particular sugar 
confectionery including chewing gum, sweets and 
candy; chocolate confectionery; chocolate; chocolate 
spreads; chocolate sauces; chocolate syrups; flavouring 
syrups; frozen and chilled confectionery; ice cream; 
desserts; frozen desserts; chilled desserts; frozen cakes; 
frozen pastry; frozen preparations for baking; frozen 
yoghurt; dough products; preparations made from 
cereals; preparations for baking; breakfast cereal; ice 
creams; sherbets; ice cream cones; puddings; mousses; 
snack products in the form of popcorn and corn crisps; 
popcorn; snack products based on corn, rice, barley, rye 
or pastry 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تحتــوي 

وبــات الــىت الــكاكاو؛ الشــوكوالتة؛ الشــاي؛ القهــوة؛ المرش
ــها  ي أساس

ــىت ــات ال وب ــوكوالتة، المرش ــات الش وب ــكاكاو، مرش ــى ال ع
ي 

وبــات الــىت ي أساســها الشــاي، المرش
وبــات الــىت الشــوكوالتة، المرش

ف  ــرب ــات؛ الخ وب ــذه المرش ــداد ه ات إع ــتح�ف ــوة ومس ــها القه أساس
ومنتجــات المخابــز؛ الســكر والمحليــات؛ المعجنــات؛ البســكويت؛ 
الكعــك المحــى؛ كعكــة الشــوكوالتة والمحشــوة بالشــوكوالتة؛ 
كعكــة الجبنــة؛ الكعــك؛ كعكــة الوفــل؛ البســكويت الهــش والرقيق؛ 
الســكر  الخصــوص حلويــات  الحلويــات وعــى وجــه  منتجــات 
ــات  ــكرية؛ حلوي ــات الس ــوى والحلوي ــة، الحل ــن العلك ي تتضم

ــىت ال
الشــوكوالتة؛ الشــوكوالتة؛ الشــوكوالتة القابلــة للدهــن؛ صلصــات 
المنكــه؛  المركــز  اب  الــرش ؛  الشــوكوالتة  اب  �ش الشــوكوالتة؛ 
الحلويــات المثلجــة والبــاردة؛ البوظــة؛ الحلويــات؛ الحلويــات 
المعجنــات  المثلــج؛  الكعــك  البــاردة؛  الحلويــات  المثلجــة؛ 
المجمــد؛  ف  اللــ�ب ؛  ف للخــرب المجمــدة  ات  المســتح�ف المجمــدة؛ 
ات المعــدة مــن  ؛ المســتح�ف ف المنتجــات المعــّدة مــن العجــ�ي
ــوب؛  ــن الحب ــور م ــام الفط ؛ طع ف ــرب ات الخ ــتح�ف ــوب؛ مس الحب
اب المثلــج؛ مخروطــات البوظــة؛ حلــوى البودينــغ؛  البوظــة؛ الــرش
ــكل  ــى ش ــة ع ــات الخفيف ــات الوجب ــعر؛ منتج ــف الش ــوة تصفي رغ
بوشــار ومقرمشــات الــذرة؛ البوشــار؛ منتجــات الوجبــات الخفيفــة 
ــات  ــاودار أو المعجن ، الج ــعري ــذرة، االأرز، الش ــها ال ي أساس

ــىت ال

milk اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :13/10/2022  التاريخ :13/10/2022

Trademark No.:43732 العالمة التجارية رقم :  43732

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Intercontinental Great Brands LLC  كونتيننتال غريت براندس أل أل ىسي بإسم :  إنرت

289  



230

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Address100:  Deforest Avenue  East 
Hanover, New Jersey 07936-2813, U.S.A.  
11-9421 

ىسي  العنوان :  100،دي فوريست أفنيو،إيست هانوفر ، نيوجري
 07936-2813 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

  11-9421

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

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

 2989760

Goods/Services:
Cocoa; chocolate; tea; coffee; cocoa beverages, 
chocolate beverages, chocolate-based beverages, 
tea-based beverages, coffee-based beverages and 
preparations for making these beverages; bread 
and bakery products; sugar and sweeteners; pastry; 
biscuits; cookies; brownies; cheesecakes; cakes; waffles; 
wafers; confectionery products in particular sugar 
confectionery including chewing gum, sweets and 
candy; chocolate confectionery; chocolate; chocolate 
spreads; chocolate sauces; chocolate syrups; flavouring 
syrups; frozen and chilled confectionery; ice cream; 
desserts; frozen desserts; chilled desserts; frozen cakes; 
frozen pastry; frozen preparations for baking; frozen 
yoghurt; dough products; preparations made from 
cereals; preparations for baking; breakfast cereal; ice 
creams; sherbets; ice cream cones; puddings; mousses; 
snack products in the form of popcorn and corn crisps; 
popcorn; snack products based on corn, rice, barley, rye 
or pastry 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تحتــوي 

وبــات الــىت الــكاكاو؛ الشــوكوالتة؛ الشــاي؛ القهــوة؛ المرش
ــها  ي أساس

ــىت ــات ال وب ــوكوالتة، المرش ــات الش وب ــكاكاو، مرش ــى ال ع
ي 

وبــات الــىت ي أساســها الشــاي، المرش
وبــات الــىت الشــوكوالتة، المرش

ف  ــرب ــات؛ الخ وب ــذه المرش ــداد ه ات إع ــتح�ف ــوة ومس ــها القه أساس
ومنتجــات المخابــز؛ الســكر والمحليــات؛ المعجنــات؛ البســكويت؛ 
الكعــك المحــى؛ كعكــة الشــوكوالتة والمحشــوة بالشــوكوالتة؛ 
كعكــة الجبنــة؛ الكعــك؛ كعكــة الوفــل؛ البســكويت الهــش والرقيق؛ 
الســكر  الخصــوص حلويــات  الحلويــات وعــى وجــه  منتجــات 
ــات  ــكرية؛ حلوي ــات الس ــوى والحلوي ــة، الحل ــن العلك ي تتضم

ــىت ال
الشــوكوالتة؛ الشــوكوالتة؛ الشــوكوالتة القابلــة للدهــن؛ صلصــات 
المنكــه؛  المركــز  اب  الــرش ؛  الشــوكوالتة  اب  �ش الشــوكوالتة؛ 
الحلويــات المثلجــة والبــاردة؛ البوظــة؛ الحلويــات؛ الحلويــات 
المعجنــات  المثلــج؛  الكعــك  البــاردة؛  الحلويــات  المثلجــة؛ 
المجمــد؛  ف  اللــ�ب ؛  ف للخــرب المجمــدة  ات  المســتح�ف المجمــدة؛ 
ات المعــدة مــن  ؛ المســتح�ف ف المنتجــات المعــّدة مــن العجــ�ي
ــوب؛  ــن الحب ــور م ــام الفط ؛ طع ف ــرب ات الخ ــتح�ف ــوب؛ مس الحب
اب المثلــج؛ مخروطــات البوظــة؛ حلــوى البودينــغ؛  البوظــة؛ الــرش
ــكل  ــى ش ــة ع ــات الخفيف ــات الوجب ــعر؛ منتج ــف الش ــوة تصفي رغ
بوشــار ومقرمشــات الــذرة؛ البوشــار؛ منتجــات الوجبــات الخفيفــة 
ــات.  ــاودار أو المعجن ، الج ــعري ــذرة، االأرز، الش ــها ال ي أساس

ــىت ال

  

 

Date :13/10/2022  التاريخ :13/10/2022

Trademark No.:43733 العالمة التجارية رقم :  43733

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Intercontinental Great Brands LLC  كونتيننتال غريت براندس أل أل ىسي بإسم :  إنرت

Applicant Address100:  Deforest Avenue  East 
Hanover, New Jersey 07936-2813, U.S.A.  
11-9421 

ىسي  العنوان :  100،دي فوريست أفنيو،إيست هانوفر ، نيوجري
 07936-2813 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

  11-9421

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

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

 2989760
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Goods/Services:
Cocoa; chocolate; tea; coffee; cocoa beverages, 
chocolate beverages, chocolate-based beverages, 
tea-based beverages, coffee-based beverages and 
preparations for making these beverages; bread 
and bakery products; sugar and sweeteners; pastry; 
biscuits; cookies; brownies; cheesecakes; cakes; waffles; 
wafers; confectionery products in particular sugar 
confectionery including chewing gum, sweets and 
candy; chocolate confectionery; chocolate; chocolate 
spreads; chocolate sauces; chocolate syrups; flavouring 
syrups; frozen and chilled confectionery; ice cream; 
desserts; frozen desserts; chilled desserts; frozen cakes; 
frozen pastry; frozen preparations for baking; frozen 
yoghurt; dough products; preparations made from 
cereals; preparations for baking; breakfast cereal; ice 
creams; sherbets; ice cream cones; puddings; mousses; 
snack products in the form of popcorn and corn crisps; 
popcorn; snack products based on corn, rice, barley, rye 
or pastry 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تحتــوي 

وبــات الــىت الــكاكاو؛ الشــوكوالتة؛ الشــاي؛ القهــوة؛ المرش
ــها  ي أساس

ــىت ــات ال وب ــوكوالتة، المرش ــات الش وب ــكاكاو، مرش ــى ال ع
ي 

وبــات الــىت ي أساســها الشــاي، المرش
وبــات الــىت الشــوكوالتة، المرش

ف  ــرب ــات؛ الخ وب ــذه المرش ــداد ه ات إع ــتح�ف ــوة ومس ــها القه أساس
ومنتجــات المخابــز؛ الســكر والمحليــات؛ المعجنــات؛ البســكويت؛ 
الكعــك المحــى؛ كعكــة الشــوكوالتة والمحشــوة بالشــوكوالتة؛ 
كعكــة الجبنــة؛ الكعــك؛ كعكــة الوفــل؛ البســكويت الهــش والرقيق؛ 
الســكر  الخصــوص حلويــات  الحلويــات وعــى وجــه  منتجــات 
ــات  ــكرية؛ حلوي ــات الس ــوى والحلوي ــة، الحل ــن العلك ي تتضم

ــىت ال
الشــوكوالتة؛ الشــوكوالتة؛ الشــوكوالتة القابلــة للدهــن؛ صلصــات 
المنكــه؛  المركــز  اب  الــرش ؛  الشــوكوالتة  اب  �ش الشــوكوالتة؛ 
الحلويــات المثلجــة والبــاردة؛ البوظــة؛ الحلويــات؛ الحلويــات 
المعجنــات  المثلــج؛  الكعــك  البــاردة؛  الحلويــات  المثلجــة؛ 
المجمــد؛  ف  اللــ�ب ؛  ف للخــرب المجمــدة  ات  المســتح�ف المجمــدة؛ 
ات المعــدة مــن  ؛ المســتح�ف ف المنتجــات المعــّدة مــن العجــ�ي
ــوب؛  ــن الحب ــور م ــام الفط ؛ طع ف ــرب ات الخ ــتح�ف ــوب؛ مس الحب
اب المثلــج؛ مخروطــات البوظــة؛ حلــوى البودينــغ؛  البوظــة؛ الــرش
ــكل  ــى ش ــة ع ــات الخفيف ــات الوجب ــعر؛ منتج ــف الش ــوة تصفي رغ
بوشــار ومقرمشــات الــذرة؛ البوشــار؛ منتجــات الوجبــات الخفيفــة 
ــات.  ــاودار أو المعجن ، الج ــعري ــذرة، االأرز، الش ــها ال ي أساس

ــىت ال
  

 

Date :17/10/2022  التاريخ :17/10/2022

Trademark No.:43734 العالمة التجارية رقم :  43734

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name:  Hamzah Zuheir Jaser Asaad  بإسم :  حمزة زهري جا� أسعد

Applicant Address : Nablus - Askar. The entrance 
to the new Askar camp / Alawneh Building, 
Mobile: 05999112525                    

العنوان :  نابلس - مدخل مخيم عسكر الجديد عمارة عالونة جوال: 
                    hza333@gmail.com : 0569112525- ايميل

Applicant for Correspondence:  
 Hamzah Zuheir Jaser Asaad 
 Nablus - Askar. The entrance to the new Askar 
camp / Alawneh Building, Mobile: 05999112525    

عنوان التبليغ  :  حمزة زهري جا� أسعد 
 نابلس - مدخل مخيم عسكر الجديد عمارة عالونة جوال: 0569112525- 

hza333@gmail.com : ايميل

Goods/Services:
Advertising , Bill-posting , Communication media 
(Presentation of goods on ), for retail purposes , 
Demonstration of goods , Dissemination of advertising 
matter , Marketing , Radio advertising , Sales promotion 
for others  , Telemarketing Services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــائل  ــى وس ــلع ع ــرض الس ــات ، ع ــق االعالن ــالن ، لص ــة واع دعاي
ــواد  ــرش م ــلع ، ن ــرض الس ــة ، ع ــا بالتجزئ ــات بيعه ــال لغاي االتص
توزيــع   ، بالراديــو  االعــالن   ، التســويق   ، واالعــالن  الدعايــة 

لالآخريــن  المبيعــات 
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :18/10/2022  التاريخ :18/10/2022

Trademark No.:43737 العالمة التجارية رقم :  43737

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i 
-Mosahima Khososiya 

كة البكري للبث االذاعي - مساهمة خصوصية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Nahda Street, Ramallah, 
The West Bank, Palestine  
3800 

ف    العنوان :  شارع النهضة, رام الله, الضفة الغربية, فلسط�ي
  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Telecommunications, radio broadcasting and radio 
broadcasting via internet and multimedia 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نت  خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي عرب االنرت

والوسائط المتعددة 
اطات خاصة:عدم الحماية عى صورة الميكرفون بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :18/10/2022  التاريخ :18/10/2022

Trademark No.:43738 العالمة التجارية رقم :  43738

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: ROLL WOOD FURNITURE AND 
CARPENTERS’SUPPLIES COMPANY 

كة رول وود لتجارة االثاث ولوازم النجارين  بإسم :  �ش

Applicant Address: NABLUS   QABALAN 
0597484913  
32155 

.0597484913anas  العنوان :  نابلس -  قبالن  جوال رقم
  shahrouj2010@hotmail.com 

  32155

292  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Name: QUBTAN COMPANY FOR 
ELECTRICAL APPLIANCES AND COSMETICS

يات كة القبطان لالجهزة الكهربائية والنرش بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron العنوان :  الخليل / الحرس / شارع اضواء المدينة

Applicant for Correspondence:  عنوان التبليغ  : سامح عمرو
الخليل - دوار ابن رشد - عمارة الواحة ط 6

Goods/Services:
washing machines/ vacuum cleaners/ washing 
apparatus/ welding machines, electric/ sewing 
machines/ generators of electricity/ generators 
(current--/ dishwashers)/ cleaning (machines and 
apparatus for -), electric/ carpet shampooing (machines 
and apparatus for-), electric/ blowing engines/ blenders, 
electric, for household purposes/ aerators

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكانــس كهربائيــة/ غســاالت/ اجهــزة غســيل/ االت لحــام كهربائيــة/ 
ــاالت  ــار/ غس ــدات التي ــة/ مول ــدات كهربائي ــة/ مول ــات خياط ماكين
ــة  ــزة كهربائي ــة/ االت واجه ــف كهربائي ــزة تنظي ــون/ االت واجه صح
كهربائيــة  خالطــات  نفــخ/  مكائــن  بالشــامبو/  الســجاد  لغســل 

ــة ــزة تهوي ــة/ اجه لي ف ــراض المرف لالغ

 promax اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43746 العالمة التجارية رقم :  43746

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: company for marketing solutions  وري للحلول التسويقية كة رصف بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron                                                                    ف الخليل العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
amany abo khalaf   
hebron   

ي ابو خلف 0599375469    
عنوان التبليغ  : م. اما�ف

 الخليل وادي التفاح عمارة نارص          

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل النشاط  خدمات الدعاية واالإ

 . ي المكتىب
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43747 العالمة التجارية رقم :  43747

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Raeda Zuhdi Rashid Issa  بإسم :  رائدة زهدي رشيد  عيىس

Applicant Address :Palestine / nablus .Rafidia / 
Aladdin Road  
0000 

ف / نابلس / رفيديا / طريق عالء الدين    العنوان :  فلسط�ي
  0000

Applicant for Correspondence:  
lawyer Azzam Bilal Al-Sakhil 
Palestine .Nablus / Palestine Street / Fritikh 
Building / 2nd floor    

عنوان التبليغ  :  المحامي عزام بالل السخل. 0599972707 
  .نابلس /شارع /عمارة فريتخ /ط2 

Goods/Services:
Amusements  , Camp services (Holiday—) 
[entertainment] . Club services [entertainment 
or education] . Competitions (Organization of-) 
[education or entertainment. Conducting of concerts 
(Arranging and-). Competitions (Organization of 
sports-). Entertainment. Nursery schools. Organization 
of  competitions [education or entertainment  
Organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes. Theatre productions. Tuition. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيــه ، _خدمــات  التســليه ،_خدمــات معســكرات العطــالت للرت
فيــه او التعليــم ) . تنظيــم المباريــات او المنافســات  النــوادي ) للرت
ــم  ــذ حفــالت موســيقيه . تنظي ــم وتنفي ــه . تنظي في ــم او الرت للتعلي
ــم  ــه ، _ تنظي ــدارس الحضان ــه ، م في ــه _، الرت ــات الرياضي المباري
فيــه ، تنظيــم المعــارض لالغــراض  المباريــات للتعليــم او الرت

ــس  ــي ، التدري ــاج المرح ــة ، االنت ــة او التعليمي الثقافي

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43748 العالمة التجارية رقم :  43748

297  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Schnitzel King Restaurant 
Company 

كة مطاعم شنيتسل كينج  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Al-Tira Al-Bazzar 
Building Tel: 022922551   

ار هاتف 022922551      ف ة عمارة الرب العنوان :  رام الله الطري

Applicant for Correspondence:  
Schnitzel King Restaurant Company 
Ramallah Al-Tira Al-Bazzar Building Tel: 
022922551   

كة مطاعم شنيتسل كينج  عنوان التبليغ  :  �ش
ار هاتف 022922551  ف ة عمارة الرب  رام الله الطري

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب، المطاعم، مطاعم الخدمة الذاتية ،  ويد بالطعام والرش ف الرت

مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 
وطة بعدم حماية الكلمات ذات االستخدام  اطات خاصة:مرش اشرت

العام

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43749 العالمة التجارية رقم :  43749

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Moataz Suleiman Jamil  Khayat  ف سليمان جميل خياط بإسم :  معرت

Applicant Address: Palestine / Nablus / Rafidia / 
Fritikh Building / Al-Khayyat clothing store 

ف / نابلس /  رفيديا /  عمارة  فريتخ / محل  العنوان :  :        فلسط�ي
الخياط لاللبسة  

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Clothing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام بمعزل عن العالمة
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Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43750 العالمة التجارية رقم :  43750

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43751 العالمة التجارية رقم :  43751

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: International Foodstuffs Co. LLC  .كة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م بإسم :  الرش
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Applicant Address: Al-Wahda Street, Industrial 
Area No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43752 العالمة التجارية رقم :  43752

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
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Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, 
Vinegar, Ketch Up and Sauces(condiments), ready to 
cook dough products, frozen dough, frozen parathas, 
ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, 
salt, mustard, flour made from cereals, spices., Food 
beverages (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey, Popcorn 

والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

العســل، البوشــار 
  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43754 العالمة التجارية رقم :  43754

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
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Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43755 العالمة التجارية رقم :  43755

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43756 العالمة التجارية رقم :  43756

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: International Foodstuffs Co. LLC  .كة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م بإسم :  الرش
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Address: Al-Wahda Street, Industrial 
Area No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43757 العالمة التجارية رقم :  43757

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

306  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43758 العالمة التجارية رقم :  43758

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

307  



243

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43759 العالمة التجارية رقم :  43759

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43761 العالمة التجارية رقم :  43761

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: International Foodstuffs Co. LLC  .كة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م بإسم :  الرش

308  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Address: Al-Wahda Street, Industrial 
Area No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43762 العالمة التجارية رقم :  43762

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

310  



245

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43763 العالمة التجارية رقم :  43763

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

311  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43764 العالمة التجارية رقم :  43764

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43766 العالمة التجارية رقم :  43766

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: International Foodstuffs Co. LLC  .كة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م بإسم :  الرش

312  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Applicant Address: Al-Wahda Street, Industrial 
Area No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43767 العالمة التجارية رقم :  43767

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

314  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43768 العالمة التجارية رقم :  43768

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

315  



249

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43769 العالمة التجارية رقم :  43769

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43770 العالمة التجارية رقم :  43770

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: International Foodstuffs Co. LLC  .كة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م بإسم :  الرش
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Applicant Address: Al-Wahda Street, Industrial 
Area No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43772 العالمة التجارية رقم :  43772

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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكالتة؛ الحلويــات؛ الســكاكر؛ البســكويت )بكافــة أنواعــه)؛ 
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
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Vinegar, Ketch Up and Sauces(condiments), ready to 
cook dough products, frozen dough, frozen parathas, 
ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, 
salt, mustard, flour made from cereals, spices., Food 
beverages (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey, Popcorn 

ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

العســل، البوشــار 
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام

  

 

Date :19/10/2022  التاريخ :19/10/2022

Trademark No.:43773 العالمة التجارية رقم :  43773

Class: 29 ي الصنف :   29
�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  
3800 

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
 الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
edible oils, edible fats, , margarine, butter, soup  
(vegetable soup preparations; preparations for 
making soup), milk  products,  milk shakes, meat, fish, 
poultry and game, meat extracts, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables,  whipped cream, jellies, 
jams, compotes, eggs,  (potato flakes; low-fat potato 
chips; potato fritters), potato crisps and potato chips,  
(preserved lentils), beans preserved, peas preserved  
mushrooms preserved, peanuts preserved all types of 
processed seeds 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيــوت الصالحــة لــالكل، الدهــون الصالحــة لــالأكل، المارغاريــن، 
الزبــدة، الشــوربة )منتجــات شــوربة الخضــار)، منتجــات االلبــان، 
الداجنــة،  الطيــور  االأســماك،  اللحــوم،  المخفــوق،  الحليــب 
وات  لحــوم الصيــد، مســتخرجات اللحــوم، الفواكــه والخــ�ف
 ، ــىي ــة، الج ــدة المخفوق ــة، القش ــة والمطهي ــة والمجفف المحفوظ
المربيــات، وصلصــات الفواكــه ، البيــض، )رقائــق البطاطــس؛ 
رقائــق البطاطــس قليلــة الدســم)؛ فطائــر البطاطــس)، مقرمشــات 
ــة،  ــا المحفوظ ــوظ، الفاصولي ــدس المحف ــا، الع ــبس البطاط وش
ي المحفــوظ، جميــع 

البازيــالء، الفطــر المحفــوظ، الفــول الســودا�ف
ــة.  ــذور المصنع ــواع الب أن
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Date :23/10/2022  التاريخ :23/10/2022

Trademark No.:43775 العالمة التجارية رقم :  43775

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Sun Gate International 
Foodstuff Company

ناشونال للمواد الغذائية   كة صن غيث انرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Al-Tahta Al-Badawi 
Building Mobile 0597707517   

العنوان :  رام الله التحتا عمارة البداوي  جوال 0597707517    

Applicant for Correspondence:  
Sun Gate International Foodstuff Company
Ramallah Al-Tahta Al-Badawi Building Mobile 
0597707517   

ناشونال للمواد الغذائية   كة صن غيث انرت عنوان التبليغ  :  �ش
 رام الله التحتا عمارة البداوي  جوال 0597707517

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعم ،  ويد بالطعام والرش ف يات ، الرت  المقاهي ، الكافتري

مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

  

 

Date :23/10/2022  التاريخ :23/10/2022

Trademark No.:43776 العالمة التجارية رقم :  43776

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: MOHAMAD JUMA MOHAMAD RIBHI 
OMAR ZAITOUN 

بإسم :  “ محمد جمعة “ “ محمد ربحي “ عمر زيتون 

Applicant Address: ALKHALIL - NIMRA - KHALLIT 
HADOO

العنوان :  الخليل - نمرة - خلة حاضور  

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Vinegar , Molasses for food , soya sauce 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خل , دبس رمان , صلصة الصويا 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الرسومات والكلمات  اشرت
ذات االستخدام العام
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Date :23/10/2022  التاريخ :23/10/2022

Trademark No.:43777 العالمة التجارية رقم :  43777

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name:   Twenty Two Seven developer 
company for apparel and accessories

ي تو سيفن لالألبسة واالكسسوارات  
كة مطور تونىت بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Irsal City Mall, 
1st floor, mobile 0598689449   

ي مول ط 1 جوال 0598689449    
العنوان :  رام الله االرسال سيىت

Applicant for Correspondence:  
  Twenty Two Seven developer company for 
apparel and accessories
Ramallah, Al-Irsal City Mall, 1st floor, mobile 
0598689449   

ي تو سيفن لالألبسة واالكسسوارات  
كة مطور تونىت عنوان التبليغ  :  �ش

ي مول ط 1 جوال 0598689449
 رام الله االرسال سيىت

Goods/Services:
Belts [clothing] , Boas [necklets] , Shoes , Boots for 
sports , Chasubles , Clothing  , Clothing of leather , Coats 
, Corsele ,  Furs [clothing]  , Hats  , Headgear for wear 
, Jackets [clothing]   , Jacket Stuff clothing)  , Jumpers 
[pullovers]  , Pyjamas , Outerclothing  , Overalls  , Shirts 
, Slips [undergarments] , Smocks , Sweaters , Trousers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحزمــة مالبــس ، وشــاحات ، أحذيــة ، أحذيــة للرياضــة ، عبــاءات 
 ، للنســاء  مشــدات   ، معاطــف   ، جلديــة  مالبــس   ، مالبــس   ،
ــة للــرأس ، جاكيتــات مالبــس  مالبــس مــن الفــرو ، قبعــات ، أغطي
ــة) ،  ات صوفي ف ــرف ــة )ك ــس) ، جرزاي ــوف )مالب ــن الص ــات م ، جاكيت
بيجامــات ، مالبــس خارجيــة ، أفرهــوالت ، قمصــان ، قمصــان 

ات ، بناطيــل  داخليــة ) مالبــس داخليــة) ، جالبيــب ، ســرت

  

 

Date :24/10/2022  التاريخ :24/10/2022

Trademark No.:43780 العالمة التجارية رقم :  43780

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Cefel Clothing Company                                                                       كة سيفيل للمالبس بإسم :  �ش

Applicant Address: Tulkarm, Jamal Abdel Nasser 
Square, mobile 0594300000   

العنوان :  طولكرم ميدان جمال عبد النارص جوال 0594300000    
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Applicant for Correspondence:  
Cefel Clothing Company                                                                      
Tulkarm, Jamal Abdel Nasser Square, mobile 
0594300000   

كة سيفيل للمالبس  عنوان التبليغ  :  �ش
 طولكرم ميدان جمال عبد النارص جوال 0594300000

Goods/Services:
Aprons [clothing] , Bath robes , Gloves [clothing] ,  
Layettes [clothing] , Linen (Body) [garments] , Mittens  
, Pants , Sandals ,   Stockings ,   Suits , Sweaters , 
Welts for footwear  ,  Waistcoats ,  Belts [clothing] , 
Boas [necklets] , Shoes , Boots for sports , Chasubles 
, Clothing  , Clothing of leather , Coats , Corsele ,  Furs 
[clothing]  , Hats  , Headgear for wear , Jackets [clothing]   
, Jacket Stuff clothing)  , Jumpers [pullovers]  , Pyjamas , 
Outerclothing  , Overalls  , Shirts , Slips [undergarments] 
, Smocks , Sweaters , Trousers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مراييــل مالبــس ، أرواب اســتحمام ، قفــازات ) مالبــس ) ، مالبــس 
للمواليــد ، مالبــس كتانيــة ، قفــازات ، �اويــل داخليــة ، صنــادل 
ات ، ســيور لالأحذيــة ، صــدارات  ، جــوارب طويلــة ، بــدالت ، ســرت
 ، للرياضــة  أحذيــة   ، أحذيــة   ، وشــاحات   ، مالبــس  أحزمــة   ،
عبــاءات ، مالبــس ، مالبــس جلديــة ، معاطــف ، مشــدات للنســاء 
، مالبــس مــن الفــرو ، قبعــات ، أغطيــة للــرأس ، جاكيتــات مالبــس 
ــة) ،  ات صوفي ف ــرف ــة )ك ــس) ، جرزاي ــوف )مالب ــن الص ــات م ، جاكيت
بيجامــات ، مالبــس خارجيــة ، أفرهــوالت ، قمصــان ، قمصــان 

ــل  ات ، بناطي ــرت ــب ، س ــة) ، جالبي ــس داخلي ــة ) مالب داخلي

  

 

Date :24/10/2022  التاريخ :24/10/2022

Trademark No.:43781 العالمة التجارية رقم :  43781

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: PayPal, Inc.  .بإسم :  باي بال، انك

Applicant Address ::2211 North First Street, San 
Jose, California 95131, United States of America  
74 

يت، سان هوزيه، كاليفورنيا  ست سرت العنوان :  2211 نورث فري
 95131، الواليات المتحدة االأمريكية  

  74

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Providing temporary use of online non-downloadable 
software for processing electronic payments; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
for creating, preparing, managing, sending, processing, 
tracking, and reconciling invoices; providing temporary 
use of online non-downloadable software for issuing 
receipts regarding mobile payment transactions; 
providing temporary use of online non-downloadable 
authentication software for controlling access to 
and communications with computers and computer

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)ان-اليــن)  ة  المبــا�ش مجيــات  للرب المؤقــت  االســتخدام  توفــري 
ــري  ــة؛ توف وني لكرت ــات االإ ــة المدفوع ــل لمعالج ي ف ــة للترف ــري القابل غ
ة )ان-اليــن) غــري القابلــة  مجيــات المبــا�ش االســتخدام المؤقــت للرب
نشــاء الفواتــري وإعدادهــا وإدارتهــا وإرســالها ومعالجتهــا  يــل الإ ف للترف
مجيــات  للرب المؤقــت  االســتخدام  توفــري  وتســويتها؛  وتتبعهــا 
يصــاالت  صــدار االإ يــل الإ ف ة )ان-اليــن) غــري القابلــة للترف المبــا�ش
ي مــا يتعلــق بمعامــالت الدفــع الجوالــة؛ توفــري االســتخدام 

�ف
ــة  ــري القابل ــن) غ ة )ان-الي ــا�ش ــة المب ــات المصادق مجي ــت لرب المؤق
ي الوصــول إىل الحواســيب والشــبكات الحاســوبية

يــل للتحكــم �ف ف للترف
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networks; providing temporary use of online non-
downloadable software for electronic funds transfer; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software for sending, receiving, accepting, buying, 
selling, storing, transmitting, validating, verifying, 
tracking, transferring, trading and exchanging digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, stablecoins, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
temporary use of online non-downloadable software for 
digital currency payment and exchange transactions; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software for use in issuing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, stablecoins, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; providing temporary 
use of online non-downloadable software for managing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
stablecoin, digital and blockchain asset, digitized asset, 
digital token, crypto token and utility token payments, 
money transfers, and commodity transfers; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
for use with digital currency wallet and storage services; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software for use as an electronic wallet; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
for facilitating electronic commerce transactions; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software featuring offers, deals, coupons, rebates, 
rewards, vouchers, price tracking, price notifications, 
price-comparison information, links to the retail 
websites of others, promotional materials, and 
discount information; providing temporary use of 
online non-downloadable software for fraud detection, 
fraud prevention, and fraud analytics; providing 
temporary use of online non-downloadable computer 
software for tracking and analyzing payment activity; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software to prevent fraud, facilitate integration 
with loyalty and reward platforms to allow tracking 
of purchases and accrual of rewards, and enable 
merchants to embed checkouts in third party sites and 
applications to sell and take payments on third party 
platforms; Application Service Provider (ASP) featuring 
Application Programming Interface (API) software for 
payment collection, payment transactions, forwarding 
data and information processing; data mining services; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software for creating and managing a business and an 
online store, namely, inventory management, order 
processing, order tracking, fulfillment of orders, sales 
tracking, collection of sales data, and sales analytics; 
providing temporary use of online non-downloadable

مجيــات  للرب المؤقــت  االســتخدام  توفــري  معهــا؛  والتواصــل 
ونًيــا؛  يــل لنقــل االأمــوال إلكرت ف ة )ان-اليــن) غــري القابلــة للترف المبــا�ش
ــن) غــري  ة )ان-الي ــا�ش ــات المب مجي توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
اء وبيــع وتخزيــن و  رســال واســتالم وقبــول و�ش يــل الإ ف القابلــة للترف
ــادل  ــداول وتب ــل وت ــع ونق ــن و تتب ــد م ــن و التأك ــق م ــل والتحق نق
اضيــة والعمــالت المشــفرة  العمــالت الرقميــة والعمــالت االفرت
ــل  ــلة الكت ــول سلس ــة وأص ــول الرقمي ــتقرة واالأص ــالت المس والعم
ــوز  ــفرة ورم ــوز المش ــة والرم ــوز الرقمي ــة والرم ــول الرقمي واالأص
ة )ان- ــا�ش ــات المب مجي المنفعــة؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
ــالت  ــة ومعام ــالت الرقمي ــع العم ــل لدف ي ف ــة للترف ــري القابل ــن) غ الي
ة )ان- ــا�ش ــات المب مجي ــت للرب ــتخدام المؤق ــري االس ــ�ف؛ توف ال
صــدار العمــالت الرقميــة والعمــالت  يــل الإ ف اليــن) غــري القابلــة للترف
ــول  ــتقرة واالأص ــالت المس ــفرة والعم ــالت المش ــة والعم اضي االفرت
الرقميــة وأصــول سلســلة الكتــل واالأصــول الرقميــة والرمــوز 
ــتخدام  ــري االس ــة؛ توف ــوز المنفع ــفرة ورم ــوز المش ــة والرم الرقمي
يــل  ف ة )ان-اليــن) غــري القابلــة للترف مجيــات المبــا�ش المؤقــت للرب
ــة  اضي ــالت االفرت ــة والعم ــالت الرقمي ــع بالعم ــات الدف دارة عملي الإ
الرقميــة  المســتقرة واالأصــول  المشــفرة والعمــالت  والعمــالت 
وأصــول سلســلة الكتــل واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة 
ــالت  ــوال وتحوي ــل االأم ــة وتحوي ــوز المنفع ــفرة ورم ــوز المش والرم
ة )ان- ــا�ش ــات المب مجي ــت للرب ــتخدام المؤق ــري االس ــلع؛ توف الس
ــالت  ــة العم ــع محفظ ــتخدام م ــل لالس ي ف ــة للترف ــري القابل ــن) غ الي
المؤقــت  االســتخدام  توفــري  التخزيــن؛  وخدمــات  الرقميــة 
ــتخدم  ــل تس ي ف ــة للترف ــري القابل ــن) غ ة )ان-الي ــا�ش ــات المب مجي للرب
مجيــات  ونيــة؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب كمحفظــة إلكرت
يــل لتســهيل معامــالت  ف ة )ان-اليــن) غــري القابلــة للترف المبــا�ش
مجيــات  ونيــة؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب لكرت التجــارة االإ
العــروض  تتضمــن  يــل  ف للترف القابلــة  غــري  )ان-اليــن)  ة  المبــا�ش
والقســائم  والمكافــآت  والخصومــات  والقســائم  والصفقــات 
ــات  ــعار ومعلوم ــعارات االأس ــعار وإش ــع االأس ــن تتب ــات ع ومعلوم
ــة للغــري والمــواد  ــة االأســعار وروابــط لمواقــع البيــع بالتجزئ مقارن
ويجيــة ومعلومــات الخصــم؛ توفــري االســتخدام المؤقــت  الرت
يــل للكشــف عــن  ف ة )ان-اليــن) غــري القابلــة للترف مجيــات المبــا�ش للرب
االحتيــال ومنــع االحتيــال وتحليــالت االحتيــال؛ توفــري االســتخدام 
ة )ان-اليــن) غــري القابلــة  مجيــات الحاســوبية المبــا�ش المؤقــت للرب
االســتخدام  توفــري  الدفــع؛  نشــاط  وتحليــل  لتتبــع  يــل  ف للترف
يــل  ف ة )ان-اليــن) غــري القابلــة للترف مجيــات المبــا�ش المؤقــت للرب
لمنــع االحتيــال وتســهيل التكامــل مــع منصــات الــوالء والمكافــآت 
ف التجــار مــن  يات وتراكــم المكافــآت وتمكــ�ي للســماح بتتبــع المشــرت
ي مواقــع وتطبيقــات الطــرف الثالــث للبيــع 

ف عمليــات الدفــع �ف تضمــ�ي
ــة  ــزود خدم ــث؛ م ــرف الثال ــات الط ــى منص ــات ع ــي المدفوع وتلق
التطبيقــات تتضمــن برمجيــات لواجهــة برمجــة التطبيقــات لتحصيل 
المدفوعــات ومعامــالت الدفــع وإعــادة توجيــه البيانــات ومعالجــة 
المعلومــات؛ خدمــات التنقيــب عــن البيانــات؛ توفــري االســتخدام 
يــل  ف ة )ان-اليــن) غــري القابلــة للترف مجيــات المبــا�ش المؤقــت للرب
ــًدا  ــن) وتحدي ــا�ش )ان-الي نشــاء وإدارة نشــاط تجــاري ومتجــر مب الإ
وتنفيــذ  الطلبــات  وتتبــع  الطلبــات  ومعالجــة  المخــزون  إدارة 
ــالت ــات وتحلي ــات المبيع ــع بيان ــات وجم ــع المبيع ــات وتتب الطلب
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software used for point of sale transactions; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
used to train and manage employees, record employee 
hours worked, and generate payroll processing. 

ة )ان- مجيــات المبــا�ش المبيعــات؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
ــع؛  ــاط البي ــالت نق ــتخدم لمعام ــل تس ي ف ــة للترف ــري القابل ــن) غ الي
ــن) غــري  ة )ان-الي ــا�ش ــات المب مجي توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
ف وإدارتهــم وتســجيل ســاعات  ــل لتدريــب الموظفــ�ي ي ف ــة للترف القابل

ــب.  ف وإنشــاء معالجــة كشــوف الروات عمــل الموظفــ�ي
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Goods/Services:
Downloadable and recorded computer software for 
processing electronic payments and for transferring 
funds to and from others; downloadable computer 
software for creating, preparing, managing, sending, 
processing, tracking, and reconciling invoices; 
downloadable computer software for issuing receipts 
regarding mobile payment transactions; downloadable 
mobile application software for processing electronic 
payments and for transferring funds to and from others; 
downloadable authentication software for controlling 
access to and communications with computers and 
computer networks; computer hardware for making, 
authenticating, facilitating, operating, managing, and 
processing payment transactions with credit cards, 
debit cards, prepaid cards, payment cards, gift cards, 
and other payment forms; electronic devices, namely 
point of sale terminals, chip card readers, credit card 
readers, payment card readers, mobile card readers, 
charging stands for chip card readers, credit card

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لمعالجــة  والمســجلة  يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوبية  مجيــات  الرب
االآخريــن؛  ومــن  إىل  االأمــوال  ونقــل  ونيــة  لكرت االإ المدفوعــات 
نشــاء الفواتــري وإعدادهــا  يــل الإ ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف الرب
مجيــات  وإدارتهــا وإرســالها ومعالجتهــا وتتبعهــا وتســويتها؛ الرب
ي مــا يتعلــق 

يصــاالت �ف صــدار االإ يــل الإ ف الحاســوبية القابلــة للترف
بمعامــالت الدفــع الجوالــة؛ برمجيــات التطبيقــات الجوالــة القابلــة 
ــل االأمــوال مــن  ــة وتحوي وني لكرت ــل لمعالجــة المدفوعــات االإ ي ف للترف
ي 

ــم �ف ــل للتحك ي ف ــة للترف ــة القابل ــات المصادق ــن؛ برمجي وإىل االآخري
الوصــول إىل الحواســيب والشــبكات الحاســوبية والتواصــل معهــا؛ 
جــراء معامــالت الدفــع والمصادقــة عليهــا  ي الإ العتــاد الحاســو�ب
ــات  ــتخدام بطاق ــا باس ــا ومعالجته ــغيلها وإدارته ــهيلها وتش وتس
االئتمــان وبطاقــات الخصــم والبطاقــات مســبقة الدفــع وبطاقــات 
االأجهــزة  االأخــرى؛  الدفــع  الهدايــا ووســائل  الدفــع وبطاقــات 
ونيــة وتحديــًدا محطــات نقــاط البيــع وقارئــات بطاقــات  لكرت االإ
ــع  ــات الدف ــات بطاق ــان وقارئ ــات االئتم ــات بطاق ــة وقارئ يح الرش
ــات  ــات بطاق ــحن لقارئ ــم الش ــة وقوائ ــات الجوال ــات البطاق وقارئ
ــع  ــات الدف ــات بطاق ــان وقارئ ــات االئتم ــات بطاق ــة وقارئ يح الرش
وقارئــات البطاقــات الجوالــة؛ قارئــات البطاقــات المغناطيســية

325  
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readers, payment card readers, and mobile card 
readers; magnetic encoded and coded card readers; 
electronic card readers for payment and credit cards; 
magnetically encoded credit cards; magnetically 
encoded payment cards being debit cards, gift cards, 
prepaid gift cards, prepaid cash cards, and prepaid debit 
cards; downloadable software for sending, receiving, 
accepting, buying, selling, storing, transmitting, trading 
and exchanging digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, stablecoins, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; downloadable software for 
managing and validating digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, stablecoin, digital asset, 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token transactions; downloadable 
software for use as a digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, stablecoin, digital asset, digital token, 
crypto token, and utility token wallet; downloadable 
software for transfers of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, stablecoins, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens between parties; 
downloadable computer software and downloadable 
mobile application software for facilitating electronic 
commerce transactions; downloadable computer 
software, namely, internet browser extensions, 
plug-ins, and applications for use with electronic 
commerce transactions and product price monitoring; 
downloadable computer software and downloadable 
mobile application software featuring offers, deals, 
coupons, rebates, rewards, vouchers, price tracking, 
price notifications, price-comparison information, 
links to the retail websites of others, promotional 
materials, and discount information; downloadable 
software development kits (SDK); downloadable and 
recorded computer software for creating and managing 
a business and an online store, namely, inventory 
management, order processing, order tracking, 
fulfillment of orders, sales tracking, collection of sales 
data, and sales analytics;  downloadable and recorded 
computer software used for point of sale transactions; 
downloadable and recorded computer software used 
to train and manage employees, record employee hours 
worked, and generate payroll processing; electronic 
devices, namely, point of sale terminals, chip card 
readers, credit card readers, payment card readers, 
mobile card readers; charging stands adapted for use 
with handheld digital electronic devices namely, cell 
phones, MP3 players, personal digital assistants, point 
of sale terminals, chip card readers, credit card readers, 
payment card readers, and mobile card readers 

ونيــة  لكرت المشــفرة والبطاقــات المشــفرة؛ قارئــات البطاقــات االإ
المشــفرة  االئتمــان  بطاقــات  ؛  االئتمــان  وبطاقــات  للدفــع 
مغناطيســًيا ؛ بطاقــات الدفــع المشــفرة مغناطيســًيا مثــل بطاقــات 
ــبًقا  ــة مس ــا المدفوع ــات الهداي ــا وبطاق ــات الهداي ــم وبطاق الخص
الخصــم  وبطاقــات  مســبًقا  المدفوعــة  النقديــة  والبطاقــات 
رســال واســتالم  يــل الإ ف مجيــات القابلــة للترف المدفوعــة مســبًقا؛ الرب
اء وبيــع وتخزيــن ونقــل وتــداول وتبــادل العمــالت  وقبــول و�ش
ــالت  ــفرة والعم ــالت المش ــة والعم اضي ــالت االفرت ــة والعم الرقمي
ــول  ــل واالأص ــلة الكت ــول سلس ــة وأص ــول الرقمي ــتقرة واالأص المس
ــة؛  ــوز المنفع ــفرة ورم ــوز المش ــة والرم ــوز الرقمي ــة والرم الرقمي
دارة والتحقــق مــن صحــة المعامــالت  يــل الإ ف مجيــات القابلــة للترف الرب
اضيــة والعمــالت المشــفرة  بالعمــالت الرقميــة والعمــالت االفرت
ــل  ــلة الكت ــول سلس ــة وأص ــول الرقمي ــتقرة واالأص ــالت المس والعم
ــوز  ــفرة ورم ــوز المش ــة والرم ــوز الرقمي ــة والرم ــول الرقمي واالأص
ــة  ــتخدم كمحفظ ي تس

ــىت ــل ال ي ف ــة للترف ــات القابل مجي ــة؛ الرب المنفع
اضيــة والعمــالت المشــفرة  للعمــالت الرقميــة والعمــالت االفرت
والعمــالت المســتقرة واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة والرمــوز 
ي 

يــل الــىت ف مجيــات القابلــة للترف المشــفرة ورمــوز المنفعــة؛ الرب
اضيــة  االفرت والعمــالت  الرقميــة  العمــالت  لتحويــل  تســتخدم 
الرقميــة  المســتقرة واالأصــول  المشــفرة والعمــالت  والعمــالت 
وسلســلة الكتــل واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة والرمــوز 
ــات الحاســوبية  مجي ف االأطــراف؛ الرب ــ�ي المشــفرة ورمــوز المنفعــة ب
ــل  ي ف ــة للترف ــة القابل ــات الجوال ــات التطبيق ــل وبرمجي ي ف ــة للترف القابل
ــوبية  ــات الحاس مجي ــة؛ الرب وني لكرت ــارة االإ ــالت التج ــهيل معام لتس
نــت والمكونات  نرت يــل وتحديــًدا ملحقــات مســتعرض االإ ف القابلــة للترف
التجــارة  معامــالت  مــع  لالســتخدام  والتطبيقــات  ضافيــة  االإ
الحاســوبية  مجيــات  الرب المنتــج؛  أســعار  ومراقبــة  ونيــة  لكرت االإ
ــل  ي ف ــة للترف ــة القابل ــات الجوال ــات التطبيق ــل وبرمجي ي ف ــة للترف القابل
تتضمــن العــروض والصفقــات والقســائم والخصومــات والمكافــآت 
ــعار  ــعارات االأس ــعار وإش ــع االأس ــن تتب ــات ع ــائم ومعلوم والقس
ومعلومــات مقارنــة االأســعار وروابــط لمواقــع البيــع بالتجزئــة 
ويجيــة ومعلومــات الخصــم؛ مجموعــات تطويــر  للغــري والمــواد الرت
يل  ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف يــل؛ الرب ف مجيــات القابلــة للترف الرب
ــت  ن نرت ــرب االإ ــر ع ــاري ومتج ــاط تج ــاء وإدارة نش نش ــجلة الإ والمس
وتحديــًدا إدارة المخــزون ومعالجــة الطلبــات وتتبــع الطلبــات 
وتنفيــذ الطلبــات وتتبــع المبيعــات وجمــع بيانــات المبيعــات 
يــل  ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف وتحليــالت المبيعــات؛ الرب
مجيــات  الرب البيــع؛  نقــاط  لمعامــالت  المســتخدمة  والمســجلة 
لتدريــب  المســتخدمة  يــل والمســجلة  ف للترف القابلــة  الحاســوبية 
ف وإنشــاء  ف وإدارتهــم وتســجيل ســاعات عمــل الموظفــ�ي الموظفــ�ي
ــذ  ــًدا مناف ــة وتحدي وني لكرت ــزة االإ ــب؛ االأجه معالجــة كشــوف الروات
بطاقــات  وقارئــات  يحــة  الرش بطاقــات  وقارئــات  البيــع  نقــاط 
ــة؛  ــات البطاقــات الجوال ــات بطاقــات الدفــع وقارئ االئتمــان وقارئ
ونيــة  لكرت قوائــم الشــحن المعــدة لالســتخدام مــع االأجهــزة االإ
 MP3 الرقميــة المحمولــة وتحديــًدا الهواتــف المحمولــة ومشــغالت
ــات  ــع وقارئ ــاط البي ــذ نق ــخصية ومناف ــة الش ــاعدات الرقمي والمس
ــات  ــات بطاق ــان وقارئ ــات االئتم ــات بطاق ــح وقارئ ائ ــات الرش بطاق

ــة.  ــات الجوال ــات البطاق ــع وقارئ الدف



258

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

  
 

Date :24/10/2022  التاريخ :24/10/2022

Trademark No.:43783 العالمة التجارية رقم :  43783

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: PayPal, Inc.  .بإسم :  باي بال، انك

Applicant Address ::2211 North First Street, San 
Jose, California 95131, United States of America  
74 

يت، سان هوزيه، كاليفورنيا  ست سرت العنوان :  2211 نورث فري
 95131، الواليات المتحدة االأمريكية  

  74

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, 
vouchers and special offers for the goods of others; 
promoting the goods and services of others by 
providing hypertext links to the web sites of others; 
promoting the goods and services of others by 
providing a web site featuring links to the online retail 
web sites of others; business consulting services in the 
field of online payments; managing and tracking credit 
card, debit card, ACH, prepaid cards, payment cards, 
and other forms of payment transactions via electronic 
communications networks for business purposes; 
business information management, namely, electronic 
reporting of business analytics relating to payment 
processing, authentication, tracking, and invoicing; 
business management, namely, optimization of 
payments for businesses; promoting the sale of goods 
and services of others by providing a website featuring 
offers, deals, coupons, rebates, rewards, vouchers, 
price tracking, price notifications, price-comparison 
information, links to the retail websites of others, 
promotional materials, and discount information; 
promoting the sale of goods and services of others by 
providing interactive online applications featuring 
offers, deals, coupons, rebates, rewards, vouchers, 
price tracking, price notifications, price-comparison 
information, links to the retail websites of others,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــًدا توفــري المعلومــات المتعلقــة  ويــج لبضائــع االآخريــن وتحدي الرت
والعــروض  والقســائم  والخصومــات  والقســائم  بالخصومــات 
ويــج لســلع وخدمــات الغــري مــن  ؛ الرت الخاصــة لبضائــع الغــري
؛  ــري ــة بالغ ــب الخاص ــع الوي ــعبية لمواق ــط تش ــري رواب ــالل توف خ
ويــج لســلع وخدمــات االآخريــن مــن خــالل توفــري موقــع ويــب  الرت
ــن)  ة )ان-الي ــا�ش ــة المب ــع بالتجزئ يحتــوي عــى روابــط لمواقــع البي
ي مجــال المدفوعــات 

؛ خدمــات االستشــارات التجاريــة �ف للغــري
ة )ان-اليــن)؛ إدارة وتتبــع بطاقــات االئتمــان وبطاقــات  المبــا�ش
الخصــم وغرفــة المقاصــة االآليــة والبطاقــات مســبقة الدفــع 
وبطاقــات الدفــع وأشــكال أخــرى مــن معامــالت الدفــع عــرب شــبكات 
ونيــة الأغــراض العمــل؛ إدارة معلومــات االأعمــال  لكرت االتصــاالت االإ
ونيــة لتحليــالت االأعمــال المتعلقــة  لكرت وتحديــًدا إعــداد التقاريــر االإ
ــال  ؛ إدارة االأعم ــري ــع والفوات ــة والتتب ــع والمصادق ــة الدف بمعالج
ويــج لبيــع ســلع  كات؛ الرت ف المدفوعــات للــرش وتحديــًدا تحســ�ي
وخدمــات الغــري مــن خــالل توفــري موقــع ويــب يعــرض العــروض 
والقســائم  والمكافــآت  والخصومــات  والقســائم  والصفقــات 
ــات  ــعار ومعلوم ــعارات االأس ــعار وإش ــع االأس ــن تتب ــات ع ومعلوم
الخاصــة  بالتجزئــة  البيــع  لمواقــع  وروابــط  االأســعار  مقارنــة 
ويــج  ويجيــة ومعلومــات عــن الخصومــات؛ الرت بالغــري والمــواد الرت
ة  ــا�ش ــات مب ــري تطبيق ــالل توف ــن خ ــري م ــات الغ ــلع وخدم ــع س لبي
العــروض والصفقــات والقســائم  تتضمــن  تفاعليــة  )ان-اليــن) 
والخصومــات والمكافــآت والقســائم ومعلومــات عــن تتبع االأســعار 
وإشــعارات االأســعار ومعلومــات مقارنــة االأســعار وروابــط لمواقــع 
ويجيــة ومعلومــات عن البيــع بالتجزئــة الخاصــة بالغــري والمــواد الرت
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promotional materials, and discount information; 
providing incentive award programs through issuance 
and processing of loyalty points for purchase of the 
goods and services of others; customer loyalty services 
for commercial, promotional and/or advertising 
purposes, namely, administration of a program that 
allows participants to obtain and redeem points or 
awards for goods and/or services 

يــة مــن خــالل إصــدار  ف الخصومــات؛ توفــري برامــج المكافــآت التحفري
؛ خدمــات والء  اء ســلع وخدمــات الغــري ومعالجــة نقــاط الــوالء لــرش
ــًدا  ــة وتحدي عالني ــة و/أو االإ ويجي ــة والرت ــراض التجاري ــالء لالأغ العم
ف بالحصــول عــى النقــاط أو الجوائــز  إدارة برنامــج يســمح للمشــارك�ي

دادها مقابــل الســلع و / أو الخدمــات.  واســرت

  

 

Date :24/10/2022  التاريخ :24/10/2022

Trademark No.:43784 العالمة التجارية رقم :  43784

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: PayPal, Inc.  .بإسم :  باي بال، انك

Applicant Address ::            2211 North First Street, 
San Jose, California 95131, United States of 
America  
74 

يت، سان هوزيه، كاليفورنيا  ست سرت العنوان :  2211 نورث فري
 95131، الواليات المتحدة االأمريكية  

  74

Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

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

Goods/Services:
Financial services, namely, electronic funds transfer; 
clearing and reconciling financial transactions via 
a global computer network and wireless networks; 
providing a wide variety of payment and financial 
services, namely, credit card payment processing 
services, issuing credit cards and providing personal 
and business lines of credit, electronic payment services 
involving electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data, bill payment services 
with guaranteed payment delivery, all conducted via a 
global communications network; credit card and debit 
card transaction processing services; reimbursement 
of payment processing for fraudulent transactions, 
transaction errors, and disputed transactions, namely, 
transactions concerning lost, damaged, misrepresented, 
or incorrect products or services, all in the field of 
electronic payment purchases; providing purchase

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــا؛ مقاص ونًي ــوال إلكرت ــل االأم ــًدا تحوي ــة وتحدي ــات المالي الخدم
وتســوية المعامــالت الماليــة عــرب شــبكة حاســوبية عالميــة وشــبكات 
الســلكية؛ توفــري مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات الدفــع والخدمــات 
ــًدا خدمــات معالجــة مدفوعــات بطاقــات االئتمــان  الماليــة وتحدي
وإصــدار بطاقــات االئتمــان وتوفــري خطــوط ائتمــان شــخصية 
ي تتضمــن المعالجــة 

ي الــىت
و�ف لكــرت وتجاريــة وخدمــات الدفــع االإ

ــات  ــري وخدم ــع الفوات ــات دف ــق لبيان ــل الالح ــة والتحوي وني لكرت االإ
ــرب  ــم ع ــا تت ــليم وجميعه ــون التس ــع مضم ــع دف ــري م ــع الفوات دف
ــات  ــالت بطاق ــة معام ــات معالج ــة؛ خدم ــاالت عالمي ــبكة اتص ش
عــن  الدفــع  تعويــض معالجــة  الخصــم؛  االئتمــان وبطاقــات 
المعامــالت االحتياليــة وأخطــاء المعامــالت والمعامــالت المتنــازع 
ــات  ــات أو الخدم ــة بالمنتج ــالت المتعلق ــًدا المعام ــا وتحدي عليه
ي 

المفقــودة أو التالفــة أو المشــوهة أو غــري الصحيحــة وجميعهــا �ف
يات  ــة المشــرت ؛ خدمــات حماي ي

و�ف لكــرت يات الدفــع االإ مجــال مشــرت
ــر ــبكة كمبيوت ــرب ش ــرون ع يها االآخ ــرت ي يش

ــىت ــات ال ــلع والخدم للس
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protection services for goods and services purchased 
by others via a global computer network and wireless 
networks, namely, fraud reimbursement services in the 
field of credit card purchases and electronic payment 
purchases, secure commercial transactions for credit 
card purchases and electronic payment purchases, 
and dispute resolution services and reimbursement 
services for disputed transactions in the field of 
electronic payment purchases; credit card transaction 
processing services; credit services, namely, providing 
revolving credit account services; bill payments 
services; providing electronic mobile payment 
services for others in the nature of providing secure 
commercial transactions and payment options using a 
mobile device at a point of sale; credit card transaction 
processing services and payment processing services 
in the field of credit card payments and electronic 
payments; electronic foreign exchange payment 
processing; payment processing services, namely, 
providing virtual currency transaction processing 
services for others; financial services, namely, providing 
stablecoin currency, virtual currency, digital currency, 
digital tokens, and cryptocurrency for use by others; 
financial services, namely, virtual currency, digital 
currency, stablecoin, and cryptocurrency transfer, 
trading, exchange, and payment processing services; 
electronic transfer of cryptocurrency, digital currency, 
stablecoins, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
electronic wallet services for trading, storing, sending, 
receiving, validating, verifying, accepting, tracking, 
transferring, and transmitting virtual currency, and 
managing virtual currency payment and exchange 
transactions 

ي 
ــال �ف ــا خدمــات تعويــض االحتي ــة وشــبكات الســلكية وتحديً عالمي

اء عــرب الدفــع  يات بطاقــات االئتمــان وعمليــات الــرش مجــال مشــرت
بطاقــات  يات  لمشــرت االآمنــة  التجاريــة  والمعامــالت  ي 

و�ف لكــرت االإ
ي وخدمــات تســوية المنازعات 

و�ف لكــرت يات الدفــع االإ االئتمــان ومشــرت
يات  ي مجــال مشــرت

وخدمــات الســداد للمعامــالت المتنــازع عليهــا �ف
؛ خدمــات معالجــة معامــالت بطاقــات االئتمــان  ي

و�ف لكــرت الدفــع االإ
ــان  ــاب االئتم ــات حس ــم خدم ــًدا تقدي ــان وتحدي ــات االئتم ؛ خدم
؛ تقديــم خدمــات الدفــع  المتجــدد ؛ خدمــات دفــع الفواتــري
ي عــرب الهاتــف المحمــول لالآخريــن عــى شــكل توفــري 

و�ف لكــرت االإ
ــاز  ــتخدام جه ــة باس ــع االآمن ــارات الدف ــة وخي ــالت التجاري المعام
ــات  ــالت بطاق ــة معام ــات معالج ــع ؛ خدم ــة البي ي نقط

ــول �ف محم
ي مجــال مدفوعــات بطاقــات 

االئتمــان وخدمــات معالجــة الدفــع �ف
ونيــة؛ معالجــة مدفوعــات العمــالت  لكرت االئتمــان والمدفوعــات االإ
ونيــة؛ خدمــات معالجــة المدفوعــات وتحديــًدا  لكرت االأجنبيــة االإ
؛  اضيــة للغــري تقديــم خدمــات معالجــة معامــالت العمــالت االفرت
اضيــة  الخدمــات الماليــة وتحديــًدا توفــري عملــة مســتقرة وعملــة افرت
؛  وعملــة رقميــة ورمــوز رقميــة وعملــة مشــفرة ليســتخدمها الغــري
الخدمــات الماليــة وتحديــًدا خدمــات تحويــل وتــداول وتبــادل 
المســتقرة  الرقميــة والعمــالت  اضيــة والعملــة  العمــالت االفرت
ي 

و�ف ــرت لك ــل االإ ــا؛ التحوي ــع به ــة الدف ــفرة ومعالج ــالت المش والعم
المســتقرة  والعمــالت  الرقميــة  والعملــة  المشــفرة  للعمــالت 
ــوز  ــة والرم ــول الرقمي ــل واالأص ــلة الكت ــة وسلس ــول الرقمي واالأص
ــظ  ــات المحاف ــة؛ خدم ــوز المنفع ــفرة ورم ــوز المش ــة والرم الرقمي
اضيــة وتخزينهــا وإرســالها  ونيــة لتــداول العمــالت االفرت لكرت االإ
وتتبعهــا  وقبولهــا  منهــا  التأكــد  و  منهــا  والتحقــق  واســتالمها 
اضيــة  العملــة االفرت ، وإدارة عمليــات دفــع  وتحويلهــا ونقلهــا 

ــ�ف.  ــالت ال ومعام

  

 

Date :24/10/2022  التاريخ :24/10/2022

Trademark No.:43785 العالمة التجارية رقم :  43785

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: LAILA NAIF HASSAN MAROUF  بإسم :  ليى نايف حسن معروف

Applicant Address: House No. 10, Street No. 36, 
Block No.3, Al-Nuzha , Kuwait.  
3800 

فهة،  ل رقم 10، الشارع رقم 36، بلوك رقم 3، الرف ف العنوان :  المرف
 الكويت.  

  3800
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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    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

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 :24/10/2022  التاريخ :24/10/2022

Trademark No.:43790 العالمة التجارية رقم :  43790

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Qatar Central Bank  بإسم :  م�ف قطر المركزي

Applicant Address :Qatar Central Bank building, 
Behind Qatar National Museum,  P.O. Box: 1234 
Doha, Qatar.  
3800 

 ، ي
العنوان :  مبىف م�ف قطر المركزي، خلف متحف قطر الوطىف

 ص.ب: 1234 الدوحة، قطر.  
  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Banking services, Banking, Analysis (Financial—), 
Business liquidation services [financial], Capital 
investments, Clearing, financial, Financial Consultancy, 
Debit card services, Deposits of valuables, Financial 
Evaluation, Exchanging money, Factoring, Fiduciary, 
Financial information, Financial management, Financial 
sponsorship, Financing services, Fund investments, 
Funds transfer (Electronic—), Guarantees, Home 
banking, Instalment loans, Loans [financing], Mortgage 
banking, Mutual funds, Safe deposit services, Savings 
banks, Sponsorship (Financial—), Valuations, Insurance 
consultancy, Insurance information. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، خدمــات  ــل المــاىلي ــة، التحلي ــوك، االعمــال الم�في خدمــات البن
تصفيــة االعمــال الماليــة، اســتثمار رؤوس االمــوال، المقاصــة 
الماليــة، استشــارات ماليــة، خدمــات بطاقــات الديــن، حفــظ 
، ال�افــة، بيــع الديــون، االئتمــان،  الودائــع، التقييــم المــاىلي
المعلومــات الماليــة، االدارة الماليــة، الكفــاالت الماليــة، الخدمــات 
ونيــا،  الكرت االمــوال  تحويــل  االمــوال،  اســتثمار  التمويليــة، 
ليــة، القــروض الماليــة،  ف الضمانــات، الخدمــات الم�فيــة المرف
 ، التبــادىلي التمويــل  بالرهانــات،  الخاصــة  الم�فيــة  االعمــال 
، الكفــاالت التمويليــة،  خدمــات حفــظ الودائــع، بنــوك توفــري

 . ف ، استشــارات التامــ�ي ف ، معلومــات التامــ�ي التقييــم المــاىلي
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Date :24/10/2022  التاريخ :24/10/2022

Trademark No.:43791 العالمة التجارية رقم :  43791

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SUHAIL INDUSTRIAL HOLDING 
GROUP 

بإسم :  مجموعة سهيل الصناعية القابضة 

Applicant Address :Msheireb Downtown Doha, 
Street No. 800, Building No. 42, Entry No. 13, Fifth 
Floor,  Doha-Qatar.  
3800 

ب قلب الدوحة، الشارع رقم 800، المبىف رقم  العنوان :  مشري
 42، المدخل رقم 13، الطابق الخامس، الدوحة-قطر.  

  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Administration processing (Commercial—) of 
the licensing of the goods and services of others, 
Administrative processing of purchase orders, 
Advice for consumers (Commercial information and-) 
[consumer advice shop], Business Appraisals, Business 
management Assistance, Professional Business 
consultancy, Business management assistance, Business 
management consultancy, Business organization 
consultancy, Commercial information and advice for 
consumers, Commercial or industrial management 
assistance, Consultancy (Professional business-), 
Consumers (Commercial information and advice for-
), Demonstration of goods, Licensing of the goods 
and services of others (Commercial administration of 
the—), Organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، الغــري وخدمــات  ســلع  خيــص  لرت التجاريــة  دارة  االإ معالجــة 
ــة  ــح تجاري ــات ونصائ اء، معلوم ــرش ــر ال ــة الأوام داري ــة االإ المعالج
االأعمــال،  تقييــم  المســتهلك[،  نصــح  ]محــل  ف  للمســتهلك�ي
المهنيــة،  االأعمــال  إستشــارات  االأعمــال،  إدارة  ي 

�ف المســاعدة 
ي إدارة االأعمــال، إستشــارات إدارة االأعمــال، إستشــارات 

المســاعدة �ف
 ، ف للمســتهلك�ي ونصائــح  تجاريــة  معلومــات  االأعمــال،  تنظيــم 
ي إدارة االأعمــال التجاريــة أو الصناعيــة، إستشــارات 

المســاعدة �ف
، عــرض  ف االأعمــال المهنيــة، معلومــات ونصائــح تجاريــة للمســتهلك�ي
، تنظيــم  خيــص ســلع وخدمــات الغــري دارة التجاريــة لرت الســلع، االإ

عالنيــة  المعــارض التجاريــة للغايــات التجاريــة أو الإ
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Date :26/10/2022  التاريخ :26/10/2022

Trademark No.:43797 العالمة التجارية رقم :  43797

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  شاندونغ لينغلونغ تاير كو.، ال �ت

Applicant Address :No.777 Jinlong Road, 
Zhaoyuan city, 265400, Shandong, China  
3800 

 ،265400 ، ي
العنوان :  من رقم 777 جينلونغ رود، زهاويونغ سىت

ف    شاندونغ، الص�ي
  3800

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري , شارع الرف ج االخ�ف  عمارة الرب

Goods/Services:
Tires for vehicle wheels; Vehicle wheel tires; Casings for 
pneumatic tires; Tyres, solid, for vehicle wheels; Treads 
for retreading tires; Airplane tires; Treads for vehicles; 
Inner tubes for pneumatic tires; Automobile tires; 
Pneumatic tires; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــيارة؛ أغلف ــالت الس ــارات عج ــات؛ إط ــالت المركب ــارات لعج إط
ــة، لعجــالت الســيارة؛ القطــع  ــة؛ إطــارات، صلب طــارات الهوائي لالإ
طــارات؛ اطــارات الطائــرات؛ االأســطح  عــادة تلبيــس االإ الســطحية الإ
طــارات الهوائيــة؛  الخارجيــة لعجــالت المركبــات؛ أنابيــب داخليــة لالإ

ــة؛  إطــارات ســيارات؛ االطــارات الهوائي

  

 

Date :30/10/2022  التاريخ :30/10/2022

Trademark No.:43811 العالمة التجارية رقم :  43811

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name:  Jordanian-Palestinian 
Agricultural Products Marketing Company         

كة االأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية                                                                 بإسم :   الرش

Applicant Address: Jericho Agro business 
industrial Park, Adminstrative biulding 1st floor    

العنوان :  أريحا المنطقة الصناعية عمارة ادارة المنطقة الصناعية 
ط 1 جوال 0594558822    
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Applicant for Correspondence:  
 Jordanian-Palestinian Agricultural Products 
Marketing Company         
Jericho Agro business industrial Park, 
Adminstrative biulding 1st floor    

كة االأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية                                                                 عنوان التبليغ  :   الرش
 أريحا المنطقة الصناعية عمارة ادارة المنطقة الصناعية ط 1 جوال 

0594558822

Goods/Services:
Ajvar [preserved peppers] , Cheese   , Dates , Edible 
birds’ nests  , Eggs , Fish, not live  , Fish, tinned [canned 
(Am.)] , Fruits, tinned [canned (Am.)] , Garlic (Preserved) 
, Gherkins  , Herrings , Jams , Lentils, preserved , Meat , 
Olive oil for food , Olives, preserved , Onions, preserved 
, Pickles  , Sardines , Tomato juice for cooking  , Tomato 
purée , Tuna fish , Vegetables, tinned [canned (Am.)]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخلــل الفلــف الحــار )فلفــل محفــوظ ، جبنــة ، تمــور ، بيــض 
ــالأكل ، بيــض ، ســمك غــري حــي ، ســمك معلــب ، فواكــه  ــح ل صال
معلبــة ، ثــوم محفــوظ ، خيــار مخلــل ، ســمك فســيخ ، مربيــات ، 
عــدس محفــوظ ، لحــوم ، زيــت زيتــون للطعــام ، زيتــون محفــوظ 
ــخ ،  ــدورة للطب ــن ، عصــري بن ــالت ، �دي ، بصــل محفــوظ ، مخلل

ــة  وات معلب ــا ، خــ�ف ــدورة ، ســمك تون معجــون بن

  

 

Date :31/10/2022  التاريخ :31/10/2022

Trademark No.:43814 العالمة التجارية رقم :  43814

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Twins For Trading Glass And Its 
Accessories co. 

كة تونز لتجاره الزجاج وكماليالته بإسم :  �ش

Applicant Address: nablus - aqrba        العنوان :  نابلس - عقربا

Applicant for Correspondence:  
nour alkhuffash
nour al khuffash ofoice nablus sufian s.t alanwar 
building- floor8                         

عنوان التبليغ  :   نور الخفش
 مكتب المحاميه نور الخفش نابلس - شارع سفيان عماره االنوار ط8 

Goods/Services:
Window glass - Insulating glass [building] Building 
glass

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي -زجاج نوافذ 

ي - عازل زجاج للمبا�ف
زجاج المبا�ف

  

 

Date :31/10/2022  التاريخ :31/10/2022

Trademark No.:43815 العالمة التجارية رقم :  43815
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Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: Iyas Mahmoud Tayseer Atatri  بإسم :  اياس محمود تيسري عطاطري

Applicant Address: Nablus- beit iba - jawal 
:0595546360

العنوان :  نابلس - بيت ايبا - جوال : 0595546360                                  

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

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 والخــ�ف

الــواردة �ف
الطازجــة، البــذور والنباتــات والزهــور الطبيعيــة، المــواد الغذائيــة 

الخاصــة بالحيوانــات، الشــعري المنبــت الملــت . 

  

 

Date :31/10/2022  التاريخ :31/10/2022

Trademark No.:43816 العالمة التجارية رقم :  43816

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Al-Hajj Taher Al-Shweiki & Sons 
Company for Trade and Import 

اد  كة الحاج طاهر الشويكي واوالده للتجارة واالستري بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Quds Al-Azariya, Burqan 
Building, 2nd floor, 1 

رية عمارة برقان 2 ط 1   ف العنوان :  القدس العري

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Briquettes (Combustible-) , Coal , Coal briquettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اق ، فحم ، قوالب فحم ،  قوالب فحم قابلة لالحرت
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إعالن رقم )03) لسنة 2022

اع والرسوم قانون امتيازات االخرت

رقم )22) لسنة 1953

اع والرســوم رقــم )22) لســنة 1953، فقــد قدمــت طلبــات  وفقــاً الأحــكام قانــون امتيــاز االخــرت

عــالن ويحــق الآي شــخص التقــدم بطلــب لشــطب  ي االإ
لتســجيل رســوم صناعيــة المنشــورة �ف

الرســم إذا ثبــت بــان قــد تــم اســتخدامه قبــل تاريــخ تســجيله بموجــب أحــكام المــادة )36) 

ــة  ــة خطي ــخص الئح ــب الش ــدم طال ــى أن يق ــة، ع ــاذج الصناعي ــوم والنم ــون الرس ــن قان م

ي يســتند إليهــا 
ف فيهــا أســباب شــطب الرســم الــىت حســب االأصــول المقــررة إىل المســجل، يبــ�ي

ي الئحتــه.
�ف

رجاء جواعدة

اع والرسوم مسجل امتيازات االخرت
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

1

رقم ايداع الطلب :  00989

تاريخ ايداع الطلب :  13/09/2022

كة الصناعة العربية اسم طالب التسجيل :  �ش

كة الصناعة العربية اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة بالستيكية )جالون)

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

2

رقم ايداع الطلب :  00990

تاريخ ايداع الطلب :  20/09/2022

كة الصناعة العربية اسم طالب التسجيل :  �ش

كة الصناعة العربية اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة بالستيكية )جالون)

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

3

رقم ايداع الطلب :  00992

تاريخ ايداع الطلب :  20/09/2022

كة الصناعة العربية اسم طالب التسجيل :  �ش

كة الصناعة العربية اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة بالستيكية )جالون)

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

4

رقم ايداع الطلب :  01001

تاريخ ايداع الطلب :  03/10/2022

اسم طالب التسجيل :  رافت عرسان سالم سليمان

اسم الوكيل : رافت عرسان سالم سليمان

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : كيس شيبس

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-05

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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تعديل أو تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No:572 

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
572

In class11  11ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: AMERICAN STANDARD INC., 
TO: TRANE U.S. INC.
TRANE U.S. INC.

/ او صحح اسمه قد غري

يكان ستاندرد انك. من :  امري
اىل :ترين يو.اس. انك.  

.انك .اس.يو ترين

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
11747

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11747

In class32  32ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Brauerei Beck GmbH & Co. 
KG
TO: Brauerei Beck & Co. GmbH
Brauerei Beck & Co. GmbH

/ او صحح اسمه قد غري

ي اتش & كو. كي جي من :  براويري بيك جي ام �ب
ي إتش   كة براويري بيك & كو. جي إم �ب اىل :�ش

كة ي إم جي .كو & بيك براويري �ش إتش �ب
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
12894

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
12894

In class25  25ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: CORTEFIEL, S.A.
TO:  TENDAM RETAIL S.A.
 TENDAM RETAIL S.A.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كورتيفيل, اس.ايه.
اىل :تيندام ريتيل اس.ايه.  

.ايه.اس ريتيل تيندام

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
17455

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17455

In class9  9ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc. 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيسبوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
17456

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17456

In class36  36ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc. 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيسبوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
17457

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17457

In class38  38ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc. 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيسبوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
17458

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17458

In class41  41ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc. 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيسبوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
17459

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17459

In class42  42ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc. 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيسبوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



273

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
17460

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17460

In class45  45ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc. 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيسبوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
18146

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
18146

In class35  35ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc. 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيسبوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
19637

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19637

In class32  32ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Brauerei Beck GmbH & Co. 
KG
TO: Brauerei Beck & Co. GmbH
Brauerei Beck & Co. GmbH

/ او صحح اسمه قد غري

ي اتش & كو. كي جي من :  براويري بيك جي ام �ب
ي إتش   كة براويري بيك & كو. جي إم �ب اىل :�ش

كة ي إم جي .كو & بيك براويري �ش إتش �ب

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23742

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23742

In class9  9ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23743

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23743

In class35  35ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23744

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23744

In class38  38ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23745

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23745

In class42  42ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23746

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23746

In class45  45ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



277

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23747

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23747

In class9  9ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23748

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23748

In class35  35ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



278

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23749

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23749

In class38  38ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23750

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23750

In class42  42ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



279

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23751

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23751

In class45  45ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23752

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23752

In class9  9ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



280

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23753

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23753

In class35  35ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23754

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23754

In class38  38ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



281

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23755

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23755

In class42  42ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
23756

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23756

In class45  45ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



282

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
27715

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27715

In class7  7ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Sharekat A. S.Y Letanqeat Al 
Meyah 
TO: Tasnim Water Purification & 
Trading Company
Tasnim Water Purification & 
Trading Company

/ او صحح اسمه قد غري

كة أيه أس واي لتنقية المياه المساهمة  من :  �ش
الخصوصية المحدودة

كة تسنيم لتنقية المياه والتجارة   اىل :�ش
كة والتجارة المياه لتنقية تسنيم �ش

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
27716

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27716

In class32  32ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Sharekat A. S.Y Letanqeat Al 
Meyah 
TO: Tasnim Water Purification & 
Trading Company
Tasnim Water Purification & 
Trading Company

/ او صحح اسمه قد غري

كة أيه أس واي لتنقية المياه المساهمة  من :  �ش
الخصوصية المحدودة

كة تسنيم لتنقية المياه والتجارة   اىل :�ش
كة والتجارة المياه لتنقية تسنيم �ش



283

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
27785

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27785

In class35  35ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: CORTEFIEL, S.A.
TO:  TENDAM RETAIL S.A.
 TENDAM RETAIL S.A.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كورتيفيل, اس.ايه.
اىل :تيندام ريتيل اس.ايه.  

.ايه.اس ريتيل تيندام

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
27786

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27786

In class25  25ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: CORTEFIEL, S.A.
TO:  TENDAM RETAIL S.A.
 TENDAM RETAIL S.A.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كورتيفيل, اس.ايه.
اىل :تيندام ريتيل اس.ايه.  

.ايه.اس ريتيل تيندام
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
27787

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27787

In class3  3ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: CORTEFIEL, S.A.
TO:  TENDAM RETAIL S.A.
 TENDAM RETAIL S.A.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كورتيفيل, اس.ايه.
اىل :تيندام ريتيل اس.ايه.  

.ايه.اس ريتيل تيندام

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
27788

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27788

In class25  25ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: CORTEFIEL, S.A.
TO:  TENDAM RETAIL S.A.
 TENDAM RETAIL S.A.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كورتيفيل, اس.ايه.
اىل :تيندام ريتيل اس.ايه.  

.ايه.اس ريتيل تيندام
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
27789

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27789

In class35  35ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: .TENDAM RETAIL S.A and 
CORTEFIEL, S.A.
TO:  TENDAM RETAIL S.A.
 TENDAM RETAIL S.A.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  تيندام ريتيل اس.ايه. و كورتيفيل, اس.ايه.
اىل :تيندام ريتيل اس.ايه.  

.ايه.اس ريتيل تيندام

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29165

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29165

In class35  35ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



286

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29166

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29166

In class9  9ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29167

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29167

In class36  36ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



287

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29168

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29168

In class41  41ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29169

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29169

In class42  42ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



288

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29170

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29170

In class38  38ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29171

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29171

In class45  45ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



289

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29172

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29172

In class36  36ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29173

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29173

In class38  38ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: .Facebook, Inc
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



290

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29174

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29174

In class41  41ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29175

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29175

In class42  42ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



291

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29176

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29176

In class45  45ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29312

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29312

In class35  35ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29313

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29313

In class35  35ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29314

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29314

In class45  45ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



293

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29315

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29315

In class42  42ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29317

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29317

In class9  9ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



294

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29410

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29410

In class41 41ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29411

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29411

In class38 38ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: .Facebook, Inc
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



295

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29412

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29412

In class36  36ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: .Facebook, Inc
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
29413

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29413

In class9  9ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc.
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك.
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
36119

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
36119

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: ALMILA MOBILYA SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKETI 
TO: ALMILA MOBILYA ANONIM 
SIRKETI
ALMILA MOBILYA ANONIM SIRKETI

/ او صحح اسمه قد غري

ي 
كيىت من :  الميال موبيليا ساناي تيكاريت ليمتد شري

ي  
كيىت اىل :الميال موبيليا انونيم شري

ي انونيم موبيليا الميال
كيىت شري

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
36120

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
36120

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: ALMILA MOBILYA SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKETI 
TO: ALMILA MOBILYA ANONIM 
SIRKETI
ALMILA MOBILYA ANONIM SIRKETI

/ او صحح اسمه قد غري

ي 
كيىت من :  الميال موبيليا ساناي تيكاريت ليمتد شري

ي  
كيىت اىل :الميال موبيليا انونيم شري

ي انونيم موبيليا الميال
كيىت شري
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37790

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37790

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37791

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37791

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37792

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37792

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37793

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37793

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37794

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37794

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37795

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37795

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37796

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37796

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37797

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37797

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37798

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37798

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37799

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37799

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37800

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37800

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37801

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37801

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37803

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37803

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37818

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37818

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37819

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37819

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37820

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37820

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37821

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37821

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37822

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37822

In class 
ي الصنف 

�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37823

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37823

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37824

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37824

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37825

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37825

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37826

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37826

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا



308

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37827

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37827

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37828

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37828

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37829

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37829

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37830

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37830

In class 
ي الصنف 

�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37831

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37831

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Facebook, Inc 
TO: Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فيس بوك، انك 
اىل :ميتا بالتفورمز، انك.  

.انك ،بالتفورمز ميتا

تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No:631 

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
631

In class5  5ي الصنف
�ف

Has changed his addres
From: BAYER HEALTHCARE LLC

TO: BAYER HEALTHCARE LLC
100 Bayer Boulevard, Whippany, 
New Jersey 07981, U.S.A.

 قد غري عنوانه

من : باير هيلثكري ال ال ىسي
 

اىل:باير هيلثكري ال ال ىسي
ي ، نيوجرىسي ،07981 الواليات 

 100باير بوليفارد ،ويبا�ف
المتحدة االأمريكية
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
1961

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
1961

In class34  34ي الصنف
�ف

Has changed his addres
From:CARRERAS LIMITED 

TO:CARRERAS LIMITED 
Globe House, 4 Temple Place, 
London, WC2R, England

 قد غري عنوانه
من : كارريراس ليمتد

 
اىل:كارريراس ليمتد

غلوب هاوس 4 ،تمبل بليس ،لندن ،دبليو ىسي 2ار، 
ا انجلرت

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
9154

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9154

In class9  9ي الصنف
�ف

Has changed his addres
From:Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4 , FIN-02150 
Espoo , Finland , USA.

TO:Nokia Corporation
Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland

 قد غري عنوانه
ف من : نوكيا كوربوريش�ي

 الواليات المتحدة االمريكية 
ف اىل:نوكيا كوربوريش�ي

كاراكاري 02610 ،7 ايسبو ،فنلندة



312

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
9154

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9154

In class9  9ي الصنف
�ف

Has changed his addres
From:Nokia Corporation

TO:Nokia Corporation
Karaportti 3, 02610, Espoo, 
Finland

 قد غري عنوانه
ف من : نوكيا كوربوريش�ي

 
ف اىل:نوكيا كوربوريش�ي

ي ،02610 ،3 إيسبو ،فنلندة
كاربور�ت

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
9154

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9154

In class9  9ي الصنف
�ف

Has changed his addres
From:Nokia Corporation

TO:Nokia Corporation
Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland

 قد غري عنوانه
ف من : نوكيا كوربوريش�ي

 
ف اىل:نوكيا كوربوريش�ي

كاراكاري 02610 ،7 إيسبو ،فنلندة
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
27297

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27297

In class3  3ي الصنف
�ف

Has changed his addres
From:FLOXIA INTERNATIONAL

TO:FLOXIA INTERNATIONAL
55, rue d’Aguesseau, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

 قد غري عنوانه
ناشيونال من : فلوكسيا انرت

 
ناشيونال اىل:فلوكسيا انرت

 ،55رو دي ايجيسيو 92100 بولون -بيالنكورت ،فرنسا

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner 
of the following trademarks No: 
37692

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
37692

In class19  19ي الصنف
�ف

Has changed his addres
From: Quick Plaster For Material 
Cement Production Co

TO: Quick Plaster For Material 
Cement Production Co
Taybett -Ramallah

 قد غري عنوانه
كة كويك بالسرت لصناعة المواد االسمنتية من : �ش

 
كة كويك بالسرت لصناعة المواد االسمنتية اىل:�ش

طيبة رام الله - قضاء رام الله -قرب الفندق
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:460 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
460

In class :9  : 9ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: PLR IP HOLDINGS, LLC.
Address : PLR IP HOLDINGS, LLC. 
(whose address is:  )
TO:  Polaroid IP B.V.
Address : Hoge Bothofstraat 45, 
7511ZA, Enschede, The Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
  . ي هولدينغز، ال ال ىسي ي ال ار اي �ب من : �ب

. )وعنوانه:  ي هولدينغز، ال ال ىسي ي ال ار اي �ب العنوان : �ب
4350 بيكر رود، مينيتونكا، مينيسوتا 55343)

. ي
.�ف ي ي �ب اىل: بوالرويد أي �ب

ات 45، 7511 زد  أيه ، إنشيدة ،  العنوان : هوغ بوثوفسرت
هولندا .

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-30/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   30/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:474 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
474

In class :33  : 33ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Wm.Teacher & Sons Limited 
Address : Wm.Teacher & Sons Limited  
(whose address is: 2glasgow road 
dumbarton g82 1nd scotland great 
britain)
TO:  Beam Suntory UK Limited 

Address : 2 Longwalk Road, Stockley 
Park Uxbridge, Middlesex, UB11 1BA, 
United Kingdom

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : دبليو ام تيترش اند سونس ليميتد  

العنوان : دبليو ام تيترش اند سونس ليميتد )وعنوانه: 
2جالسكو رود دامبارتون جي 82 1ان دي سكوتالند بريكانيا 

العظمى)
 اىل: بيم سانتوري يو كيه ليمتد

يدج،  العنوان : 2 لونجوولك رود، ستوكىي بارك، اكرب
ي ايه ي 11 1 �ب ا يو �ب  ميدلسيكس إنجلرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-04/02/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   04/02/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.



316

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:475 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
475

In class :33  : 33ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Wm . Teacher & Sons Limited 
Address : Wm . Teacher & Sons 
Limited  (whose address is: 14 st 
enoch sugare glass grow)
TO:  Beam Suntory UK Limited 

Address : 2 Longwalk Road, Stockley 
Park Uxbridge, Middlesex, UB11 1BA, 
United Kingdom

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : دبليو أم . تيترش اند سونج ليمتد  

العنوان : دبليو أم . تيترش اند سونج ليمتد )وعنوانه: شارع 
14 انوتش شوكر جالس جرو )

 اىل: بيم سانتوري يو كيه ليمتد

يدج،  العنوان : 2 لونجوولك رود، ستوكىي بارك، اكرب
ي ايه ي 11 1 �ب ا يو �ب  ميدلسيكس إنجلرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-04/02/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   04/02/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:558 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
558

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GlaxoSmithKline Cosumer 
Healthcare (UK) IP Limited
Address : GlaxoSmithKline Cosumer 
Healthcare (UK) IP Limited (whose 
address is: 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
England.)
TO:  .Unilever IP Holdings B.V
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي لميتد   )يو كيه) اي �ب من : غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري
ي  )يو كيه) اي �ب العنوان : غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري

ي 
لميتد )وعنوانه:  غريت وست رود، برنتفورد، ميدلسكس، �ت

ا) دبليو8 9جي اس، انجلرت
. ي

.�ف ي ي هوليدينج �ب اىل: يونيلفري اي �ب
العنوان : وينا 455، 3013 اي ال روتردام ، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-21/6/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   21/6/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:572 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
572

In class :11  : 11ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: TRANE U.S. INC.
Address : TRANE U.S. INC. (whose 
address is: 40 West 40th str, NEW 
YORK, N.Y 10018. U.S.A)
TO:  Ideal Standard International NV
Address : Corporate Village - Gent 
Building, Da Vincilaan 2, Zaventem, 
B-1935, Belgium

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : ترين يو.اس. انك.  

يت  العنوان : ترين يو.اس. انك. )وعنوانه: 40 ويست 40 سرت
نيويورك ان واي 10018, يو أس ايه )

ي
ناشيونال ان �ف اىل: ايديال ستاندرد انرت

العنوان : كوربوريت فيليج - جينت بيلدينغ, دا فينسيالن 2, 
-1935, بلجيكا ي زافينتيم, �ب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/03/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/03/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:1262 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
1262

In class :30  : 30ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GlaxoSmithKline Cosumer 
Healthcare (UK) IP Limited
Address : GlaxoSmithKline Cosumer 
Healthcare (UK) IP Limited (whose 
address is: 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
England.)
TO:  .Unilever IP Holdings B.V
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي لميتد   )يو كيه) اي �ب من : غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري

ي  )يو كيه) اي �ب العنوان : غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري
ي 

لميتد )وعنوانه:  غريت وست رود، برنتفورد، ميدلسكس، �ت
ا) دبليو8 9جي اس، انجلرت

. ي
.�ف ي ي هوليدينج �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : وينا 455، 3013 اي ال روتردام ، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-21/6/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   21/6/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:1264 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
1264

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GlaxoSmithKline Cosumer 
Healthcare (UK) IP Limited
Address : GlaxoSmithKline Cosumer 
Healthcare (UK) IP Limited (whose 
address is: 980 Great West 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي لميتد   )يو كيه) اي �ب من : غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري
ي  )يو كيه) اي �ب العنوان : غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري

ي 
لميتد )وعنوانه:  غريت وست رود، برنتفورد، ميدلسكس، �ت

ا) دبليو8 9جي اس، انجلرت
. ي

.�ف ي ي هوليدينج �ب اىل: يونيلفري اي �ب
العنوان : وينا 455، 3013 اي ال روتردام ، هولندا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
England.) TO:  .Unilever IP Holdings 
B.V
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-21/6/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   21/6/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:2947 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
2947

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Glaxo Group Limited
Address : Glaxo Group Limited 
(whose address is: 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
England)
TO:   Novartis AG
Address :  4002 Basel, 
Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : جالكسو غروب ليميتد  

العنوان : جالكسو غروب ليميتد )وعنوانه: 980 جريت 
ي دبليو8 9جي اس، 

وست رود، برينت فورد، ميديلسيكس، �ت
انجالند)

اىل: نوفارتس ايه جي
العنوان : 4002 بازل، سويرا                    
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-22/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   22/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:2956 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
2956

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Glaxo Group Limited
Address : Glaxo Group Limited 
(whose address is: 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
England)
TO:   Novartis AG
Address :  4002 Basel, 
Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : جالكسو غروب ليميتد  

العنوان : جالكسو غروب ليميتد )وعنوانه: 980 جريت 
ي دبليو8 9جي اس، 

وست رود، برينت فورد، ميديلسيكس، �ت
انجالند)

اىل: نوفارتس ايه جي
العنوان : 4002 بازل، سويرا                    

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-22/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   22/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:2958 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
2958

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Glaxo Group Limited
Address : Glaxo Group Limited 
(whose address is: 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
England)
TO:   Novartis AG
Address :  4002 Basel, 
Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : جالكسو غروب ليميتد  

العنوان : جالكسو غروب ليميتد )وعنوانه: 980 جريت 
ي دبليو8 9جي اس، 

وست رود، برينت فورد، ميديلسيكس، �ت
انجالند)

اىل: نوفارتس ايه جي
العنوان : 4002 بازل، سويرا                    

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-22/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   22/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:3626 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
3626

In class :5  : 5ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Wyeth, LLC
Address : Wyeth, LLC (whose address 
is: 235  East 42nd Street, New York, 
New York 10017, United States of 
America)
TO:  PF Consumer Healthcare 1 LLC
Address : Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : وييث، ش.م.م  

يت ،  العنوان : وييث، ش.م.م )وعنوانه: 235 ايست 42 سرت
نيويورك، ان واي 10017، الواليات المتحدة االمريكية)

اىل: بيه اف كونسيومر هيلثكري 1 ال ال ىسي
، 251 ليتل فولس  ي

فس كومبىف العنوان : كوربوريشن سري
درايف، ويلمينجتون، ديالوير19808، الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:3630 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
3630

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Wyeth, LLC
Address : Wyeth, LLC (whose address 
is: 235  East 42nd Street, New York, 
New York 10017, United States of 
America)
TO:  PF Consumer Healthcare 1 LLC

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : وييث، ش.م.م  

يت ،  العنوان : وييث، ش.م.م )وعنوانه: 235 ايست 42 سرت
نيويورك، ان واي 10017، الواليات المتحدة االمريكية)

اىل: بيه اف كونسيومر هيلثكري 1 ال ال ىسي
، 251 ليتل فولس  ي

فس كومبىف العنوان : كوربوريشن سري
درايف، ويلمينجتون، ديالوير19808، الواليات المتحدة
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Address : Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:3834 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
3834

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever plc
Address : Unilever plc (whose address 
is: port sunlight wirral merseyside 
england)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي أل ىسي   من : يونيلفر �ب

ي أل ىسي )وعنوانه: بورت سناليت ويرال  العنوان : يونيلفر �ب
مرسايد انجالند)

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.



325

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:3837 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
3837

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever plc
Address : Unilever plc (whose address 
is: port sunlight wirral merseyside 
england)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي أل ىسي   من : يونيلفر �ب

ي أل ىسي )وعنوانه: بورت سناليت ويرال  العنوان : يونيلفر �ب
مرسايد انجالند)

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:3910 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
3910

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl
Address : HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl (whose 
address is: chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland )
TO:  HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشونال هولدينغ سويترالند  من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ناشونال هولدينغ  العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا ) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف اىل: إتش إف ىسي بريستيج إنرت
إس إيه آرإل

 ، ت 1-3، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي
سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:3910 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
3910

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl (whose 
address is: Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland)

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ف  ناشونال أوبريشرف العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند إس إيه آرإل ناشيول اوبريشرف اىل: ويال إنرت
 ، ت 1، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي

سويرا
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TO:  Wella International Operations 
Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:3956 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
3956

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Grether AG
Address : Grether AG (whose address 
is: parkstrasse 5, 4102 binningen 
switzerland)
TO:  Fit GmbH
Address : Am Werk 9, 02788 Zittau OT 
Hirschfelde, Germany

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : جريرش اي جي  

اس 5, 4102  العنوان : جريرش اي جي )وعنوانه: باركسرت
رالند) ف ف سويرت بينينك�ي

ي اتش اىل: فت جي ام �ب
شفيلد، المانيا ي هري

ك 9، 02788 زيتو او �ت العنوان : ام فري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-9/8/2018 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   9/8/2018-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:4062 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
4062

In class :16  : 16ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: radisson hotels international 
inc (a Delaware corporation )
Address : radisson hotels 
international inc (a Delaware 
corporation ) (whose address is: 
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459, 
United States of America.)
TO:  Radisson Hospitality Belgium BV/
SRL
Address : Avenue du Bourget 44, 
B-1130 Brussels, Belgium

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشيونال انك ) ديلوري كوربريشن )   من : راديسون هوتيلز انرت

ناشيونال انك ) ديلوري  العنوان : راديسون هوتيلز انرت
.او. بوكس 59159,  ي كوربريشن ) )وعنوانه: كارلسون باركويه, �ب

مينابوليس, مينيسوتا 55459 , الواليات المتحدة االمريكية)
/أس آر أل ي

ي �ف ي بيلجم �ب
اىل: راديسون هوسبيتالىت

-1130 بروكسل، بلجيكا ي العنوان : افينيو دو بورجيت 44، �ب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-01/04/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   01/04/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:4516 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
4516
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In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  Unilever PLC 
Address :  Unilever PLC  (whose 
address is: PORT SUNLIGHT , WIRRAL , 
MERSEYSIDE , ENGLAND )
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت ويرال  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد المملكه المتحده ) مري

. ي
.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:4519 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
4519

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  Unilever PLC 
Address :  Unilever PLC  (whose 
address is: PORT SUNLIGHT , WIRRAL , 
MERSEYSIDE , ENGLAND )
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت ويرال  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد المملكه المتحده ) مري

. ي
.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:4735 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
4735

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952 
and its amendments, I hereby 
declare that the owner of the 
following trademarks No:4941 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات

التجارية ذوات االأرقام التالية:-
4941

In class :11  : 11ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Siemens Aktiengesellschaft  
and Siemens Trademark GmbH & 
Co. KG
Address : Siemens 
Aktiengesellschaft  (whose address 
is: Werner-von-Siemens- Str. 1, 
80333 Munchen, Germany) and 
Siemens Trademark GmbH & Co. KG 
(whose address is: Burgermeister-
Hogl-Strasse 2, 95478 Kemnath, 
Germany, , , )
TO:  Kyros5959 GmbH & Co. KG
Address : Burgermeister-Hogl-
Strasse 2, 95478 Kemnath, 
Germany

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش اند كو. كيه جي و  ف ترادمارك جي ام �ب من : سيمرف

سيمنس اكتينغيسيشافت  
- العنوان : سيمنس اكتينغيسيشافت )وعنوانه: ويرنري
، المانيا) و  ف يت. 1، 80333 مونش�ي -سرت ف فون-سايميرف

ي اتش اند كو. كيه جي )وعنوانه:  ف ترادمارك جي ام �ب سيمرف
اس 2، 95478 كمناث، المانيا, , ) -هوغل-شرت برغرميسرت

ي اتش اند كو. كيه جي وس5959 جي ام �ب اىل: كري
اس 2، 95478 كمناث،  -هوغل-شرت العنوان : برغرميسرت

المانيا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-09/01/2020 
The Name & Address of the 
Assignee As shown above have 
duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   09/01/2020-: ي

 �ف

ي
 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف

سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:4942 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
4942

In class :7  : 7ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Siemens Aktiengesellschaft  
and Siemens Trademark GmbH & Co. 
KG
Address : Siemens Aktiengesellschaft  
(whose address is: Werner-von-
Siemens- Str. 1, 80333 Munchen, 
Germany) and Siemens Trademark 
GmbH & Co. KG (whose address is: 
Burgermeister-Hogl-Strasse 2, 95478 
Kemnath, Germany, , , )
TO:  Kyros5959 GmbH & Co. KG
Address : Burgermeister-Hogl-Strasse 
2, 95478 Kemnath, Germany

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش اند كو. كيه جي و  ف ترادمارك جي ام �ب من : سيمرف

سيمنس اكتينغيسيشافت  
-فون- العنوان : سيمنس اكتينغيسيشافت )وعنوانه: ويرنري

ف  ، المانيا) و سيمرف ف يت. 1، 80333 مونش�ي -سرت ف سايميرف
- ي اتش اند كو. كيه جي )وعنوانه: برغرميسرت ترادمارك جي ام �ب

اس 2، 95478 كمناث، المانيا, , ) هوغل-شرت
ي اتش اند كو. كيه جي وس5959 جي ام �ب اىل: كري

اس 2، 95478 كمناث، المانيا -هوغل-شرت العنوان : برغرميسرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-09/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   09/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:4943 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
4943

In class :9  : 9ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Siemens Aktiengesellschaft  
and Siemens Trademark GmbH & Co. 
KG
Address : Siemens Aktiengesellschaft  
(whose address is: Werner-von-
Siemens- Str. 1, 80333 Munchen, 
Germany) and Siemens Trademark 
GmbH & Co. KG (whose address is: 
Burgermeister-Hogl-Strasse 2, 95478 
Kemnath, Germany, , , )
TO:  Kyros5959 GmbH & Co. KG
Address : Burgermeister-Hogl-Strasse 
2, 95478 Kemnath, Germany

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش اند كو. كيه جي و  ف ترادمارك جي ام �ب من : سيمرف

سيمنس اكتينغيسيشافت  
-فون- العنوان : سيمنس اكتينغيسيشافت )وعنوانه: ويرنري

ف  ، المانيا) و سيمرف ف يت. 1، 80333 مونش�ي -سرت ف سايميرف
- ي اتش اند كو. كيه جي )وعنوانه: برغرميسرت ترادمارك جي ام �ب

اس 2، 95478 كمناث، المانيا, , ) هوغل-شرت
ي اتش اند كو. كيه جي وس5959 جي ام �ب اىل: كري

اس 2، 95478 كمناث، المانيا -هوغل-شرت العنوان : برغرميسرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-09/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   09/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:4944 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
4944

In class :16  : 16ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Siemens Aktiengesellschaft  
and Siemens Trademark GmbH & Co. 
KG

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش اند كو. كيه جي و  ف ترادمارك جي ام �ب من : سيمرف

سيمنس اكتينغيسيشافت  
-فون- العنوان : سيمنس اكتينغيسيشافت )وعنوانه: ويرنري

ف  ، المانيا) و سيمرف ف يت. 1، 80333 مونش�ي -سرت ف سايميرف
- ي اتش اند كو. كيه جي )وعنوانه: برغرميسرت ترادمارك جي ام �ب
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Address : Siemens Aktiengesellschaft 
(whose address is: Werner-von-
Siemens- Str. 1, 80333 Munchen, 
Germany) and Siemens Trademark 
GmbH & Co. KG (whose address is: 
Burgermeister-Hogl-Strasse 2, 95478 
Kemnath, Germany, , , )
TO:  Kyros5959 GmbH & Co. KG
Address : Burgermeister-Hogl-Strasse 
2, 95478 Kemnath, Germany

وس5959  اس 2، 95478 كمناث، المانيا, , ) اىل: كري هوغل-شرت
-هوغل- ي اتش اند كو. كيه جي العنوان : برغرميسرت جي ام �ب

اس 2، 95478 كمناث، المانيا شرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-09/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   09/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:4945 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
4945

In class :10  : 10ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Siemens Aktiengesellschaft  
and Siemens Trademark GmbH & Co. 
KG
Address : Siemens Aktiengesellschaft  
(whose address is: Werner-von-
Siemens- Str. 1, 80333 Munchen, 
Germany) and Siemens Trademark 
GmbH & Co. KG (whose address is: 
Burgermeister-Hogl-Strasse 2, 95478 
Kemnath, Germany, , , )

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش اند كو. كيه جي و  ف ترادمارك جي ام �ب من : سيمرف

سيمنس اكتينغيسيشافت  
-فون- العنوان : سيمنس اكتينغيسيشافت )وعنوانه: ويرنري

ف  ، المانيا) و سيمرف ف يت. 1، 80333 مونش�ي -سرت ف سايميرف
- ي اتش اند كو. كيه جي )وعنوانه: برغرميسرت ترادمارك جي ام �ب

اس 2، 95478 كمناث، المانيا, , ) هوغل-شرت
ي اتش اند كو. كيه جي وس5959 جي ام �ب اىل: كري

اس 2، 95478 كمناث، المانيا -هوغل-شرت العنوان : برغرميسرت
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TO:  Kyros5959 GmbH & Co. KG
Address : Burgermeister-Hogl-Strasse 
2, 95478 Kemnath, Germany
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-09/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   09/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5010 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5010

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5012 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5012

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5153 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5153

In class :30  : 30ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  Unilever PLC 
Address :  Unilever PLC  (whose 
address is: L62 42A United Kingdom)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت ويرال ال  العنوان : يونيليفر �ب
62 الممكله المتحده )

ي هولدينجز ب.ف. اىل: يونيلفري اي �ب
العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5164 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5164

In class :42  : 42ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: radisson hotels international 
inc (a Delaware corporation )
Address : radisson hotels 
international inc (a Delaware 
corporation ) (whose address 
is: 12755 State Highway 55, 
Minneapolis, Minnesota 55441, 
U.S.A`````)
TO:  Radisson Hospitality Belgium BV/
SRL

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشيونال انك ) ديلوري كوربريشن )   من : راديسون هوتيلز انرت

ناشيونال انك ) ديلوري  العنوان : راديسون هوتيلز انرت
كوربريشن ) )وعنوانه: 12755 ستيت هايوي مينابوليس 

منيسوتا 55441 امريكا)
/أس آر أل ي

ي �ف ي بيلجم �ب
اىل: راديسون هوسبيتالىت

-1130 بروكسل، بلجيكا ي العنوان : افينيو دو بورجيت 44، �ب
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Address : Avenue du Bourget 44, 
B-1130 Brussels, Belgium
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-01/04/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   01/04/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5182 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5182

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: port sunlight, wirral, 
mersyside, england)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : ينيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت ويرال  العنوان : ينيليفر �ب
مرسايد انجالند)

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5254 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5254

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5258 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5258

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5259 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5259

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5260 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5260

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5261 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5261

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5262 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5262

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5264 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5264

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5266 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5266

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5633 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5633

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, United Kingdom)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت ، وريل  العنوان : يونيلفر �ب
، مرىسي سايد ، ينايتد كنج دم)

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5776 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5776

In class :30  : 30ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Iskandar Elias Abdo Imseeh
Address : Iskandar Elias Abdo Imseeh 
(whose address is: baladna ice cream 
/ main street -ramlah)
TO:  johara ayoub khames imseeh
Address : baladna ice cream / main 
street -ramlah

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : اسكندر الياس عبدو امسيح  

العنوان : اسكندر الياس عبدو امسيح )وعنوانه: بوظة بلدنا- 
الشارع الرئيىسي -رام الله)

اىل: جوهرة أيوب خميس امسيح
العنوان : بوظة بلدنا- الشارع الرئيىسي -رام الله

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/12/2004 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/12/2004-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:5776 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
5776

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: johara ayoub khames imseeh
Address : johara ayoub khames 
imseeh (whose address is: baladna ice 
cream / main street -ramlah)
TO:  Baladna Ice Cream
Address : baladna ice cream / main 
street -ramlah

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : جوهرة أيوب خميس امسيح  

العنوان : جوهرة أيوب خميس امسيح )وعنوانه: بوظة بلدنا- 
الشارع الرئيىسي -رام الله)

كة بوظة بلدنا المساهمة الخصوصية اىل: �ش
العنوان : بوظة بلدنا- الشارع الرئيىسي -رام الله



347

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-13/03/2014 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   13/03/2014-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:6576 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
6576

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Wyeth, LLC
Address : Wyeth, LLC (whose address 
is: 235  East 42nd Street, New York, 
New York 10017, United States of 
America)
TO:  PF Consumer Healthcare 1 LLC
Address : Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : وييث، ش.م.م  

يت ،  العنوان : وييث، ش.م.م )وعنوانه: 235 ايست 42 سرت
نيويورك، ان واي 10017، الواليات المتحدة االمريكية)

اىل: بيه اف كونسيومر هيلثكري 1 ال ال ىسي
، 251 ليتل فولس  ي

فس كومبىف العنوان : كوربوريشن سري
درايف، ويلمينجتون، ديالوير19808، الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:6619 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
6619

In class :33  : 33ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  IRISH DISTILLERS LIMITED,
Address :  IRISH DISTILLERS LIMITED, 
(whose address is: Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, , , )
TO:  Irish Distillers International 
Limited
Address : Simmonscourt house, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, 
Dublin 4, Ireland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : آيريش ديستيالرز ليمتد  

العنوان : آيريش ديستيالرز ليمتد )وعنوانه: سايمونزكورت 
هاوس، سايمونزكورت رود، بولز بريدج، دوبلن 4، ايرلندا, , )

ناشونال ليمتد ز انرت اىل: ايريش ديستيلري
العنوان : سيمونسكورت هاوس، سيمونسكورت رود، 

بالزبريدج، دبلن 4، ايرلندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-2/3/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   2/3/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:6734 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
6734

In class :5  : 5ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: NOVARTIS AG
Address : NOVARTIS AG (whose 
address is: 4002 BASELSwitzerland)
TO:  NIPPON KAYAKU CO., LTD.
Address : 1-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : نوفارتيس اي جي  

العنوان : نوفارتيس اي جي )وعنوانه: بيسل 4002 سويزرالند)
اىل: نيبون كاياكو كو.، لميتد.

ي 2-كوم، تشيودا-كو، طوكيو -0005
العنوان : 1-1 مارونوتىسش

100، اليابان

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-13/4/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   13/4/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:6839 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
6839

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, England)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت وريل  العنوان : يونيلفر �ب
مرىسي سايد انجالند)

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7291 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7291

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Brand Associates Limited
Address : Brand Associates Limited 
(whose address is: 12-14 Finch Road, 
Douglas, Isle of Man , 1M1 2PT)
TO:  ليمتد تيلدا

Address : Coldharbour Lane, 
Rainham, Essex, RM13, 9YQ United 
Kingdom

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : براند اسوشيتس ليمتد  

العنوان : براند اسوشيتس ليمتد )وعنوانه: 14-12 فينتش رود 
( ي

دوغالس ايل اوف مان 1أم1 2بيه �ت
Limited Tilda :اىل

، راينهام، ايسيكس ار ام13 9واي  ف العنوان : كولدهاربور ل�ي
كيو، المملكة المتحدة 

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-30/09/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   30/09/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7463 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7463

In class :11  : 11ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Atmor Industries 1973 Ltd
Address : Atmor Industries 1973 Ltd 
(whose address is:  31Halechi Street, 
Bnei Brak 51200, Israel)
TO:  Atmor Industries Ltd. 
Address : 20 Hatas Street, Kfar Saba 
4442405, Israel

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي دي  

يز 1973 ال �ت من : اتمور اندسرت
ي دي )وعنوانه: 31- 

يز 1973 ال �ت العنوان : اتمور اندسرت
ي بارك 51200 ,ا�ائيل)

يت , بىف ي سرت
هاليىسش

يز لميتد.  اىل: اتمور اندسرت

يت، كفار سابا 4442405، ا�ائيل  العنوان : 20 هاتاس سرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/10/2011 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/10/2011-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7506 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7506

In class :30  : 30ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  Unilever PLC 
Address :  Unilever PLC  (whose 
address is: Port Sunligh, Wirral , L62 
42A United Kingdom)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
ال 62أي , الممكله المتحده )

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7507 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7507

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseyside , 
England)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: المملكه المتحده) العنوان : يونيليفر �ب
. ي

.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب
العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7585 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7585

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, England)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت ، وريل  العنوان : يونيلفر �ب
، مرىسي سايد ، بريطانيا)

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7587 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7587

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, England)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت ، وريل ،  العنوان : يونيلفر �ب
مرىسي سايد ، بريطانيا)

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7588 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7588

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, England)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت ، وريل  العنوان : يونيلفر �ب
، مرىسي سايد ، بريطانيا)

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7598 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7598

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, England)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت ، وريل  العنوان : يونيلفر �ب
، مرىسي سايد ، انجالند)

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7602 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7602

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, England)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت ، وريل  العنوان : يونيلفر �ب
، مرىسي سايد ، انجالند)

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7603 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7603

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, England)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت ، وريل  العنوان : يونيلفر �ب
، مرىسي سايد ، انجالند)

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:7609 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
7609

In class :30  : 30ي الصنف
�ف



358

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, England)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت ، وريل  العنوان : يونيلفر �ب
، مرىسي سايد ، انجالند)

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:8061 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
8061

In class :6  : 6ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: FABBRICA SERRATURE 
LUCCHETTI DI SICUREZZA S. r. l .,
Address : FABBRICA SERRATURE 
LUCCHETTI DI SICUREZZA S. r. l 
., (whose address is:  an italian 
company Via Dante 2/4 , 20030 
Castelletto Di , Senago , Milano , Italy)
TO:  TRADE MARK S.r.l.
Address : Milan, Via Manzoni 45

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي دي سكيورايز اس . ار . ال  

اترش لكشيىت يكا سري من : فرب
ي دي سكيورايز اس . ار . ال 

اترش لكشيىت يكا سري العنوان : فرب
)وعنوانه: فيا دانت 2/4 , 20030 كوستيليتو دي , سيناغو , 

ميالنو , ايطاليا )
اىل: ترادمارك اس.ار.ال.

ي 45
العنوان :  ميالن، فيا مانزو�ف
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/4/2007 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/4/2007-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:8061 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
8061

In class :6  : 6ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: TRADE MARK S.r.l.
Address : TRADE MARK S.r.l. (whose 
address is: Milan, Via Manzoni 45)
TO:  FBD S.r.l.
Address : Via Pietro Colletta 15, 70124 
BARI, Italia

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : ترادمارك اس.ار.ال.  

ي 
العنوان : ترادمارك اس.ار.ال. )وعنوانه:  ميالن، فيا مانزو�ف

(45
ي دي اس.ار.ال اىل: اف �ب

و كوليتا 15، 70124 باري، ايطاليا. العنوان : فيا بيرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/10/2019 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/10/2019-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:8115 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
8115

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: AZZARO BEAUTE
Address : AZZARO BEAUTE (whose 
address is: 49 avenue de l’Opera, 
75002, Paris, France, , , )
TO:  L’Oreal
Address : 14 rue Royale, 75008 Paris, 
France

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي  

من : ازترو بيو�ت
ا، 75002،  ي )وعنوانه: 49 افينيو دي الوبري

العنوان : ازترو بيو�ت
باريس، فرنسا, , )
كة لوريال اىل: �ش

العنوان : 14 شارع رويال، 75008 باريس، فرنسا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-4/3/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   4/3/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:8116 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
8116

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: CLARINS S.A. 
Address : CLARINS S.A.  (whose 
address is: 9 rue du Commandant 
Pilot, 92200 NEUILLY SUR SEINE, 
FRANCE.)
TO:  SOCIETE FINANCIERE F.C.
Address : 4 rue Berteaux Dumas, 
92200, Neuilly sur Seine, France

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : كالرينس اس .ايه .  

العنوان : كالرينس اس .ايه . )وعنوانه: 4 رو ديو كوماندانت 
، فرنسا.) ف بايلوت، 92200 ، نويلىي سور س�ي

. اىل: سوسيته فاينانسيري اف.ىسي
، فرنسا ف تو دوما، 92200، نويىي سور س�ي العنوان : 4 رو بري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-30/12/2011 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   30/12/2011-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:8197 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
8197

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: 
Address :  (whose address is: )
TO:  Daher Investment Holding s.a.l. 
(Holding Company)
Address : Ferzol, Internal street, 
Estate No. 1588, Lebanon

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة ضاهر للصناعات الغذائية ش .م .ل   من : �ش

كة ضاهر للصناعات الغذائية ش .م .ل  العنوان : �ش
)وعنوانه: لبنان - الفرزل - البقاع )

كة قابضة) كة ضاهر انفستمنت هولدينغ ش.م.ل )�ش اىل: �ش
، العقار 1588، لبنان العنوان : الفرزل، الشارع الداخىي
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-10/03/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   10/03/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:8509 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
8509

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: PERNOD RICARD, and Unilever 
Plc
Address : PERNOD RICARD, (whose 
address is: 12, Place des Etas-Unis, 
75016 Paris) and Unilever Plc (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral , 
Merseeyside, England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   نود ريكارد و يونيليفر �ب من : بري

 ، ف ف _ ينري نود ريكارد )وعنوانه: 12، بليس ديز ايتري العنوان : بري
ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت,  75016 باريس) و يونيليفر �ب

سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) ويرال , مري
ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب

سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري
4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:8510 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
8510

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, United Kingdom)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت وريل  العنوان : يونيلفر �ب
مرىسي سايد يونايتد كينجدوم )

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:8511 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
8511

In class :21  : 21ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight , Wirral, 
Merseyside, United Kingdom)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت وريل  العنوان : يونيلفر �ب
مرىسي سايد يونايتد كينجدوم )

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:8600 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
8600

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: S.P.A. EGIDIO GALBANI, an 
Italian company,
Address : S.P.A. EGIDIO GALBANI, an 
Italian company, (whose address is:  
Via Togliatti8 Melzo (Milano( Italy)
TO:  Pontneuf S.p.A
Address : Via Principe Amedeo 3, 
Milan -Italy

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي  

ي اي ايجيديو جالبا�ف من : اس �ب
ي )وعنوانه: ان ايطاليان 

ي اي ايجيديو جالبا�ف العنوان : اس �ب
ي 8 ميلزو )ميالنو) ايطاليا )

ي فيا توجيوال�ت
كومبا�ف

اىل: بونتنويف إس. بيه. أيه
العنوان : فيا برينسيب أميديو رقم 3   ميالن ايطاليا
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/04/2002 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/04/2002-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9142 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9142

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: NeoStrata Company, Inc. 
Address : NeoStrata Company, Inc.  
(whose address is: Four research Way, 
Princeton Forrestal Center, Princeton, 
New Jersey 08540, U.S.A. )
TO:  Johnson & Johnson
Address : One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933, USA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ،انك  

اتا كومبا�ف من : نيو سرت
ي ،انك )وعنوانه: فور ريسارش 

اتا كومبا�ف العنوان : نيو سرت
ىسي  واي ،برينستون فورستال سنتري ، برينستون ، نيو جري

08540،الواليات المتحدة االمريكية )
اىل: جونسون آند جونسون

العنوان : ون جونسون آند جونسون بالزا، نيو برونزويك نيو 
ىسي 08933، الواليات المتحدة االأمريكية جري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-26/02/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   26/02/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9200 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9200

In class :21  : 21ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9201 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9201

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever plc
Address : Unilever plc (whose address 
is: port sunlight wirral merseyside 
england)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي أل ىسي   من : يونيلفر �ب

ي أل ىسي )وعنوانه: بورت سناليت ويرال  العنوان : يونيلفر �ب
مرسايد انجالند)

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9286 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9286

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunligh, Wirral, Merseyside , 
England)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: المملكه المتحده ,) العنوان : يونيليفر �ب
. ي

ي هولدينجز ب.�ف اىل: يونيلفري اي �ب
العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9321 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9321

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  Unilever PLC 
Address :  Unilever PLC  (whose 
address is: Port Sunligh, Wirral, 
Merseyside , England)
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: المملكه المتحده <) العنوان : يونيليفر �ب
. ي

.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب
العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9396 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9396

In class :42  : 42ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Verizon Media Inc.
Address : Verizon Media Inc. (whose 
address is: 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.)
TO:  Yahoo IP Holdings LLC
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, United States

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
يزون ميديا انك.   من : فري

يزون ميديا انك. )وعنوانه: 22000 طريق ايه أو  العنوان : فري
جينيا 20166، الواليات المتحدة) إل، داالس، فري

ي هولدينغز ذ م م اىل:  ياهو آي �ب
جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري

الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9396 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9396

In class :42  : 42ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Oath Inc.
Address : Oath Inc. (whose address 
is: 22000 ALO Way, Dulles, VA 20166, 
U.S.A.)
TO:  Verizon Media Inc.
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : اوث انك.  

ي 
العنوان : اوث انك. )وعنوانه: 2200 ايه او ال ويه، دوليس،�ف

ايه 20166)
يزون ميديا انك. اىل: فري

جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري
الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9397 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9397

In class :38  : 38ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Oath Inc.
Address : Oath Inc. (whose address 
is: 22000 ALO Way, Dulles, VA 20166, 
U.S.A.)
TO:  Verizon Media Inc.
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : اوث انك.  

ي 
العنوان : اوث انك. )وعنوانه: 2200 ايه او ال ويه، دوليس،�ف

ايه 20166)
يزون ميديا انك. اىل: فري

جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري
الواليات المتحدة
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9397 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9397

In class :38  : 38ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Verizon Media Inc.
Address : Verizon Media Inc. (whose 
address is: 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.)
TO:  Yahoo IP Holdings LLC
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, United States

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
يزون ميديا انك.   من : فري

يزون ميديا انك. )وعنوانه: 22000 طريق ايه أو  العنوان : فري
جينيا 20166، الواليات المتحدة) إل، داالس، فري

ي هولدينغز ذ م م اىل:  ياهو آي �ب
جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري

الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9402 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9402

In class :42  : 42ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Verizon Media Inc.
Address : Verizon Media Inc. (whose 
address is: 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.)
TO:  AOL Membership Services LLC
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, United States

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
يزون ميديا انك.   من : فري

يزون ميديا انك. )وعنوانه: 22000 طريق ايه أو  العنوان : فري
جينيا 20166، الواليات المتحدة) إل، داالس، فري

ف ال ال ىسي فيسري شيب سري اىل: إيه أو إل ممرب
جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري

الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9402 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9402

In class :42  : 42ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Oath Inc.
Address : Oath Inc. (whose address 
is: 22000 ALO Way, Dulles, VA 20166, 
U.S.A.)
TO:  Verizon Media Inc.
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : اوث انك.  

ي 
العنوان : اوث انك. )وعنوانه: 2200 ايه او ال ويه، دوليس،�ف

ايه 20166)
يزون ميديا انك. اىل: فري

جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري
الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9403 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9403

In class :38  : 38ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Oath Inc.
Address : Oath Inc. (whose address 
is: 22000 ALO Way, Dulles, VA 20166, 
U.S.A.)
TO:  Verizon Media Inc.
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : اوث انك.  

ي 
العنوان : اوث انك. )وعنوانه: 2200 ايه او ال ويه، دوليس،�ف

ايه 20166)
يزون ميديا انك. اىل: فري

جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري
الواليات المتحدة
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9403 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9403

In class :38  : 38ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Verizon Media Inc.
Address : Verizon Media Inc. (whose 
address is: 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.)
TO:  AOL Membership Services LLC
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, United States

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
يزون ميديا انك.   من : فري

يزون ميديا انك. )وعنوانه: 22000 طريق ايه أو  العنوان : فري
جينيا 20166، الواليات المتحدة) إل، داالس، فري

ف ال ال ىسي فيسري شيب سري اىل: إيه أو إل ممرب
جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري

الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9404 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9404

In class :42  : 42ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Verizon Media Inc.
Address : Verizon Media Inc. (whose 
address is: 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.)
TO:  AOL Membership Services LLC
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, United States

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
يزون ميديا انك.   من : فري

يزون ميديا انك. )وعنوانه: 22000 طريق ايه أو  العنوان : فري
جينيا 20166، الواليات المتحدة) إل، داالس، فري

ف ال ال ىسي فيسري شيب سري اىل: إيه أو إل ممرب
جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري

الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9404 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9404

In class :42  : 42ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Oath Inc.
Address : Oath Inc. (whose address 
is: 22000 ALO Way, Dulles, VA 20166, 
U.S.A.)
TO:  Verizon Media Inc.
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : اوث انك.  

ي 
العنوان : اوث انك. )وعنوانه: 2200 ايه او ال ويه، دوليس،�ف

ايه 20166)
يزون ميديا انك. اىل: فري

جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري
الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9405 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9405

In class :38  : 38ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Oath Inc.
Address : Oath Inc. (whose address 
is: 22000 ALO Way, Dulles, VA 20166, 
U.S.A.)
TO:  Verizon Media Inc.
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : اوث انك.  

ي 
العنوان : اوث انك. )وعنوانه: 2200 ايه او ال ويه، دوليس،�ف

ايه 20166)
يزون ميديا انك. اىل: فري

جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري
الواليات المتحدة
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9405 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9405

In class :38  : 38ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Verizon Media Inc.
Address : Verizon Media Inc. (whose 
address is: 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, U.S.A.)
TO:  AOL Membership Services LLC
Address : 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, United States

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
يزون ميديا انك.   من : فري

يزون ميديا انك. )وعنوانه: 22000 طريق ايه أو  العنوان : فري
جينيا 20166، الواليات المتحدة) إل، داالس، فري

ف ال ال ىسي فيسري شيب سري اىل: إيه أو إل ممرب
جينيا 20166،  العنوان : 22000 طريق ايه أو إل، داالس، فري

الواليات المتحدة

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9615 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9615

In class :11  : 11ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: THORN (IP) LIMITED
Address : THORN (IP) LIMITED 
(whose address is: Point 3, Haywood 
Road, Warwick, CV34 5AH, UNITED 
KINGDOM)
TO:  ZUMTOBEL GROUP AG
Address : Hochsterstrasse 8, 6850, 
Dornbirn, AUSTRIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
) لميتد   ي من : ثورن)اي �ب

) لميتد )وعنوانه: بوينت 3 هايوود رود،  ي العنوان : ثورن)اي �ب
34 5ايه اتش، المملكة المتحدة ي

ا، ىسي �ف  وورويك، انجلرت
(

 اىل: زمتوبيل غروب ايه جي

ن، النمسا اىسي 8، 6850، دورنبري شرت العنوان : هوتشستري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-24/9/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   24/9/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9653 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9653

In class :29  : 29ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral , 
Merseeyside, England )
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : ينيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : ينيليفر �ب
سيسايد- المملكه المتحده ,) مري

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9654 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9654

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseyside, 
England )
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- المملكه المتحده ,) مري

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.



380

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9655 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9655

In class :32  : 32ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseyside, 
England )
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- المملكه المتحده ,) مري

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9656 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9656

In class :42  : 42ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseeyside, 
England )
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- ل 62زيد اي المملكه المتحده ,) مري

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9806 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9806

In class :30  : 30ي الصنف
�ف



382

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseyside, 
England )
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- المملكه المتحده ,) مري

. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9812 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9812

In class :43  : 43ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseyside, 
England )
TO:  Unilever IP Holdings B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سناليت, ويرال ,  العنوان : يونيليفر �ب
سيسايد- المملكه المتحده ,) مري

. ي
ي هولدينجز ب.�ف اىل: يونيلفري اي �ب

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/05/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/05/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9968 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9968

In class :32  : 32ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseyside , 
England)
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: المملكه المتحده) العنوان : يونيليفر �ب
. ي

.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري
العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:9969 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
9969

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseyside , 
England)
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: المملكه المتحده) العنوان : يونيليفر �ب
. ي

.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري
العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:10209 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10209

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl (whose 
address is: Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland)
TO:  Wella International Operations 
Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ف  ناشونال أوبريشرف العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند إس إيه آرإل ناشيول اوبريشرف اىل: ويال إنرت
 ، ت 1، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي

سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:10209 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10209

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl
Address : HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl (whose 
address is: chemin Louis-Hubert 1-3,

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشونال هولدينغ سويترالند  من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ناشونال هولدينغ  العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا ) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف اىل: إتش إف ىسي بريستيج إنرت
إس إيه آرإل
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1213 Petit-Lancy, Switzerland )
TO:  HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 ، ت 1-3، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي
سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:10210 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10210

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl (whose 
address is: Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland)
TO:  Wella International Operations 
Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ف  ناشونال أوبريشرف العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند إس إيه آرإل ناشيول اوبريشرف اىل: ويال إنرت
 ، ت 1، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي

سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:10210 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10210

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl
Address : HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl (whose 
address is: chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland )
TO:  HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشونال هولدينغ سويترالند  من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ناشونال هولدينغ  العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا ) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف اىل: إتش إف ىسي بريستيج إنرت
إس إيه آرإل

 ، ت 1-3، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي
سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:10288 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10288

In class :43  : 43ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseyside , 
England )
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: المملكة المتحدة) العنوان : يونيليفر �ب
. ي

.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري
العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-22/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   22/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:10306 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10306

In class :30  : 30ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseyside , 
England)
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: المملكه المتحده) العنوان : يونيليفر �ب
. ي

.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري
العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:10307 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10307

In class :32  : 32ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral , Merseyside , 
England)
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: المملكه المتحده) العنوان : يونيليفر �ب
. ي

.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري
العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:10363 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10363

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  
Address :   (whose address is:  )
TO:   sharikat aldiyar liltaebiah 
waltaghlif
Address : Palestine- Hebron

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة التوريدات للتجارة والتموين   من : �ش

كة التوريدات للتجارة والتموين )وعنوانه: الخليل- العنوان : �ش
شارع واد التفاح بالقرب من جامع االنصار)

كة الديار للتعبئة والتغليف اىل: �ش
ف - الخليل العنوان : فلسط�ي

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-28/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   28/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:10741 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10741
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In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Kopas Kozmetik Pazarlama ve 
Sanayi Anonim Sirketi 
Address : Kopas Kozmetik Pazarlama 
ve Sanayi Anonim Sirketi  (whose 
address is: MASLAK MAH, SUMER 
SOK, NO,4 SISLI / ISTANBUL / TURKEY.)
TO:  ALIX AVIEN KOZMETIK SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI
Address : Gazitepe Mahallesi, Aybar 
Sokak, No:7, Silivri, Istanbul - Turkey

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي  

كيىت ي ساناي أنونيم سري
من : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف

ي 
كيىت ي ساناي أنونيم سري

العنوان : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف
/استنبول/  )وعنوانه: ماسالك ماه،سومري سوك،نو،4 سيسىي

تركيا.)

ي
يكىت ي تيجاريت انونيم شري ف كوزماتيك سانا�ي اىل: اليكس آفي�ي

، ايبار سوكاك، نو: 7 سيليفريه-  العنوان : غازيتيبيه ماهاليىسي
اسطنبول/تركيا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:10742 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10742

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Kopas Kozmetik Pazarlama ve 
Sanayi Anonim Sirketi 
Address : Kopas Kozmetik Pazarlama 
ve Sanayi Anonim Sirketi  (whose 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي  

كيىت ي ساناي أنونيم سري
من : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف

ي 
كيىت ي ساناي أنونيم سري

العنوان : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف
/استنبول/  )وعنوانه: ماسالك ماه،سومري سوك،نو،4 سيسىي

تركيا.)

ي
يكىت ي تيجاريت انونيم شري ف كوزماتيك سانا�ي اىل: اليكس آفي�ي

، ايبار سوكاك، نو: 7 سيليفريه-  العنوان : غازيتيبيه ماهاليىسي
اسطنبول/تركيا
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address is: MASLAK MAH, SUMER 
SOK, NO,4 SISLI / ISTANBUL / TURKEY.) 
TO:  ALIX AVIEN KOZMETIK SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI
Address : Gazitepe Mahallesi, Aybar 
Sokak, No:7, Silivri, Istanbul - Turkey
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11039 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11039

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawany AL 
Senaaeiah
Address : Sharekat Halawany AL 
Senaaeiah (whose address is: 
Amman-Jordan-Quather - AL-Abdali)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: االردن/عمان/ حي 

كة حلوا�ف العنوان : �ش
العبدلية ص ب 215- رمز 11511)

ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ
كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11040 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11040

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11159 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11159

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA 
VE SANAYI ANONIM SIRKETI.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
  . ي

كيىت ي ساناي انونيم سري
من : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف

ي ساناي انونيم 
العنوان : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف

/ . )وعنوانه: ماسالك ماه،سومري سوك،نو،4 سيسىي ي
كيىت سري

استنبول/ تركيا.)
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Address : KOPAS KOZMETIK 
PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI. (whose address is: MASLAK 
MAH, SUMER SOK, NO,4 SISLI / 
ISTANBUL / TURKEY .)
TO:  ALIX AVIEN KOZMETIK SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI
Address : Gazitepe Mahallesi, Aybar 
Sokak, No:7, Silivri, Istanbul - Turkey

ي
يكىت ي تيجاريت انونيم شري ف كوزماتيك سانا�ي اىل: اليكس آفي�ي

، ايبار سوكاك، نو: 7 سيليفريه-  العنوان : غازيتيبيه ماهاليىسي
اسطنبول/تركيا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11160 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11160

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA 
VE SANAYI ANONIM SIRKETI.
Address : KOPAS KOZMETIK 
PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI. (whose address is: MASLAK 
MAH, SUMER SOK, NO,4 SISLI / 
ISTANBUL / TURKEY .)
TO:  ALIX AVIEN KOZMETIK SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
  . ي

كيىت ي ساناي انونيم سري
من : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف

ي ساناي انونيم 
العنوان : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف

/ . )وعنوانه: ماسالك ماه،سومري سوك،نو،4 سيسىي ي
كيىت سري

استنبول/ تركيا.)

ي
يكىت ي تيجاريت انونيم شري ف كوزماتيك سانا�ي اىل: اليكس آفي�ي

، ايبار سوكاك، نو: 7 سيليفريه-  العنوان : غازيتيبيه ماهاليىسي
اسطنبول/تركيا
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Address : Gazitepe Mahallesi, Aybar 
Sokak, No:7, Silivri, Istanbul - Turkey
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11161 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11161

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: kopas kozmetik pazarlama ve 
sanayi anonim sirketi
Address : kopas kozmetik pazarlama 
ve sanayi anonim sirketi (whose 
address is: MASLAK MAH, SUMER 
SOK, NO,4 SISLI / ISTANBUL / TURKEY 
.)
TO:  ALIX AVIEN KOZMETIK SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI
Address : Gazitepe Mahallesi, Aybar 
Sokak, No:7, Silivri, Istanbul - Turkey

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
  . ي

كيىت ي ساناي انونيم سري
من : كوباس كوزمتيك بازار الما �ف

 . ي
كيىت ي ساناي انونيم سري

العنوان : كوباس كوزمتيك بازار الما �ف
/استنبول/  )وعنوانه: ماسالك ماه،سومري سوك،نو،4 سيسىي

تركيا.)

ي
يكىت ي تيجاريت انونيم شري ف كوزماتيك سانا�ي اىل: اليكس آفي�ي

، ايبار سوكاك، نو: 7 سيليفريه-  العنوان : غازيتيبيه ماهاليىسي
اسطنبول/تركيا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11162 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11162

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA 
VE SANAYI ANONIM SIRKETI.
Address : KOPAS KOZMETIK 
PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI. (whose address is: MASLAK 
MAH, SUMER SOK, NO,4 SISLI / 
ISTANBUL / TURKEY .)
TO:  ALIX AVIEN KOZMETIK SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI
Address : Gazitepe Mahallesi, Aybar 
Sokak, No:7, Silivri, Istanbul - Turkey

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
  . ي

كيىت ي ساناي انونيم سري
من : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف

ي ساناي انونيم 
العنوان : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف

/ . )وعنوانه: ماسالك ماه،سومري سوك،نو،4 سيسىي ي
كيىت سري

استنبول/ تركيا.)

ي
يكىت ي تيجاريت انونيم شري ف كوزماتيك سانا�ي اىل: اليكس آفي�ي

، ايبار سوكاك، نو: 7 سيليفريه-  العنوان : غازيتيبيه ماهاليىسي
اسطنبول/تركيا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11163 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11163

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA 
VE SANAYI ANONIM SIRKETI.
Address : KOPAS KOZMETIK 
PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI. (whose address is: MASLAK 
MAH, SUMER SOK, NO,4 SISLI / 
ISTANBUL / TURKEY .)
TO:  ALIX AVIEN KOZMETIK SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI
Address : Gazitepe Mahallesi, Aybar 
Sokak, No:7, Silivri, Istanbul - Turkey

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
  . ي

كيىت ي ساناي انونيم سري
من : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف

ي ساناي انونيم 
العنوان : كوباس كوزميتيك بازار الما �ف

/ . )وعنوانه: ماسالك ماه،سومري سوك،نو،4 سيسىي ي
كيىت سري

استنبول/ تركيا.)

ي
يكىت ي تيجاريت انونيم شري ف كوزماتيك سانا�ي اىل: اليكس آفي�ي

، ايبار سوكاك، نو: 7 سيليفريه-  العنوان : غازيتيبيه ماهاليىسي
اسطنبول/تركيا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11164 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11164

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: kopas kozmetik pazarlama ve 
sanayi anonim sirketi
Address : kopas kozmetik pazarlama 
ve sanayi anonim sirketi (whose 
address is: MASLAK MAH, SUMER 
SOK, NO,4 SISLI / ISTANBUL / TURKEY.)

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
  . ي

كيىت ي ساناي انونيم سري
من : كوباس كوزمتيك بازار الما �ف

 . ي
كيىت ي ساناي انونيم سري

العنوان : كوباس كوزمتيك بازار الما �ف
/استنبول/  )وعنوانه: ماسالك ماه،سومري سوك،نو،4 سيسىي

تركيا.)

ي
يكىت ي تيجاريت انونيم شري ف كوزماتيك سانا�ي اىل: اليكس آفي�ي

، ايبار سوكاك، نو: 7 سيليفريه-  العنوان : غازيتيبيه ماهاليىسي
اسطنبول/تركيا
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TO:  ALIX AVIEN KOZMETIK SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI
Address : Gazitepe Mahallesi, Aybar 
Sokak, No:7, Silivri, Istanbul - Turkey
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11213 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11213

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: . F.Hoffmann-La Roche AG 
Address : . F.Hoffmann-La Roche AG  
(whose address is: Grenzacherstrasse 
124, 4002 Basel ,Switzerland )
TO:  Pharma & Schweiz GmbH
Address : Poststrasse 30, 6300 Zug, 
Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : ف. هوفمان- الروش أ.ج  

العنوان : ف. هوفمان- الروش أ.ج )وعنوانه: 
اسة 124، 4002 بال، سويرا) شرت اتشري ف غريرف

ي اتش اىل: فارما أند ستشويز جي أم �ب
العنوان : بوستراس 30، 6300 زوغ، سويزرالند

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-06/12/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   06/12/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11299 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11299

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: BEACON SWEETS & 
CHOCOLATES (PTY) LIMITED
Address : BEACON SWEETS & 
CHOCOLATES (PTY) LIMITED (whose 
address is: C/O Tiger Brands Offices, 
Sanlam Park West Block, 2nd Floor, 
Corner Bute Lane and Fredman Drive, 
Sandton, South Africa. )
TO:  TIGER FOOD BRANDS 
INTELLECTUAL PROPERTY HOLDING 
COMPANY (PTY) LIMITED
Address : 3010 William Nicol Drive, 
Bryanston, 2021,  South Africa

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي واي) ليمتد.  

ي �ت من : بيكون سويتس & تشوكليتس )�ب
ي واي) ليمتد. 

ي �ت العنوان : بيكون سويتس & تشوكليتس )�ب
)وعنوانه: جنوب افريقيا. )

ي 
ي هولدينج كومبا�ف

اىل: تايغر فوود براندس أنتيليكيشول بروبر�ت
ي .واي ) ليمتد

ي .�ت )�ب
العنوان : 3010 ويليام نيكول درايف ،بريانستون 2021 

،جنوب افريقيا .

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-03/06/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   03/06/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11641 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11641

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11643 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11643

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
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From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman-
Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ
كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11644 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11644

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11646 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11646

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11647 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11647

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah 
Address : Sharekat Halawani Al

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب
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senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11648 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11648

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11650 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11650

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11651 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11651

In class :29  : 29ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11652 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11652

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11705 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11705

In class :7  : 7ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GROUPE BRANDT
Address : GROUPE BRANDT 
(whose address is: 9 rue du Quatre 
Septembre, Paris, 75002 France)
TO:  SAMHA HOME APPLIANCE Spa
Address : Ilot D N°06 ZHUN Garidi II - 
Kouba - Alger, ALGERIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي براندت   من : غرو�ب

ي،  ي سيبمتمرب
ي براندت )وعنوانه: 9 رو دو كوار�ت العنوان : غرو�ب

باريس، 75002 فرنسا)
ي ايه  اىل: صام حا هاوم ابليانس اس �ب

ي الجديد -  العنوان : مجمع د رقم 06 مناطق السكن الح�ف
فاريدي 2 - القبة - الجزائر العاصمة، الجزائر

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/06/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/06/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11706 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11706

In class :11  : 11ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GROUPE BRANDT
Address : GROUPE BRANDT 
(whose address is: 9 rue du Quatre 
Septembre, Paris, 75002 France)
TO:  SAMHA HOME APPLIANCE Spa
Address : Ilot D N°06 ZHUN Garidi II - 
Kouba - Alger, ALGERIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي براندت   من : غرو�ب

ي،  ي سيبمتمرب
ي براندت )وعنوانه: 9 رو دو كوار�ت العنوان : غرو�ب

باريس، 75002 فرنسا)
ي ايه  اىل: صام حا هاوم ابليانس اس �ب

ي الجديد -  العنوان : مجمع د رقم 06 مناطق السكن الح�ف
فاريدي 2 - القبة - الجزائر العاصمة، الجزائر

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/06/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/06/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11770 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11770

In class :29  : 29ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11771 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11771

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharekat Halawani Al senaeyah
Address : Sharekat Halawani Al 
senaeyah (whose address is: Amman 
-Jordan)
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه: عمان - االردن)

كة حلوا�ف العنوان : �ش
ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ

كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11994 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11994

In class :7  : 7ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GROUPE BRANDT
Address : GROUPE BRANDT (whose 
address is: 89-91 Boulevard Franklin 
Roosevelt, 92500 RUEIL MALMAISON, 
France)
TO:  SAMHA HOME APPLIANCE Spa
Address : Ilot D N°06 ZHUN Garidi II - 
Kouba, Alger, ALGERIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي براندت   من : غرو�ب

ف  ي براندت )وعنوانه: 91-89 بوليفارد فرانكل�ي العنوان : غرو�ب
ون)فرنسا)) ف روزفيلت، 92500 روي، مامري

ي إيه  اىل: سامها هوم أيليانس أس �ب

العنوان : آيلوت دي أن رقم 6 زهون جاريدي آي آي - كاوبا، 
الجزائر ، الجزائر.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:11995 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
11995

In class :11  : 11ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GROUPE BRANDT
Address : GROUPE BRANDT (whose 
address is: 89-91 Boulevard Franklin 
Roosevelt, 92500 RUEIL MALMAISON, 
France)
TO:  SAMHA HOME APPLIANCE Spa
Address : Ilot D N°06 ZHUN Garidi II - 
Kouba, Alger, ALGERIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي براندت   من : غرو�ب

ف  ي براندت )وعنوانه: 91-89 بوليفارد فرانكل�ي العنوان : غرو�ب
ون)فرنسا)) ف روزفيلت، 92500 روي، مامري

ي إيه  اىل: سامها هوم أيليانس أس �ب

العنوان : آيلوت دي أن رقم 6 زهون جاريدي آي آي - كاوبا، 
الجزائر ، الجزائر.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:12504 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
12504

In class :18  : 18ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Paul Frank Industries LLC
Address : Paul Frank Industries LLC 
(whose address is: 10100 Santa 
Monica Blvd., Ste. 500, Los Angeles, 
California 90067, U.S.A.)
TO:  Paul Frank Limited
Address : Unit 1003, 10/F Shanghai 
Ind Investment Bldg, 48-62 Hennessy 
RD Wanchai, Hong Kong.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
يز ال ال ىسي   من : بول فرانك اندسرت

يز ال ال ىسي )وعنوانه: 10100  العنوان : بول فرانك اندسرت
ي اي. 500، لوس انجيلوس، 

ي دي.، اس �ت
ي ال �ف سانتا مونيكا �ب

كاليفورنيا 90067، الواليات المتحدة االمريكية.)
اىل: باول فرانك ليمتد

العنوان : يونيت 1003، 10/أف شانغهاي آي أن دي 
إنفيستمنت بيلدينغ، 62-48 هينيىسي آر دي وانشاي، هونغ 

كونغ.

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:12505 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
12505

In class :25  : 25ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Paul Frank Industries LLC
Address : Paul Frank Industries LLC 
(whose address is: 10100 Santa 
Monica Blvd., Ste. 500, Los Angeles, 
California 90067, U.S.A.)
TO:  Paul Frank Limited
Address : Unit 1003, 10/F Shanghai

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
يز ال ال ىسي   من : بول فرانك اندسرت

يز ال ال ىسي )وعنوانه: 10100  العنوان : بول فرانك اندسرت
ي اي. 500، لوس انجيلوس، 

ي دي.، اس �ت
ي ال �ف سانتا مونيكا �ب

كاليفورنيا 90067، الواليات المتحدة االمريكية.)
اىل: باول فرانك ليمتد

العنوان : يونيت 1003، 10/أف شانغهاي آي أن دي 
إنفيستمنت بيلدينغ، 62-48 هينيىسي آر دي وانشاي، هونغ 

كونغ.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Ind Investment Bldg, 48-62 Hennessy 
RD Wanchai, Hong Kong.
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:12760 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
12760

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: UNILEVER P LC
Address : UNILEVER P LC (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral, 
Merseysid, CH62 4ZD, England, , , )
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفري �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت صناليت، ويرال،  العنوان : يونيلفري �ب
ا., , ) سيسايد، ىسي أتش 62 4 زد دي، انجلرت مري

. ي
.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:12761 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
12761

In class :32  : 32ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral, 
Merseysid, CH62 4ZD, England, , , )
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفري �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت صناليت، ويرال،  العنوان : يونيلفري �ب
ا., , ) سيسايد، ىسي أتش 62 4 زد دي، انجلرت مري

. ي
.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:13234 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
13234

In class :30  : 30ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Najeeb Thawabi & Partners Co
Address : Najeeb Thawabi & Partners 
Co (whose address is: Ein Elbasha, 
Jordan)
TO:  Allied International Business LLC
Address : 3525Ellicott Mills Drive, 
Suite 102, Ellicott City, MD21043, USA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كاه.   ي و�ش كة نجيب ذوا�ب من : �ش

ف الباشا ،  كاه. )وعنوانه: ع�ي ي و�ش كة نجيب ذوا�ب العنوان : �ش
االأردن)

ناشيونال بزنس ال ال ىسي اىل: أاليد انرت
العنوان : 3525 اليكوت مايلز درايف ، سويت 102، اليكوت 

ي ، إم دي 21043، الواليات المتحدة االمريكية
سيىت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-17/6/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   17/6/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:13235 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
13235

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Najeeb Thawabi & Partners Co
Address : Najeeb Thawabi & Partners 
Co (whose address is: Ein Elbasha, 
Jordan)
TO:  Allied International Business LLC
Address : 3525Ellicott Mills Drive, 
Suite 102, Ellicott City, MD21043, USA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كاه.   ي و�ش كة نجيب ذوا�ب من : �ش

ف الباشا ،  كاه. )وعنوانه: ع�ي ي و�ش كة نجيب ذوا�ب العنوان : �ش
االأردن)

ناشيونال بزنس ال ال ىسي اىل: أاليد انرت
العنوان : 3525 اليكوت مايلز درايف ، سويت 102، اليكوت 

ي ، إم دي 21043، الواليات المتحدة االمريكية
سيىت
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-17/6/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   17/6/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:13860 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
13860

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl (whose 
address is: Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland)
TO:  Wella International Operations 
Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ف  ناشونال أوبريشرف العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند إس إيه آرإل ناشيول اوبريشرف اىل: ويال إنرت
 ، ت 1، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي

سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:13860 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
13860

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl
Address : HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl (whose 
address is: chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland )
TO:  HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشونال هولدينغ سويترالند  من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ناشونال هولدينغ  العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا ) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف اىل: إتش إف ىسي بريستيج إنرت
إس إيه آرإل

 ، ت 1-3، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي
سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:14159 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
14159

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, United Kingdom.)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيلفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت صن اليت, ويرل,  العنوان : يونيلفر �ب
سيسايد, المملكة المتحدة) مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:14309 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
14309

In class :1  : 1ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Siemens Aktiengesellschaft 
and Siemens Trademark GmbH & Co. 
KG
Address : Siemens Aktiengesellschaft 
(whose address is: Werner-von-
Siemens- Str. 1, 80333 Munchen, 
Germany) and Siemens Trademark 
GmbH & Co. KG (whose address is: 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش  ف ترادمارك جي ام �ب ف اكتينجسلشاقت و سيمرف من : سيمرف

اند كو. كيه جي  
-فون- ف اكتينجسلشاقت )وعنوانه: ويرنري العنوان : سيمرف
ف  ، المانيا) و سيمرف ف يت. 1، 80333 مونش�ي -سرت ف سايميرف

- ي اتش اند كو. كيه جي )وعنوانه: برغرميسرت ترادمارك جي ام �ب
اس 2، 95478 كمناث، المانيا, , ) هوغل-شرت

ي اتش اند كو. كيه جي وس5959 جي ام �ب اىل: كري
اس 2، 95478 كمناث، المانيا -هوغل-شرت العنوان : برغرميسرت
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Burgermeister-Hogl-Strasse 2, 
95478 Kemnath, Germany, , , ) TO:  
Kyros5959 GmbH & Co. KG
Address : Burgermeister-Hogl-Strasse 
2, 95478 Kemnath, Germany
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-09/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   09/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:14310 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
14310

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Siemens Aktiengesellschaft 
and Siemens Trademark GmbH & Co. 
KG
Address : Siemens Aktiengesellschaft 
(whose address is: Werner-von-
Siemens- Str. 1, 80333 Munchen, 
Germany) and Siemens Trademark 
GmbH & Co. KG (whose address is: 
Burgermeister-Hogl-Strasse 2, 95478 
Kemnath, Germany, , , )
TO:  Kyros5959 GmbH & Co. KG
Address : Burgermeister-Hogl-Strasse 
2, 95478 Kemnath, Germany

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش  ف ترادمارك جي ام �ب ف اكتينجسلشاقت و سيمرف من : سيمرف

اند كو. كيه جي  
-فون- ف اكتينجسلشاقت )وعنوانه: ويرنري العنوان : سيمرف
ف  ، المانيا) و سيمرف ف يت. 1، 80333 مونش�ي -سرت ف سايميرف

- ي اتش اند كو. كيه جي )وعنوانه: برغرميسرت ترادمارك جي ام �ب
اس 2، 95478 كمناث، المانيا, , ) هوغل-شرت

ي اتش اند كو. كيه جي وس5959 جي ام �ب اىل: كري
اس 2، 95478 كمناث، المانيا -هوغل-شرت العنوان : برغرميسرت
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-09/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   09/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:14311 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
14311

In class :35  : 35ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Siemens Aktiengesellschaft 
and Siemens Trademark GmbH & Co. 
KG
Address : Siemens Aktiengesellschaft 
(whose address is: Werner-von-
Siemens- Str. 1, 80333 Munchen, 
Germany) and Siemens Trademark 
GmbH & Co. KG (whose address is: 
Burgermeister-Hogl-Strasse 2, 95478 
Kemnath, Germany, , , )
TO:  Kyros5959 GmbH & Co. KG
Address : Burgermeister-Hogl-Strasse 
2, 95478 Kemnath, Germany

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش  ف ترادمارك جي ام �ب ف اكتينجسلشاقت و سيمرف من : سيمرف

اند كو. كيه جي  
-فون- ف اكتينجسلشاقت )وعنوانه: ويرنري العنوان : سيمرف
ف  ، المانيا) و سيمرف ف يت. 1، 80333 مونش�ي -سرت ف سايميرف

- ي اتش اند كو. كيه جي )وعنوانه: برغرميسرت ترادمارك جي ام �ب
اس 2، 95478 كمناث، المانيا, , ) هوغل-شرت

ي اتش اند كو. كيه جي وس5959 جي ام �ب اىل: كري
اس 2، 95478 كمناث، المانيا -هوغل-شرت العنوان : برغرميسرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-09/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   09/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:14610 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
14610

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, 
United Kingdom)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت سن اليت ,  العنوان : يونيليفر �ب
ا) زي سايد, انجلرت ويرال, مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15062 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15062

In class :5  : 5ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Wirral, Merseyside, England)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

زي سايد.  ي ال ىسي )وعنوانه: ويرال, مري العنوان : يونيليفر �ب
ا) انجلرت

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15063 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15063

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Wirral, Merseyside, England)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

زي سايد.  ي ال ىسي )وعنوانه: ويرال, مري العنوان : يونيليفر �ب
ا) انجلرت

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  



422

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15319 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15319

In class :43  : 43ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Park Global Holdings, Inc. (a 
Delaware Corporation)
Address : Park Global Holdings, Inc. 
(a Delaware Corporation) (whose 
address is: Carlson Parkway, P.O. 
Box 59159, Minneapolis, MN 55459, 
U.S.A.)
TO:  Radisson Hospitality Belgium BV/
SRL
Address : Avenue du Bourget 44, 
B-1130 Brussels, Belgium

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : بارك غلوبال هولدنغز, انك. )ديالوير كوربوريشن)  

العنوان : بارك غلوبال هولدنغز, انك. )ديالوير كوربوريشن) 
)وعنوانه: كارلسون باركويه, ص ب 59159, مينابولس, ام ان 

55459, الواليات المتحدة االمريكية)
/أس آر أل ي

ي �ف ي بيلجم �ب
اىل: راديسون هوسبيتالىت

-1130 بروكسل، بلجيكا ي العنوان : افينيو دو بورجيت 44، �ب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-01/04/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   01/04/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15601 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15601

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Wirral , Merseyside, UK)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفري �ب

يسايد،  ي ال ىسي )وعنوانه: ويرال ،مري العنوان : يونيليفري �ب
المملكة المتحدة.)

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15602 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15602

In class :21  : 21ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Wirral , Merseyside, UK)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفري �ب

يسايد،  ي ال ىسي )وعنوانه: ويرال ،مري العنوان : يونيليفري �ب
المملكة المتحدة.)

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15606 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15606

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Lancôme Parfums et Beaute & 
Cie
Address : Lancôme Parfums et Beaute 
& Cie (whose address is: 14, rue 
Royale, 75008, Paris, France, , , )
TO:  L’Oreal
Address : 14 rue Royale, 75008 Paris, 
France

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي آند سآي  

من : النكوم بارفيومز إيت بيو�ت
ي آند سآي )وعنوانه: 14 

العنوان : النكوم بارفيومز إيت بيو�ت
، 75008، باريس، فرنسا, , ) رو روياىلي

كة لوريال اىل: �ش
العنوان : 14 شارع رويال، 75008 باريس، فرنسا
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-10/9/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   10/9/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15645 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15645

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Eli Lilly and Company
Address : Eli Lilly and Company 
(whose address is: Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, 
U.S.A.)
TO:  DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED
Address : Nihonbashi Honcho, Chuo-
ku, Tokyo 103-8426 , JAPAN , 3-5-1

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي  

من : إيىي ليىي اند كومبا�ف
ي )وعنوانه: ليىي كوربوريت 

العنوان : إيىي ليىي اند كومبا�ف
، انديانابوليس، انديانا 46285، الواليات المتحدة  سنرت

االمريكية)
ي ، ليمتيد

ي سانكيو كومبا�ف
اىل: داييتىسش

ي هونتشو ، تشو-كو ، طوكيو 
العنوان : 1-5-3 ، نيهونباىسش

8426-103 ، اليابان

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-01/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   01/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15802 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15802

In class :37  : 37ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Siemens Aktiengesellschaft 
and Siemens Trademark GmbH & Co. 
KG
Address : Siemens Aktiengesellschaft 
(whose address is: Werner-von-
Siemens- Str. 1, 80333 Munchen, 
Germany) and Siemens Trademark 
GmbH & Co. KG (whose address is: 
Bugermeister-Hogl-Strasse 2, 95478 
Kemnath, Germany)
TO:  Kyros5959 GmbH & Co. KG
Address : Burgermeister-Hogl-Strasse 
2, 95478 Kemnath, Germany

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش  ف ترادمارك جي ام �ب ف أكتينجسلشافت و سيمرف من : سيمرف

اند كو. كيه جي  
-فون- ف أكتينجسلشافت )وعنوانه: ويرنري العنوان : سيمرف
ف  ، المانيا) و سيمرف ف يت. 1، 80333 مونش�ي -سرت ف سايميرف

- ي اتش اند كو. كيه جي )وعنوانه: برغرميسرت ترادمارك جي ام �ب
اس 2، 95478 كمناث، المانيا) هوغل-شرت

ي اتش اند كو. كيه جي وس5959 جي ام �ب اىل: كري
اس 2، 95478 كمناث، المانيا -هوغل-شرت العنوان : برغرميسرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-09/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   09/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15803 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15803
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

In class :42  : 42ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Siemens Aktiengesellschaft 
and Siemens Trademark GmbH & Co. 
KG
Address : Siemens Aktiengesellschaft 
(whose address is: Werner-von-
Siemens- Str. 1, 80333 Munchen, 
Germany) and Siemens Trademark 
GmbH & Co. KG (whose address is: 
Bugermeister-Hogl-Strasse 2, 95478 
Kemnath, Germany)
TO:  Kyros5959 GmbH & Co. KG
Address : Burgermeister-Hogl-Strasse 
2, 95478 Kemnath, Germany

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش  ف ترادمارك جي ام �ب ف أكتينجسلشافت و سيمرف من : سيمرف

اند كو. كيه جي  
-فون- ف أكتينجسلشافت )وعنوانه: ويرنري العنوان : سيمرف
ف  ، المانيا) و سيمرف ف يت. 1، 80333 مونش�ي -سرت ف سايميرف

- ي اتش اند كو. كيه جي )وعنوانه: برغرميسرت ترادمارك جي ام �ب
اس 2، 95478 كمناث، المانيا) هوغل-شرت

ي اتش اند كو. كيه جي وس5959 جي ام �ب اىل: كري
اس 2، 95478 كمناث، المانيا -هوغل-شرت العنوان : برغرميسرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-09/11/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   09/11/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15904 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15904

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl
Address : HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl (whose 
address is: chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland )
TO:  HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشونال هولدينغ سويترالند  من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ناشونال هولدينغ  العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا ) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف اىل: إتش إف ىسي بريستيج إنرت
إس إيه آرإل

 ، ت 1-3، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي
سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15904 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15904

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl (whose 
address is: Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland)
TO:  Wella International Operations

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ف  ناشونال أوبريشرف العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند إس إيه آرإل ناشيول اوبريشرف اىل: ويال إنرت
 ، ت 1، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي

سويرا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15905 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15905

In class :41  : 41ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl (whose 
address is: Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland)
TO:  Wella International Operations 
Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ف  ناشونال أوبريشرف العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند إس إيه آرإل ناشيول اوبريشرف اىل: ويال إنرت
 ، ت 1، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي

سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15905 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15905

In class :41  : 41ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl
Address : HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl (whose 
address is: chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland )
TO:  HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشونال هولدينغ سويترالند  من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ناشونال هولدينغ  العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا ) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف اىل: إتش إف ىسي بريستيج إنرت
إس إيه آرإل

 ، ت 1-3، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي
سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15906 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15906

In class :44  : 44ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl
Address : HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl (whose 
address is: chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland )
TO:  HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشونال هولدينغ سويترالند  من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ناشونال هولدينغ  العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا ) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف اىل: إتش إف ىسي بريستيج إنرت
إس إيه آرإل

 ، ت 1-3، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي
سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:15906 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
15906

In class :44  : 44ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl (whose 
address is: Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland)
TO:  Wella International Operations

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ف  ناشونال أوبريشرف العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند إس إيه آرإل ناشيول اوبريشرف اىل: ويال إنرت
 ، ت 1، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي

سويرا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:16706 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
16706

In class :6  : 6ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Assa Abloy Branding S.a.r.l.
Address : Assa Abloy Branding S.a.r.l. 
(whose address is: 11-13 Boulevard 
de la Foire, L-1528 Luxembourg, 
Luxembourg.)
TO:  ASSA ABLOY AB
Address : P.O Box 70340, SE-107 23, 
Stockholm, Sweden

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : اسا ابلوي براندينغ اس.ايه.ار.ال.  

العنوان : اسا ابلوي براندينغ اس.ايه.ار.ال. )وعنوانه: 11-13 
بوليفارد دي ال فوير، أل-1528 لكسمبورغ، لكسمبورغ .)

ي اىل: أسا أبلوي إيه �ب
العنوان : ص.ب: 70340، أس إي-23 107، ستوكهولم، 

السويد

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-01/09/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   01/09/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:16707 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
16707

In class :9  : 9ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Assa Abloy Branding S.a.r.l.
Address : Assa Abloy Branding S.a.r.l. 
(whose address is: 11-13 Boulevard 
de la Foire, L-1528 Luxembourg, 
Luxembourg.)
TO:  ASSA ABLOY AB
Address : P.O Box 70340, SE-107 23, 
Stockholm, Sweden

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : اسا ابلوي براندينغ اس.ايه.ار.ال.  

العنوان : اسا ابلوي براندينغ اس.ايه.ار.ال. )وعنوانه: 11-13 
بوليفارد دي ال فوير، أل-1528 لكسمبورغ، لكسمبورغ .)

ي اىل: أسا أبلوي إيه �ب
العنوان : ص.ب: 70340، أس إي-23 107، ستوكهولم، 

السويد

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-01/09/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   01/09/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:17030 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17030

In class :5  : 5ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Glanbia Nutritionals ( Ireland) 
Limited
Address : Glanbia Nutritionals ( 
Ireland) Limited (whose address is: 
Glanbia House, Kilkenny, Ireland)
TO:  Glanbia Performance Nutrition 
Limited
Address : Glanbia House, Kilkenny, 
Ireland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : غالنبيا نوتريتشيونالز )إيرلند) ليميتد  

العنوان : غالنبيا نوتريتشيونالز )إيرلند) ليميتد )وعنوانه: 
، إيرلند) ي

غالنبيا هاوس، كيلكيىف
فورمانس نيوترشن ليمتد اىل: جالنبيا بري

ي ، إيرلندا
العنوان : غالنبيا هاوس ، كليكيىف

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/07/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/07/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:17218 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17218

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Lancôme Parfums et Beaute & 
Cie
Address : Lancôme Parfums et Beaute 
& Cie (whose address is: 14, rue 
Royale, 75008, Paris, France, , , )
TO:  L’Oreal
Address : 14 rue Royale, 75008 Paris, 
France

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي آند سآي  

من : النكوم بارفيومز إيت بيو�ت
ي آند سآي )وعنوانه: 14 

العنوان : النكوم بارفيومز إيت بيو�ت
، 75008، باريس، فرنسا, , ) رو روياىلي

كة لوريال اىل: �ش
العنوان : 14 شارع رويال، 75008 باريس، فرنسا
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-10/9/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   10/9/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:17219 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17219

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Lancôme Parfums et Beaute & 
Cie
Address : Lancôme Parfums et Beaute 
& Cie (whose address is: 14, rue 
Royale, 75008, Paris, France, , , )
TO:  L’Oreal
Address : 14 rue Royale, 75008 Paris, 
France

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي آند سآي  

من : النكوم بارفيومز إيت بيو�ت
ي آند سآي )وعنوانه: 14 

العنوان : النكوم بارفيومز إيت بيو�ت
، 75008، باريس، فرنسا, , ) رو روياىلي

كة لوريال اىل: �ش
العنوان : 14 شارع رويال، 75008 باريس، فرنسا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-10/9/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   10/9/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:17220 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17220

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Lancôme Parfums et Beaute & 
Cie
Address : Lancôme Parfums et Beaute 
& Cie (whose address is: 14, rue 
Royale, 75008, Paris, France, , , )
TO:  L’Oreal
Address : 14 rue Royale, 75008 Paris, 
France

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي آند سآي  

من : النكوم بارفيومز إيت بيو�ت
ي آند سآي )وعنوانه: 14 

العنوان : النكوم بارفيومز إيت بيو�ت
، 75008، باريس، فرنسا, , ) رو روياىلي

كة لوريال اىل: �ش
العنوان : 14 شارع رويال، 75008 باريس، فرنسا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-10/9/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   10/9/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:17716 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17716

In class :5  : 5ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Al-Zahra’ Food & Drinks Factory 
Company 
Address : Al-Zahra’ Food & Drinks 
Factory Company  (whose address is: 
nablus)
TO:  AL Rawafed Company for Food 
Industries and drink
Address : Nablus Industrial Zone

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
اب   كة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والرش من : �ش

اب  كة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والرش العنوان : �ش
)وعنوانه: نابلس)

اب كة الروافد للصناعات الغذائية والرش اىل: �ش
العنوان : نابلس المنطقة الصناعية

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-03/5/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   03/5/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:17717 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17717

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Al-Zahra’ Food & Drinks Factory 
Company 
Address : Al-Zahra’ Food & Drinks 
Factory Company  (whose address is: 
nablus)
TO:  AL Rawafed Company for Food 
Industries and drink
Address : Nablus Industrial Zone

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
اب   كة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والرش من : �ش

اب  كة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والرش العنوان : �ش
)وعنوانه: نابلس)

اب كة الروافد للصناعات الغذائية والرش اىل: �ش
العنوان : نابلس المنطقة الصناعية
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-03/5/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   03/5/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:17718 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17718

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Al-Zahra’ Food & Drinks Factory 
Company 
Address : Al-Zahra’ Food & Drinks 
Factory Company  (whose address is: 
nablus)
TO:  AL Rawafed Company for Food 
Industries and drink
Address : Nablus Industrial Zone

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
اب   كة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والرش من : �ش

اب  كة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والرش العنوان : �ش
)وعنوانه: نابلس)

اب كة الروافد للصناعات الغذائية والرش اىل: �ش
العنوان : نابلس المنطقة الصناعية

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-03/5/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   03/5/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.



439

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:17719 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17719

In class :32  : 32ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Al-Zahra’ Food & Drinks Factory 
Company 
Address : Al-Zahra’ Food & Drinks 
Factory Company  (whose address is: 
nablus)
TO:  AL Rawafed Company for Food 
Industries and drink
Address : Nablus Industrial Zone

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
اب   كة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والرش من : �ش

اب  كة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والرش العنوان : �ش
)وعنوانه: نابلس)

اب كة الروافد للصناعات الغذائية والرش اىل: �ش
العنوان : نابلس المنطقة الصناعية

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-03/5/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   03/5/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:17752 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
17752

In class :36  : 36ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Dorchester International Group 
Address : Dorchester International 
Group  (whose address is: 1-3 
Crawford Place, 2nd Floor, London 
WIH 4LA, U.K )
TO:  Dorchester International Group 
Ltd
Address : Suit 9, Ansuya Estate, 
Revolution Avenue, Victoria Mahe, 
Seychelles

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشيونال جروب   من : دورشسرت إنرت

ناشيونال جروب )وعنوانه: 1-3  العنوان : دورشسرت إنرت
، لندن دبليو اي اتش 4 ال ايه،  ي

كروفورد بليس، الطابق الثا�ف
المملكة المتحدة )

ي دي
ناشيونال جروب إل �ت اىل: دورشسرت إنرت

العنوان : سويت 9، أنسويا ايستيت، ريفولوشن افينيو، 
فيكتوريا ماهي، السيشل

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-10/01/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   10/01/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:18282 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
18282

In class :43  : 43ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Radisson Hotels International, 
Inc., a Delaware Corporation
Address : Radisson Hotels 
International, Inc., a Delaware 
Corporation (whose address is: Carlson 
Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, 
Minnesota 55459, U.S.A.)

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشيونال, انك )ديالوير كوربوريشن)   من : راديسون هوتيلز انرت

ناشيونال, انك )ديالوير  العنوان : راديسون هوتيلز انرت
ي او بوكس 59159,  كوربوريشن) )وعنوانه: كارلسون باركويه, �ب

مينيابولس, مينيسوتا 55459, الواليات المتحدة االمريكية)
/أس آر أل ي

ي �ف ي بيلجم �ب
اىل: راديسون هوسبيتالىت

-1130 بروكسل، بلجيكا ي العنوان : افينيو دو بورجيت 44، �ب
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TO:  Radisson Hospitality Belgium BV/
SRL
Address : Avenue du Bourget 44, 
B-1130 Brussels, Belgium
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-01/04/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   01/04/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:18482 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
18482

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Merseyside , UK)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

سيسايد، المملكة  ي ال ىسي )وعنوانه: مري العنوان : يونيليفر �ب
المتحدة)

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:18483 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
18483

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Merseyside , UK)
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

سيسايد، المملكة  ي ال ىسي )وعنوانه: مري العنوان : يونيليفر �ب
المتحدة)

. ي
.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:18484 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
18484

In class :32  : 32ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Merseyside , UK)
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

سيسايد، المملكة  ي ال ىسي )وعنوانه: مري العنوان : يونيليفر �ب
المتحدة)

. ي
.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:18485 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
18485

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: Merseyside , UK)
TO:  EKATTERA GROUP IP HOLDINGS 
B.V.
Address : Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفر �ب

سيسايد، المملكة  ي ال ىسي )وعنوانه: مري العنوان : يونيليفر �ب
المتحدة)

. ي
.�ف ي ي القابضة �ب ا أي �ب اىل: مجموعة إكاتري

العنوان : ويينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:18610 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
18610

In class :43  : 43ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Park Hospitality Worldwide 
LLC (a Delaware Limited Liability 
Company)
Address : Park Hospitality Worldwide 
LLC (a Delaware Limited Liability 
Company) (whose address is: 
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, 
U.S.A.)
TO:  Radisson Hospitality Belgium BV/
SRL
Address : Avenue du Bourget 44, 
B-1130 Brussels, Belgium

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ورلدوايد ال ال ىسي )ديالوير ليمتد 

من : بارك هوسبيتاليىت
  ( ي

ي كومبا�ف
ليابيليىت

ي ورلدوايد ال ال ىسي )ديالوير 
العنوان : بارك هوسبيتاليىت

) )وعنوانه: كارلسون باركويه, ص  ي
ي كومبا�ف

ليمتد ليابيليىت
ب 59159, مينابولس, مينيسوتا 8249-55459, الواليات 

المتحدة االمريكية)
/أس آر أل ي

ي �ف ي بيلجم �ب
اىل: راديسون هوسبيتالىت

-1130 بروكسل، بلجيكا ي العنوان : افينيو دو بورجيت 44، �ب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-01/04/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   01/04/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:19427 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19427

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  halawani industrial company 
Address :  halawani industrial 
company  (whose address is:  s.b: 215-
11511 - sahaab/ jordan )
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه:  ص.ب : -215

كة حلوا�ف العنوان : �ش
11511 سحاب - االردن )

ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ
كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/07/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/07/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:19428 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19428

In class :30  : 30ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  halawani industrial company 
Address :  halawani industrial 
company  (whose address is:  s.b: 215-
11511 - sahaab/ jordan )
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه:  ص.ب : -215

كة حلوا�ف العنوان : �ش
11511 سحاب - االردن )

ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ
كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:19520 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19520

In class :7  : 7ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: CONAIR CORPORATION.
Address : CONAIR CORPORATION. 
(whose address is: 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, U.S.A.)
TO:  CONAIR LLC
Address : One  Cummings Point Road 
Stamford, CT 06902, U.S.A.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : كونري كوربوريشن  

العنوان : كونري كوربوريشن )وعنوانه: 1 كومينغز بوينت رود، 
ي 06902، أمريكا)

ستامفورد، ىسي �ت

اىل: كونيري إل إل ىسي
العنوان : ون كومينغز بوينت رود ستامفورد، كونيكتيكت 

06902، الواليات المتحدة المريكية 
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/05/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/05/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:19524 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19524

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  halawani industrial company 
Address :  halawani industrial 
company  (whose address is:  s.b: 215-
11511 - sahaab/ jordan )
TO:  Halawani Golden Jewel for 
Investments LLC
Address : Amman/ Sahab

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الصناعية  

كة حلوا�ف من : �ش
ي الصناعية )وعنوانه:  ص.ب : -215

كة حلوا�ف العنوان : �ش
11511 سحاب - االردن )

ستثمارات المتعددة ي الذهبية لالإ
كة جوهرة الحلوا�ف اىل: �ش
العنوان : عمان/ سحاب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:19591 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19591

In class :4  : 4ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Al-Zawra’a for Tobacco and 
Cigarettes Trading
Address : Al-Zawra’a for Tobacco and 
Cigarettes Trading (whose address 
is: P.O. Box 941936, Amman 11194, 
Jordan)
TO:  SAYIDAT  ALSALAM FZE
Address : Workstation No. S10123 
O101 WS67, Jebel Ali Free Zone 
Dubai- United Arab Emirates

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : الزوراء لتجارة التبغ والدخان  

العنوان : الزوراء لتجارة التبغ والدخان )وعنوانه: ص.ب 
941936، عمان 11194، المملكة االأردنية الهاشمية)

اىل: سيدة السالم  م م ح
العنوان : وحدة رقم أس 101123 دبليو أس 67 ، المنطقة 

ي ،االمارات العربية المتحدة الحرة لجبل عى ،د�ب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-02/02/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   02/02/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:19592 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19592

In class :34  : 34ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: ALMass International Ltd (a 
corporation organized and existing 
under the laws of British Virgin 
Islands)
Address : ALMass International Ltd (a 
corporation organized and existing 
under the laws of British Virgin 
Islands) (whose address is: British 
Virgin Islands)
TO:  SAYIDAT  ALSALAM FZE
Address : Workstation No. S10123 
O101 WS67, Jebel Ali Free Zone 
Dubai- United Arab Emirates

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة مسجلة وقائمة وفقا   من : الماس العالمية م م ح  )�ش

يطانية )   ف جزر العذراء الرب لقوان�ي
كة مسجلة وقائمة  العنوان : الماس العالمية م م ح  )�ش

يطانية ) )وعنوانه: جزر العذراء  ف جزر العذراء الرب وفقا  لقوان�ي
يطانية) الرب

اىل: سيدة السالم م م ح
العنوان : وحدة رقم أس 101123 دبليو أس 67 ، المنطقة 

ي ،االمارات العربية المتحدة الحرة لجبل عى ،د�ب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-02/02/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   02/02/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:19692 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19692

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl
Address : HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl (whose 
address is: chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland )
TO:  HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشونال هولدينغ سويترالند  من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ناشونال هولدينغ  العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا ) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف اىل: إتش إف ىسي بريستيج إنرت
إس إيه آرإل

 ، ت 1-3، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي
سويرا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:19692 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19692

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl
Address : HFC Prestige International 
Operations Switzerland Sàrl (whose 
address is: Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland)
TO:  Wella International Operations

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف سويترالند  ناشونال أوبريشرف من : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

إس إيه آرإل  
ف  ناشونال أوبريشرف العنوان : إتش إف ىسي بريستيج إنرت

ت  ف لويس- هوبري سويترالند إس إيه آرإل )وعنوانه: تشيم�ي
، سويرا) 1-3، 1213 بيتيت-النىسي

ف سويترالند إس إيه آرإل ناشيول اوبريشرف اىل: ويال إنرت
 ، ت 1، 1213 بيتيت-النىسي ف لويس- هوبري العنوان : تشيم�ي

سويرا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Switzerland Sàrl
Address : Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 Petit-Lancy, Switzerland
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:19769 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19769

In class :35  : 35ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: AL-Zawra’a for Tobacco & 
Cigarettes Trading Co
Address : AL-Zawra’a for Tobacco & 
Cigarettes Trading Co (whose address 
is: P.O. Box 941936, Amman 11194, 
Jordan)
TO:  Al Mass International LTD 
(Acompany registered and existing 
under the laws of British Virgin 
Islands under company No. 206206)
Address : British Virgin Islands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : الزوراء لتجارة التبغ والدخان  

ص.ب  العنوان : الزوراء لتجارة التبغ والدخان )وعنوانه:  
941936، عمان 11194، المملكة االأردنية الهاشمية)

كة مسجلة وقائمة وفقا  كة الماس العالمية م م ح  )�ش اىل: �ش
يطانية )تحت الرقم 2006206) ف جزر العذراء الرب  لقوان�ي

العنوان : جزر العذراء الربطانية

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-02/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   02/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:19770 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
19770

In class :16  : 16ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: AL-Zawra’a for Tobacco & 
Cigarettes Trading Co
Address : AL-Zawra’a for Tobacco & 
Cigarettes Trading Co (whose address 
is: P.O. Box 941936, Amman 11194, 
Jordan)
TO:  Al Mass International Ltd.(A 
company registered and existing 
under the laws of the British Virgin 
Islands under Company No. 2006206) 
Address : British Virgin Islands                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : الزوراء لتجارة التبغ والدخان  

ص.ب  العنوان : الزوراء لتجارة التبغ والدخان )وعنوانه:  
941936، عمان 11194، المملكة االأردنية الهاشمية)

كة مسجلة وقائمة وفقا  كة الماس العالميـة م م ح )�ش اىل: �ش
كة 2006206)  يطانية تحت رقم �ش ف جزر العذراء الرب لقوان�ي

يطانية                   العنوان : جزر العذراء الرب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-02/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   02/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:21961 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
21961

In class :7  : 7ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Hyundai Corporation
Address : Hyundai Corporation 
(whose address is: 25, Yulgok-ro 2-gil, 
Jongno- gu, Seoul, Republic of Korea)
TO:  HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 
HOLDINGS CO., LTD.  
Address : 75, Yulgok- ro, Jongon-gu, 
Seoul, Republic of Korea                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : هيونداي كوربوريشن  

العنوان : هيونداي كوربوريشن )وعنوانه: 25، يولغوك-رو 
2-غيل، جونغنو - غو، سؤول، جمهورية كوريا)

ي دي.  
يز هولدينغز كو.، ال �ت اىل: هيونداي هيفي انداسرت

العنوان :  75، يولغوك-رو، جونغنو -غو ، سيؤول، جمهورية 
كوريا                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/1/2019 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/1/2019-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:21962 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
21962

In class :9  : 9ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Hyundai Corporation
Address : Hyundai Corporation 
(whose address is: 25, Yulgok-ro 2-gil, 
Jongno- gu, Seoul, Republic of Korea)
TO:  HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 
HOLDINGS CO., LTD.  
Address : 75, Yulgok- ro, Jongon-gu, 
Seoul, Republic of Korea                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : هيونداي كوربوريشن  

العنوان : هيونداي كوربوريشن )وعنوانه: 25، يولغوك-رو 
2-غيل، جونغنو - غو، سؤول، جمهورية كوريا)

ي دي.  
يز هولدينغز كو.، ال �ت اىل: هيونداي هيفي انداسرت

العنوان :  75، يولغوك-رو، جونغنو -غو ، سيؤول، جمهورية 
كوريا                  
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/1/2019 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/1/2019-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:21963 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
21963

In class :11  : 11ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Hyundai Corporation
Address : Hyundai Corporation 
(whose address is: 25, Yulgok-ro 2-gil, 
Jongno- gu, Seoul, Republic of Korea)
TO:  HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 
HOLDINGS CO., LTD.  
Address : 75, Yulgok- ro, Jongon-gu, 
Seoul, Republic of Korea                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : هيونداي كوربوريشن  

العنوان : هيونداي كوربوريشن )وعنوانه: 25، يولغوك-رو 
2-غيل، جونغنو - غو، سؤول، جمهورية كوريا)

ي دي.  
يز هولدينغز كو.، ال �ت اىل: هيونداي هيفي انداسرت

العنوان :  75، يولغوك-رو، جونغنو -غو ، سيؤول، جمهورية 
كوريا                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/1/2019 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/1/2019-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:22648 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
22648

In class :7  : 7ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: MATERMACC MACHINEY 
INDUSTRY CORPORATION LTD.
Address : MATERMACC MACHINEY 
INDUSTRY CORPORATION LTD. 
(whose address is: NO.77 GAOXIN 
ROAD, BEICHEN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY PARK, TIANJIN, P.R.)
TO:  WEICHAI LOVOL HEAVY 
INDUSTRY CO., LTD
Address : 192 Beihai South Road, 
Weifang, Shandong Province, P.R. 
China 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي دي.  

ي كوربوريشن ال �ت ي انداسرت ماك ماشيرف من : ماتري
ي 

ي كوربوريشن ال �ت ي انداسرت ماك ماشيرف العنوان : ماتري
ف ساينس اند  ف رود، بيتش�ي دي. )وعنوانه: رقم 77، جاوش�ي

ف الشعبية.) تيكنولوجي بارك، تيانجن، جمهورية الص�ي
ي دي

ي كو.، أل �ت اىل: ويتشاي  لوفول هيفي إندسرت
 ، ف العنوان : 192 بيهاي ساوث روود، ويفانغ، شاندونغ بروفيرف

ف . أر. الص�ي ي �ب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-11/03/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   11/03/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:22649 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
22649

In class :12  : 12ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: MATERMACC MACHINEY 
INDUSTRY CORPORATION LTD.
Address : MATERMACC MACHINEY 
INDUSTRY CORPORATION LTD. 
(whose address is: NO.77 GAOXIN 
ROAD, BEICHEN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY PARK, TIANJIN, P.R.)
TO:  WEICHAI LOVOL HEAVY 
INDUSTRY CO., LTD
Address : 192 Beihai South Road, 
Weifang, Shandong Province, P.R. 
China 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي دي.  

ي كوربوريشن ال �ت ي انداسرت ماك ماشيرف من : ماتري
ي 

ي كوربوريشن ال �ت ي انداسرت ماك ماشيرف العنوان : ماتري
ف ساينس اند  ف رود، بيتش�ي دي. )وعنوانه: رقم 77، جاوش�ي

ف الشعبية.) تيكنولوجي بارك، تيانجن، جمهورية الص�ي
ي دي

ي كو.، أل �ت اىل: ويتشاي  لوفول هيفي إندسرت
 ، ف العنوان : 192 بيهاي ساوث روود، ويفانغ، شاندونغ بروفيرف

ف . أر. الص�ي ي �ب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-11/03/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   11/03/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:22650 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
22650

In class :7  : 7ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: MATERMACC MACHINEY 
INDUSTRY CORPORATION LTD.
Address : MATERMACC MACHINEY 
INDUSTRY CORPORATION LTD. 
(whose address is: NO.77 GAOXIN

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي دي.  

ي كوربوريشن ال �ت ي انداسرت ماك ماشيرف من : ماتري
ي 

ي كوربوريشن ال �ت ي انداسرت ماك ماشيرف العنوان : ماتري
ف ساينس اند  ف رود، بيتش�ي دي. )وعنوانه: رقم 77، جاوش�ي

ف الشعبية.) تيكنولوجي بارك، تيانجن، جمهورية الص�ي
ي دي

ي كو.، أل �ت اىل: ويتشاي  لوفول هيفي إندسرت
 ، ف العنوان : 192 بيهاي ساوث روود، ويفانغ، شاندونغ بروفيرف

ف . أر. الص�ي ي �ب
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ROAD, BEICHEN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY PARK, TIANJIN, P.R.)
TO:  WEICHAI LOVOL HEAVY 
INDUSTRY CO., LTD
Address : 192 Beihai South Road, 
Weifang, Shandong Province, P.R. 
China 
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-11/03/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   11/03/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:22651 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
22651

In class :12  : 12ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: MATERMACC MACHINEY 
INDUSTRY CORPORATION LTD.
Address : MATERMACC MACHINEY 
INDUSTRY CORPORATION LTD. 
(whose address is: NO.77 GAOXIN 
ROAD, BEICHEN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY PARK, TIANJIN, P.R.)
TO:  WEICHAI LOVOL HEAVY 
INDUSTRY CO., LTD
Address : 192 Beihai South Road, 
Weifang, Shandong Province, P.R. 
China 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي دي.  

ي كوربوريشن ال �ت ي انداسرت ماك ماشيرف من : ماتري
ي 

ي كوربوريشن ال �ت ي انداسرت ماك ماشيرف العنوان : ماتري
ف ساينس اند  ف رود، بيتش�ي دي. )وعنوانه: رقم 77، جاوش�ي

ف الشعبية.) تيكنولوجي بارك، تيانجن، جمهورية الص�ي
ي دي

ي كو.، أل �ت اىل: ويتشاي  لوفول هيفي إندسرت
 ، ف العنوان : 192 بيهاي ساوث روود، ويفانغ، شاندونغ بروفيرف

ف . أر. الص�ي ي �ب
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-11/03/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   11/03/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:23313 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23313

In class :41  : 41ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: nagham remah khaled kilani
Address : nagham remah khaled 
kilani (whose address is: nablus - 
sharea’ el arsad)
TO:  Jusoor Audio - Visual Media 
Production Co
Address : RAMALLAH

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي  

من : نغم رماح خالد كيال�ف
ي )وعنوانه: نابلس- شارع 

العنوان : نغم رماح خالد كيال�ف
االأرصاد)

ي والمسموع المساهمة 
كة جسور لالنتاج االعالمي المر�أ اىل: �ش

الخصوصية )غري ربحية)
ف / رام الله  العنوان : فلسط�ي

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-04/03/2014 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   04/03/2014-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:23569 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23569

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Astellas Pharma Europe B.V.
Address : Astellas Pharma Europe B.V. 
(whose address is: Sylviusweg 62 BE 
Leiden NL-2333 Netherlands)
TO:  Tolmar International Limited
Address : 10 Earlsfort Terrace, Dublin 
2, D02 T380, Ireland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
  . ي

.�ف ي من : استيالس فارما يوروب �ب
. )وعنوانه: سيلفيوسويغ  ي

.�ف ي العنوان : استيالس فارما يوروب �ب
ي ليدن، ان ال-2333، هولندا.) ي ا�ي 62، �ب

ناشينال لميتد اىل: تولمار انرت
ي 380، 

اس، دبلن 2، دي02 �ت العنوان : 10 ايرلسفورت تري
ايرلندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-07/12/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   07/12/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:23572 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23572

In class :5  : 5ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Astellas Pharma Europe B.V.
Address : Astellas Pharma Europe B.V. 
(whose address is: Sylviusweg 62 BE 
Leiden NL-2333 Netherlands)
TO:  Tolmar International Limited
Address : 10 Earlsfort Terrace, Dublin 
2, D02 T380, Ireland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
  . ي

.�ف ي من : استيالس فارما يوروب �ب
. )وعنوانه: سيلفيوسويغ  ي

.�ف ي العنوان : استيالس فارما يوروب �ب
ي ليدن، ان ال-2333، هولندا.) ي ا�ي 62، �ب

ناشينال لميتد اىل: تولمار انرت
ي 380، 

اس، دبلن 2، دي02 �ت العنوان : 10 ايرلسفورت تري
ايرلندا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-07/12/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   07/12/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:23684 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
23684

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Astellas Pharma Europe B.V.
Address : Astellas Pharma Europe B.V. 
(whose address is: Sylviusweg 62 BE 
Leiden NL-2333 Netherlands)
TO:  Tolmar International Limited
Address : 10 Earlsfort Terrace, Dublin 
2, D02 T380, Ireland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
  . ي

.�ف ي من : استيالس فارما يوروب �ب
. )وعنوانه: سيلفيوسويغ  ي

.�ف ي العنوان : استيالس فارما يوروب �ب
ي ليدن، ان ال-2333، هولندا.) ي ا�ي 62، �ب

ناشينال لميتد اىل: تولمار انرت
ي 380، 

اس، دبلن 2، دي02 �ت العنوان : 10 ايرلسفورت تري
ايرلندا
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-07/12/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   07/12/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:24349 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
24349

In class :16  : 16ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Al-Zawra’a for Tobacco and 
Cigarettes Trading
Address : Al-Zawra’a for Tobacco and 
Cigarettes Trading (whose address 
is: P.O. Box 941936, Amman 11194, 
Jordan)
TO:  Al Mass International LTD 
(Acompany registered and existing 
under the laws of British Virgin 
Islands under company No. 206206)
Address : British Virgin Islands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : الزوراء لتجارة التبغ والدخان  

العنوان : الزوراء لتجارة التبغ والدخان )وعنوانه: ص.ب 
941936، عمان 11194، المملكة االأردنية الهاشمية)

كة مسجلة وقائمة وفقا  كة الماس العالمية م م ح  )�ش اىل: �ش
يطانية )تحت الرقم 2006206) ف جزر العذراء الرب  لقوان�ي

يطانية العنوان : جزر العذراء الرب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-02/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   02/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:24414 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
24414

In class :11  : 11ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: water doctor lehadasat almyah 
wa albeea’a
Address : water doctor lehadasat 
almyah wa albeea’a (whose address 
is: alshare’a alra’esi,birzeit,Ramallah)
TO:  Sharekat Hydra Lel Taweredat Al 
Handaseyah
Address : Ramallah and ALBera- 
Berzat

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة ووتر دكتور لهندسة المياه والبيئة   من : �ش

كة ووتر دكتور لهندسة المياه والبيئة )وعنوانه:  العنوان : �ش
زيت,رام الله) ,بري الشارع الرئيىسي

كة هايدرا للتوريدات الهندسية المساهمة الخصوصية  اىل: �ش
المحدودة

زيت ة - بري العنوان : رام الله والبري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-2/8/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   2/8/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:25169 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
25169

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC
Address : Unilever PLC (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZH, United 
Kingdom., , , )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفري �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت صن اليت,  العنوان : يونيليفري �ب
سيسايد ىسي أتش 62 4 زد دي, المملكة المتحدة.,  ويرال, مري

( ,
ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب

سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري
4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:25486 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
25486

In class :9  : 9ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: WIKO
Address : WIKO (whose address is: 1 
rue du Capitaine Dessemond, 13007 
MARSEILLE, France)
TO:  MEGA ALLIANCE HOLDINGS 
LIMITED
Address : 4/F, TAI HING INDUSTRIAL

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : وايكو  

العنوان : وايكو )وعنوانه: 1 ريو دو كابيتاين ديسيموند ، 
13007 مارسيلىي ، فرنسا)

اىل: ميجا االيينس هولدينغز ليمتد
يال بلدينغ، 3 تسينغ ييونغ  العنوان : 4/اف، تاي هينغ اندسرت

، هونغ كونغ ي
كت، توين مون، ان �ت سري
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

BUILDING, 3 TSING YEUNG CIRCUIT, 
TUEN MUN, NT, HONG KONG
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-20/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   20/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:25487 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
25487

In class :38  : 38ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: WIKO
Address : WIKO (whose address is: 1 
rue du Capitaine Dessemond, 13007 
MARSEILLE, France)
TO:  MEGA ALLIANCE HOLDINGS 
LIMITED
Address : 4/F, TAI HING INDUSTRIAL 
BUILDING, 3 TSING YEUNG CIRCUIT, 
TUEN MUN, NT, HONG KONG

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : وايكو  

العنوان : وايكو )وعنوانه: 1 ريو دو كابيتاين ديسيموند ، 
13007 مارسيلىي ، فرنسا)

اىل: ميجا االيينس هولدينغز ليمتد
يال بلدينغ، 3 تسينغ ييونغ  العنوان : 4/اف، تاي هينغ اندسرت

، هونغ كونغ ي
كت، توين مون، ان �ت سري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-20/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   20/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:25658 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
25658

In class :43  : 43ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Awj Investments Ltd.
Address : Awj Investments Ltd. 
(whose address is: P. O. Box 3140, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands)
TO:  Operation Falafel Global Limited
Address : P.O.Box:9275, C/o Al Tamimi 
& Company Advocates and Legal 
Consultants, 20th Floor, Maze Tower, 
Sheikh Zayed Road, Dubai, United 
Arab Emirates

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : اوج إنفستمنت ليمتد  

العنوان : اوج إنفستمنت ليمتد )وعنوانه: ص.ب. 3140، رود 
يطانية) تاون، تورتوال، جزر العذراء الرب

اىل: اوبريشن فالفل جلوبال ليمتد
/أو التميمي ومشاركوه للمحاماة  العنوان : ص.ب:9275، ىسي
ف تاور، شارع الشيخ  و االستشارات القانونية، الطابق 20، مري

، االمارات العربية المتحدة ي زايد، د�ب

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-23/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   23/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:25883 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
25883

In class :37  : 37ي الصنف
�ف
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Byder for development & real 
estate
Address : Byder for development & 
real estate (whose address is: Nablus)
TO:  Palestine Islamic Bank PLC
Address : Ramallah- Al Masyoun- 
Mqabel Hadeqat Al Omam

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة البيدر لالعمار والتطوبر م.خ.م   من : �ش

كة البيدر لالعمار والتطوبر م.خ.م )وعنوانه:  العنوان : �ش
نابلس- شارع كلية الروضة)

ي المساهمة العامة 
كة البنك االسالمي الفلسطيىف اىل: �ش

المحدودة
العنوان : رام الله -المصيون -مقابل حديقة االمم

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-3/6/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   3/6/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:26627 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
26627

In class :7  : 7ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GROUPE BRANDT
Address : GROUPE BRANDT (whose 
address is: 89/91 boulevard Franklin-
Roosevelt, 92500 RUEIL-MALMAISON, 
FRANCE)
TO:  SAMHA HOME APPLIANCE Spa
Address : Ilot D N°06 ZHUN Garidi II - 
Kouba - Alger, ALGERIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي براندت   من : غرو�ب

- ف ي براندت )وعنوانه: 89/91 بوليفارد فرانكل�ي العنوان : غرو�ب
روزفيلت, 92500 رويل-مالمايسون, فرنسا)

ي ايه  اىل: صام حا هاوم ابليانس اس �ب
ي الجديد -  العنوان : مجمع د رقم 06 مناطق السكن الح�ف

فاريدي 2 - القبة - الجزائر العاصمة، الجزائر
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/06/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/06/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:26628 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
26628

In class :9  : 9ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GROUPE BRANDT
Address : GROUPE BRANDT (whose 
address is: 89/91 boulevard Franklin-
Roosevelt, 92500 RUEIL-MALMAISON, 
FRANCE)
TO:  SAMHA HOME APPLIANCE Spa
Address : Ilot D N°06 ZHUN Garidi II - 
Kouba - Alger, ALGERIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي براندت   من : غرو�ب

- ف ي براندت )وعنوانه: 89/91 بوليفارد فرانكل�ي العنوان : غرو�ب
روزفيلت, 92500 رويل-مالمايسون, فرنسا)

ي ايه  اىل: صام حا هاوم ابليانس اس �ب
ي الجديد -  العنوان : مجمع د رقم 06 مناطق السكن الح�ف

فاريدي 2 - القبة - الجزائر العاصمة، الجزائر

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/06/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/06/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952 
and its amendments, I hereby 
declare that the owner of the 
following trademarks No:26629 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات

التجارية ذوات االأرقام التالية:-
26629

In class :11  : 11ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GROUPE BRANDT
Address : GROUPE BRANDT (whose 
address is: 89/91 boulevard 
Franklin-Roosevelt, 92500 RUEIL-
MALMAISON, FRANCE)
TO:  SAMHA HOME APPLIANCE Spa
Address : Ilot D N°06 ZHUN Garidi 
II - Kouba - Alger, ALGERIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي براندت   من : غرو�ب

ي براندت )وعنوانه: 89/91 بوليفارد  العنوان : غرو�ب
-روزفيلت, 92500 رويل-مالمايسون, فرنسا) ف فرانكل�ي

ي ايه  اىل: صام حا هاوم ابليانس اس �ب
ي  العنوان : مجمع د رقم 06 مناطق السكن الح�ف

الجديد - فاريدي 2 - القبة - الجزائر العاصمة، الجزائر

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/06/2021 
The Name & Address of the 
Assignee As shown above have 
duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/06/2021-: ي

 �ف

ي
 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف

سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952 
and its amendments, I hereby 
declare that the owner of the 
following trademarks No:26630 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات

التجارية ذوات االأرقام التالية:-
26630

In class :35  : 35ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GROUPE BRANDT
Address : GROUPE BRANDT (whose 
address is: 89/91 boulevard 
Franklin-Roosevelt, 92500 RUEIL-
MALMAISON, FRANCE)
TO:  SAMHA HOME APPLIANCE Spa
Address : Ilot D N°06 ZHUN Garidi 
II - Kouba - Alger, ALGERIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي براندت   من : غرو�ب

ي براندت )وعنوانه: 89/91 بوليفارد  العنوان : غرو�ب
-روزفيلت, 92500 رويل-مالمايسون, فرنسا) ف فرانكل�ي

ي ايه  اىل: صام حا هاوم ابليانس اس �ب
ي  العنوان : مجمع د رقم 06 مناطق السكن الح�ف

الجديد - فاريدي 2 - القبة - الجزائر العاصمة، الجزائر

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/06/2021 
The Name & Address of the 
Assignee As shown above have 
duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/06/2021-: ي

 �ف

ي
 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف

سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:26631 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
26631

In class :36  : 36ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GROUPE BRANDT
Address : GROUPE BRANDT (whose 
address is: 89/91 boulevard Franklin-
Roosevelt, 92500 RUEIL-MALMAISON, 
FRANCE)
TO:  SAMHA HOME APPLIANCE Spa
Address : Ilot D N°06 ZHUN Garidi II - 
Kouba - Alger, ALGERIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي براندت   من : غرو�ب

- ف ي براندت )وعنوانه: 89/91 بوليفارد فرانكل�ي العنوان : غرو�ب
روزفيلت, 92500 رويل-مالمايسون, فرنسا)

ي ايه  اىل: صام حا هاوم ابليانس اس �ب
ي الجديد -  العنوان : مجمع د رقم 06 مناطق السكن الح�ف

فاريدي 2 - القبة - الجزائر العاصمة، الجزائر

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/06/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/06/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:26632 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
26632

In class :37  : 37ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: GROUPE BRANDT
Address : GROUPE BRANDT (whose 
address is: 89/91 boulevard Franklin-
Roosevelt, 92500 RUEIL-MALMAISON, 
FRANCE)
TO:  SAMHA HOME APPLIANCE Spa
Address : Ilot D N°06 ZHUN Garidi II - 
Kouba - Alger, ALGERIA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي براندت   من : غرو�ب

- ف ي براندت )وعنوانه: 89/91 بوليفارد فرانكل�ي العنوان : غرو�ب
روزفيلت, 92500 رويل-مالمايسون, فرنسا)

ي ايه  اىل: صام حا هاوم ابليانس اس �ب
ي الجديد -  العنوان : مجمع د رقم 06 مناطق السكن الح�ف

فاريدي 2 - القبة - الجزائر العاصمة، الجزائر

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-15/06/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   15/06/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:26844 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
26844

In class :43  : 43ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Murad Raja Yuseef Odeh And 
Randa Atyah Mohammad Salamah
Address : Murad Raja Yuseef Odeh 
And Randa Atyah Mohammad 
Salamah (whose address is: Ramallah)
TO:  Company Eden Restaurants  for 
Tourism Investment Ltd.
Address : Ramallah - Palestine

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : مراد رجا يوسف عودة و رندة عطية محمد سالمة  

العنوان : مراد رجا يوسف عودة و رندة عطية محمد سالمة 
ة - رام الله) )وعنوانه: رام الله والبري

كة مطاعم عدن لالستثمار السياحي المساهمة  اىل: �ش
الخصوصية المحدودة

ف العنوان : رام الله - فلسط�ي



472

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-11/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   11/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:26844 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
26844

In class :43  : 43ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Murad Raja Youssef Odeh.
Address : Murad Raja Youssef Odeh. 
(whose address is: Ramallah –
Palestine)
TO:  Murad Raja Yuseef Odeh And 
Randa Atyah Mohammad Salamah
Address : Ramallah

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : مراد رجا يوسف عودة.  

العنوان : مراد رجا يوسف عودة. )وعنوانه: رام الله / 
(. ف فلسط�ي

اىل: مراد رجا يوسف عودة و رندة عطية محمد سالمة
ة - رام الله العنوان : رام الله والبري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-04/10/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   04/10/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:26845 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
26845

In class :35  : 35ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Murad Raja Youssef Odeh.
Address : Murad Raja Youssef Odeh. 
(whose address is: Ramallah –
Palestine)
TO:  Murad Raja Yuseef Odeh And 
Randa Atyah Mohammad Salamah
Address : Ramallah

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : مراد رجا يوسف عودة.  

العنوان : مراد رجا يوسف عودة. )وعنوانه: رام الله / 
(. ف فلسط�ي

اىل: مراد رجا يوسف عودة و رندة عطية محمد سالمة
ة - رام الله العنوان : رام الله والبري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-04/10/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   04/10/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:26845 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
26845

In class :35  : 35ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Murad Raja Yuseef Odeh And 
Randa Atyah Mohammad Salamah

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : مراد رجا يوسف عودة و رندة عطية محمد سالمة  

العنوان : مراد رجا يوسف عودة و رندة عطية محمد سالمة 
كة مطاعم عدن  ة - رام الله) اىل: �ش )وعنوانه: رام الله والبري

لالستثمار السياحي المساهمة
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Address : Murad Raja Yuseef Odeh 
And Randa Atyah Mohammad 
Salamah (whose address is: Ramallah)
TO:  Company Eden Restaurants  for 
Tourism Investment Ltd.
Address : Ramallah - Palestine

الخصوصية المحدودة
ف العنوان : رام الله - فلسط�ي

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-11/7/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   11/7/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:26887 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
26887

In class :43  : 43ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: AL-Zawra’a for Tobacco & 
Cigarettes Trading Co
Address : AL-Zawra’a for Tobacco & 
Cigarettes Trading Co (whose address 
is: P.O. Box 941936, Amman 11194, 
Jordan)
TO:  Al Mass International LTD 
(Acompany registered and existing 
under the laws of British Virgin 
Islands under company No. 206206)
Address : British Virgin Islands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : الزوراء لتجارة التبغ والدخان  

ص.ب  العنوان : الزوراء لتجارة التبغ والدخان )وعنوانه:  
941936، عمان 11194، المملكة االأردنية الهاشمية)

كة مسجلة وقائمة وفقا  كة الماس العالمية م م ح  )�ش اىل: �ش
يطانية )تحت الرقم 2006206) ف جزر العذراء الرب  لقوان�ي

يطانية العنوان : جزر العذراء الرب
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-02/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   02/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:27012 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27012

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Glanbia Nutritionals (Ireland) 
Limited
Address : Glanbia Nutritionals 
(Ireland) Limited (whose address is: 
Glanbia House, Kilkenny, Ireland)
TO:  Glanbia Performance Nutrition 
Limited
Address : Glanbia House, Kilkenny, 
Ireland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : غالنبيا نوتريشينالز )إيرلند) ليميتد  

العنوان : غالنبيا نوتريشينالز )إيرلند) ليميتد )وعنوانه: غالنبيا 
ي ، إيرلندا)

هاوس ، كليكيىف
فورمانس نيوترشن ليمتد اىل: جالنبيا بري

ي ، إيرلندا
العنوان : غالنبيا هاوس ، كليكيىف

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/07/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/07/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:27013 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27013

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Glanbia Nutritionals (Ireland) 
Limited
Address : Glanbia Nutritionals 
(Ireland) Limited (whose address is: 
Glanbia House, Kilkenny, Ireland)
TO:  Glanbia Performance Nutrition 
Limited
Address : Glanbia House, Kilkenny, 
Ireland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : غالنبيا نوتريشينالز )إيرلند) ليميتد  

العنوان : غالنبيا نوتريشينالز )إيرلند) ليميتد )وعنوانه: غالنبيا 
ي ، إيرلندا)

هاوس ، كليكيىف
فورمانس نيوترشن ليمتد اىل: جالنبيا بري

ي ، إيرلندا
العنوان : غالنبيا هاوس ، كليكيىف

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/07/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/07/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:27143 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27143

In class :9  : 9ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Amta Company for 
Manufacturing the Electrical Tools
Address : Amta Company for 
Manufacturing the Electrical Tools 
(whose address is: Jordan - Amman - 
Sahab - King Abdullah II City)
TO:  Shami Company For Industry and 
Trade Limited Liability
Address : 828-2024 Rayhan, Tel Kurdi, 
Adra, Reef Damascus, Syrian Arab 
Republic

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة امتا لصناعة االدوات الكهربائية   من : �ش

كة امتا لصناعة االدوات الكهربائية )وعنوانه:  العنوان : �ش
المملكة االأردنية الهاشمية - عمان- سحاب - مدينة الملك عبد 

ي الصناعية)
الله الثا�ف

كة شامي للصناعة والتجارة المحدودة المسؤولية اىل: �ش
العنوان : عقار 2024-828 ريحان، تل كردي، عدرا، ريف 

دمشق، الجمهورية العربية السورية

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-13/12/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   13/12/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:27144 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27144

In class :11  : 11ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Amta Company for 
Manufacturing the Electrical Tools
Address : Amta Company for 
Manufacturing the Electrical Tools 
(whose address is: Jordan - Amman - 
Sahab - King Abdullah II City)

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة امتا لصناعة االدوات الكهربائية   من : �ش

كة امتا لصناعة االدوات الكهربائية )وعنوانه:  العنوان : �ش
المملكة االأردنية الهاشمية - عمان- سحاب - مدينة الملك عبد 

ي الصناعية)
الله الثا�ف

كة شامي للصناعة والتجارة المحدودة المسؤولية اىل: �ش
العنوان : عقار 2024-828 ريحان، تل كردي، عدرا، ريف 

دمشق، الجمهورية العربية السورية
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TO:  Shami Company For Industry and 
Trade Limited Liability
Address : 828-2024 Rayhan, Tel Kurdi, 
Adra, Reef Damascus, Syrian Arab 
Republic
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-13/12/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   13/12/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:27544 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27544

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: LRC Products Limited
Address : LRC Products Limited 
(whose address is: 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England)
TO:  Scholl’s Wellness Company 
Limited
Address : 2 Arlington Square, 
Downshire Way, Bracknell, Berkshire, 
United Kingdom, RG12 1WA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : ال ار ىسي برودكتس لميتد  

العنوان : ال ار ىسي برودكتس لميتد )وعنوانه: 105-103 باث 
ا) رود، سلوف، اس ال1 3يواتش، انجلرت

ي ليميتد
اىل: شولز ويلنس كومبا�ف

العنوان : 2 آرلينغتون سكوير، داونشاير 
كشاير، المملكة المتحدة، آر جي 12 1 دبليو  واي،براكنيل،بري

أيه

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/5/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/5/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:27545 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27545

In class :8  : 8ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: LRC Products Limited
Address : LRC Products Limited 
(whose address is: 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England)
TO:  Scholl’s Wellness Company 
Limited
Address : 2 Arlington Square, 
Downshire Way, Bracknell, Berkshire, 
United Kingdom, RG12 1WA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : ال ار ىسي برودكتس لميتد  

العنوان : ال ار ىسي برودكتس لميتد )وعنوانه: 105-103 باث 
ا) رود، سلوف، اس ال1 3يواتش، انجلرت

ي ليميتد
اىل: شولز ويلنس كومبا�ف

العنوان : 2 آرلينغتون سكوير، داونشاير 
كشاير، المملكة المتحدة، آر جي 12 1 دبليو  واي،براكنيل،بري

أيه

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/05/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/05/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:27546 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27546

In class :10  : 10ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: LRC Products Limited
Address : LRC Products Limited 
(whose address is: 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England)
TO:  Scholl’s Wellness Company 
Limited
Address : 2 Arlington Square, 
Downshire Way, Bracknell, Berkshire, 
United Kingdom, RG12 1WA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : ال ار ىسي برودكتس لميتد  

العنوان : ال ار ىسي برودكتس لميتد )وعنوانه: 105-103 باث 
ا) رود، سلوف، اس ال1 3يواتش، انجلرت

ي ليميتد
اىل: شولز ويلنس كومبا�ف

العنوان : 2 آرلينغتون سكوير، داونشاير 
كشاير، المملكة المتحدة، آر جي 12 1 دبليو  واي،براكنيل،بري

أيه

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/05/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/05/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:27547 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27547

In class :25  : 25ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: LRC Products Limited
Address : LRC Products Limited 
(whose address is: 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England)
TO:  Scholl’s Wellness Company 
Limited
Address : 2 Arlington Square,

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : ال ار ىسي برودكتس لميتد  

العنوان : ال ار ىسي برودكتس لميتد )وعنوانه: 105-103 باث 
ا) رود، سلوف، اس ال1 3يواتش، انجلرت

ي ليميتد
اىل: شولز ويلنس كومبا�ف

العنوان : 2 آرلينغتون سكوير، داونشاير 
كشاير، المملكة المتحدة، آر جي 12 1 دبليو  واي،براكنيل،بري

أيه
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Downshire Way, Bracknell, Berkshire, 
United Kingdom, RG12 1WA
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/05/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/05/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:27567 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
27567

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: LRC Products Limited
Address : LRC Products Limited 
(whose address is: 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England)
TO:  Scholl’s Wellness Company 
Limited
Address : 2 Arlington Square, 
Downshire Way, Bracknell, Berkshire, 
United Kingdom, RG12 1WA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : ال ار ىسي برودكتس لميتد  

العنوان : ال ار ىسي برودكتس لميتد )وعنوانه: 105-103 باث 
ا) رود، سلوف، اس ال1 3يواتش، انجلرت

ي ليميتد
اىل: شولز ويلنس كومبا�ف

العنوان : 2 آرلينغتون سكوير، داونشاير 
كشاير، المملكة المتحدة، آر جي 12 1 دبليو  واي،براكنيل،بري

أيه

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/05/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/05/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:28066 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
28066

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: ROC INTERNATIONAL
Address : ROC INTERNATIONAL 
(whose address is: 5 RUE C.M. SPOO, 
Luxembourg)
TO:  RoC Opco LLC
Address : 261 Madison Avenue, 16th 
Floor, New York, New York 10016, 
U.S.A.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشينال   من : روك انرت

.ام. سب،  ناشينال )وعنوانه: 5 شارع ىسي العنوان : روك انرت
لوكسمبورغ)

اىل: روك أوبكو أل أل ىسي
العنوان : 261 ماديسون افينيو، سيكستينث فلورـ نيويورك، 

نيويورك 10016، الواليات المتحدة االأمريكية

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-20/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   20/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:28100 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
28100

In class :3  : 3ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever Plc
Address : Unilever Plc (whose address 
is: .Port Sunlight, Wirral Merseysid 
CH62 4ZD United Kingdom.)
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي   من : يونيليفري �ب

ي ال ىسي )وعنوانه: بورت صن اليت،  العنوان : يونيليفري �ب
ىسي سايد ىسي اتش 62 4 زد اتش المملكة المتحدة) ويرال مري

ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب
سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري

4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:28421 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
28421

In class :39  : 39ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: DPDgroup International 
Services GmbH & Co. KG
Address : DPDgroup International 
Services GmbH & Co. KG (whose 
address is: Wailandtstr. 1, D-63741 
Aschaffenburg, GERMANY.)
TO:  DPDGROUP INTERNATIONAL 
SERVICES GMBH
Address : Wailanstrasse 1, 63741 
Aschaffenburg, GERMANY

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش  فسيس جي ام �ب ناشونال سري ي دي جروب انرت من : دي �ب

اند كو. كي جي  
فسيس جي ام  ناشونال سري ي دي جروب انرت العنوان : دي �ب

. 1، دي-63741  ي اتش اند كو. كي جي )وعنوانه: وايالندسرت �ب
اشافينبورح، المانيا.)

ي اتش فيس جي ام �ب ناشونال سري ي دي جروب انرت اىل: دي �ب
اىسي 1، 63741 أشافينبورج، المانيا العنوان : وايالندسرت
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-13/07/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   13/07/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:28502 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
28502

In class :9  : 9ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: .Honor Device Co., Ltd 
 and HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD.
Address : HUAWEI TECHNOLOGIES 
CO., LTD. (whose address is: 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China) and .Honor Device Co., Ltd 
 (whose address is: Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 
8089, Hongli West Road, Xiangmihu 
Street, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518040, People’s 
Republic of China)
TO:  Honor Device Co., Ltd Address : 
Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum 
Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي دي.

 من : انر ديفايس كو.، ال �ت
ي دي.  

ف كو., ال �ت  و هواوي تيكنولوجري
ي دي. )وعنوانه: 

ف كو., ال �ت العنوان : هواوي تيكنولوجري
ي دي. 

ف كو. ال �ت يشن بيلدينغ هاواي تيكنولوجري ادمنيسرت
) و انر ديفايس  ف , الص�ي ف فه�ي يكت, شيرف بانتيان, لونغانغ ديسرت

ي دي.
 كو.، ال �ت

 )وعنوانه: سويت 3401، يونيت ايه، بلدنغ 6، شم يب سكاي 
يت،  بارك، نو. 8089، هونغىي ويست رود، تشيانغميهو سرت
فهن، غوانغدونغ 518040، جمهورية  كت، شيرف فوتيان ديسرت

ف الشعبية  الص�ي
(

ي دي.
 اىل: انر ديفايس كو.، ال �ت

العنوان : سويت 3401، يونيت ايه، بلدنغ 6، شم يب سكاي 
يت،  بارك، نو. 8089، هونغىي ويست رود، تشيانغميهو سرت
فهن، غوانغدونغ 518040، جمهورية  كت، شيرف فوتيان ديسرت

ف الشعبية الص�ي
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District, Shenzhen, 
Guangdong 518040, People’s 
Republic of China
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/03/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/03/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:28503 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
28503

In class :35  : 35ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Honor Device Co., Ltd 
 and HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD.
Address : HUAWEI TECHNOLOGIES 
CO., LTD. (whose address is: 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China) and Honor Device Co., Ltd 
 (whose address is: Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 
8089, Hongli West Road, Xiangmihu 
Street, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518040, People’s 
Republic of China)
TO:  .Honor Device Co., Ltd Address : 
Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum 
Yip Sky Park, No. 8089,

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي دي.

 من : انر ديفايس كو.، ال �ت
ي دي.  

ف كو., ال �ت  و هواوي تيكنولوجري
ي دي. )وعنوانه: 

ف كو., ال �ت العنوان : هواوي تيكنولوجري
ي دي. 

ف كو. ال �ت يشن بيلدينغ هاواي تيكنولوجري ادمنيسرت
) و انر ديفايس  ف , الص�ي ف فه�ي يكت, شيرف بانتيان, لونغانغ ديسرت

ي دي.
 كو.، ال �ت

 )وعنوانه: سويت 3401، يونيت ايه، بلدنغ 6، شم يب سكاي 
يت،  بارك، نو. 8089، هونغىي ويست رود، تشيانغميهو سرت
فهن، غوانغدونغ 518040، جمهورية  كت، شيرف فوتيان ديسرت

ف الشعبية  الص�ي
(

ي دي.
 اىل: انر ديفايس كو.، ال �ت

العنوان : سويت 3401، يونيت ايه، بلدنغ 6، شم يب سكاي 
يت،  بارك، نو. 8089، هونغىي ويست رود، تشيانغميهو سرت
فهن، غوانغدونغ 518040، جمهورية  كت، شيرف فوتيان ديسرت

ف الشعبية الص�ي
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Hongli West Road, Xiangmihu 
Street, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518040, People’s 
Republic of China
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-31/03/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   31/03/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:29136 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29136

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: New Bharat Rice Mills
Address : New Bharat Rice Mills 
(whose address is: Faizpura Road, 
Batala (Punjab) - India)
TO:  New Bharat Impex
Address : Office No. 1114, 11th Floor, 
RG Trade Tower, Netaji Subhash Place, 
New Delhi 110034, India

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : نيو بهارات رايس ميلز  

العنوان : نيو بهارات رايس ميلز )وعنوانه: فايزبورا رود، باتاال 
)بونجاب) - الهند)

اىل: نيو بهارات امبكس
العنوان : اوفيس نمرب 1114، اليفينث فلور، ارجي تريد تاور، 

نيتاجي سوبهاش بليس، نيو دلهي 110034، الهند

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/09/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/09/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.



487

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:29495 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29495

In class :7  : 7ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: SHIMGE PUMP INDUSTRY 
GROUP CO., LTD.
Address : SHIMGE PUMP INDUSTRY 
GROUP CO., LTD. (whose address is: 
Dayangcheng Industrial District, Daxi 
Town, Wenling, Zhejiang, China)
TO:   
Shimge Pump Industry (ZheJiang) 
Co., Ltd
Address :  
Dayangcheng Industrial Zone, 
Daxi Town, Wenling City, Zhejiang 
Province, China

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي دي.  

ي جروب كو.، ال �ت من : شيمجي بمب اندسرت
ي دي. 

ي جروب كو.، ال �ت العنوان : شيمجي بمب اندسرت
يكت، داكىسي تاون،  يال ديسرت )وعنوانه: ديانجتشانج اندسرت

( ف وينلينج، زهيجيانج، الص�ي
ي دي 

ي )زهيجيانغ) كو.، ال �ت اىل: شيمجي بمب اندسرت
يال زون، داكىسي تاون، وينلينغ  العنوان : دايانغتشينغ اندسرت

ف ، زهيجيانغ بروفنس، الص�ي ي
سيىت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/6/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/6/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:29832 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29832

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: NEOSTRATA COMPANY, INC.
Address : NEOSTRATA COMPANY, INC. 
(whose address is: Princeton, New 
Jersey, U.S.A.)
TO:  Johnson & Johnson
Address : One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933, USA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
، اينك.   ي

اتا كومبا�ف من : نيوسرت
، اينك. )وعنوانه: برينستون،  ي

اتا كومبا�ف العنوان : نيوسرت
، الواليات المتحدة االمريكية) ىسي نيوجري

اىل: جونسون آند جونسون
العنوان : ون جونسون آند جونسون بالزا، نيو برونزويك نيو 

ىسي 08933، الواليات المتحدة االأمريكية جري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-26/02/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   26/02/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:29833 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29833

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: NEOSTRATA COMPANY, INC.
Address : NEOSTRATA COMPANY, INC. 
(whose address is: Princeton, New

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
، اينك.   ي

اتا كومبا�ف من : نيوسرت
، اينك. )وعنوانه: برينستون،  ي

اتا كومبا�ف العنوان : نيوسرت
، الواليات المتحدة االمريكية) ىسي نيوجري

اىل: جونسون آند جونسون
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Jersey, U.S.A.)
TO:  Johnson & Johnson
Address : One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933, USA

العنوان : ون جونسون آند جونسون بالزا، نيو برونزويك نيو 
ىسي 08933، الواليات المتحدة االأمريكية جري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-26/02/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   26/02/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:29834 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29834

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: NEOSTRATA COMPANY, INC.
Address : NEOSTRATA COMPANY, INC. 
(whose address is: Princeton, New 
Jersey, U.S.A.)
TO:  Johnson & Johnson
Address : One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933, USA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
، اينك.   ي

اتا كومبا�ف من : نيوسرت
، اينك. )وعنوانه: برينستون،  ي

اتا كومبا�ف العنوان : نيوسرت
، الواليات المتحدة االمريكية) ىسي نيوجري

اىل: جونسون آند جونسون
العنوان : ون جونسون آند جونسون بالزا، نيو برونزويك نيو 

ىسي 08933، الواليات المتحدة االأمريكية جري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-26/02/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   26/02/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.



490

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:29835 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29835

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: NEOSTRATA COMPANY, INC.
Address : NEOSTRATA COMPANY, INC. 
(whose address is: Princeton, New 
Jersey, U.S.A.)
TO:  Johnson & Johnson
Address : One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933, USA

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
، اينك.   ي

اتا كومبا�ف من : نيوسرت
، اينك. )وعنوانه: برينستون،  ي

اتا كومبا�ف العنوان : نيوسرت
، الواليات المتحدة االمريكية) ىسي نيوجري

اىل: جونسون آند جونسون
العنوان : ون جونسون آند جونسون بالزا، نيو برونزويك نيو 

ىسي 08933، الواليات المتحدة االأمريكية جري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-26/02/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   26/02/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:29862 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29862

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Apotex Technologies Inc.
Address : Apotex Technologies Inc.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف انك.   من : ابوتيكس تيكنولوجري

ف انك. )وعنوانه: 150 سيغنيت  العنوان : ابوتيكس تيكنولوجري
9, كندا) ي

درايف, تورونتو, او ان ام9ال1�ت
اىل: ابوتيكس انك. 
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(whose address is: 150 Signet Drive, 
Toronto, ON M9L1T9, Canada)
TO:  Apotex Inc.
Address : 150 Signet Drive, Toronto, 
Ontario M9L1T9, Canada 

 ،9 ي
العنوان : 150 سيغنيت درايف، تورنتو، اونتاريو ام9ال1�ت

كندا 

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-1/4/2019 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   1/4/2019-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:29863 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
29863

In class :42  : 42ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Apotex Technologies Inc.
Address : Apotex Technologies Inc. 
(whose address is: 150 Signet Drive, 
Toronto, ON M9L1T9, Canada)
TO:  Apotex Inc.
Address : 150 Signet Drive, Toronto, 
Ontario M9L1T9, Canada 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف انك.   من : ابوتيكس تيكنولوجري

ف انك. )وعنوانه: 150 سيغنيت  العنوان : ابوتيكس تيكنولوجري
9, كندا) ي

درايف, تورونتو, او ان ام9ال1�ت
اىل: ابوتيكس انك. 

 ،9 ي
العنوان : 150 سيغنيت درايف، تورنتو، اونتاريو ام9ال1�ت

كندا 

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-1/4/2019 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   1/4/2019-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:30443 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
30443

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: shrekat abass bwaqnh 
wikhwnh laltejarh alameh
Address : shrekat abass bwaqnh 
wikhwnh laltejarh alameh (whose 
address is: tolkarm)
TO:  Abbas Bawaqna Sons Company 
for Food Supplies
Address : tolkarm

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة عباس بواقنة واخوانه للتجارة العامة   من : �ش

كة عباس بواقنة واخوانه للتجارة العامة  العنوان : �ش
)وعنوانه: طولكرم)

كة ابناء عباس بواقنة للمواد التموينية اىل: �ش
العنوان : طولكرم

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-04/10/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   04/10/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:30539 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
30539

In class :11  : 11ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: sharekat sense le adawat 
seheya
Address : sharekat sense le adawat 
seheya (whose address is: ramalla - 
jawal 0597902011)
TO:  KHALID M.A. JAIMES
Address : TULKAREM

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة سينس لالأدوات الصحية   من : �ش

كة سينس لالأدوات الصحية )وعنوانه: رام الله -  العنوان : �ش
جوال : 0597902011)

اىل: خالد محمد عبد جعميص
العنوان : طولكرم

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/12/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/12/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:30678 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
30678

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: shrekat abass bwaqnh 
wikhwnh laltejarh alameh
Address : shrekat abass bwaqnh 
wikhwnh laltejarh alameh (whose 
address is: tolkarm)
TO:  Abbas Bawaqna Sons Company 
for Food Supplies
Address : tolkarm

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة عباس بواقنة واخوانه للتجارة العامة   من : �ش

كة عباس بواقنة واخوانه للتجارة العامة  العنوان : �ش
)وعنوانه: طولكرم)

كة ابناء عباس بواقنة للمواد التموينية اىل: �ش
العنوان : طولكرم



494

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-04/10/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   04/10/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:30923 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
30923

In class :35  : 35ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Tamer Ismail Hashim Qawasmi
Address : Tamer Ismail Hashim 
Qawasmi (whose address is: Hebron)
TO:  Spider Company for the 
manufacture and marketing of shoes 
and clothing
Address : ف  -Palestine الخليل - فسط�ي
Hebron

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : تامر هاشم اسماعيل قواسمه  

 ، ف العنوان : تامر هاشم اسماعيل قواسمه )وعنوانه: فلسط�ي
الخليل)

كة سبايدر لصناعة وتسويق االحذية والمالبس العادية  اىل: �ش
العامة 

العنوان : 

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-9/3/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   9/3/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:31030 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
31030

In class :25  : 25ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Tamer Ismail Hashim Qawasmi
Address : Tamer Ismail Hashim 
Qawasmi (whose address is: Hebron)
TO:  Spider Company for the 
manufacture and marketing of shoes 
and clothing
Address : ف  -Palestine الخليل - فسط�ي
Hebron

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : تامر هاشم اسماعيل قواسمه  

 ، ف العنوان : تامر هاشم اسماعيل قواسمه )وعنوانه: فلسط�ي
الخليل)

كة سبايدر لصناعة وتسويق االحذية والمالبس العادية  اىل: �ش
العامة 

العنوان : 

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-9/3/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   9/3/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:31119 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
31119

In class :35  : 35ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Ea,ida izz al-din ahmad amody
Address : Ea,ida izz al-din ahmad 
amody (whose address is: nablus - 
rafedia )
TO:  Shady Borhan Amoudy
Address : nablus - rafedia 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : عائدة عز الدين احمد عامودي  

العنوان : عائدة عز الدين احمد عامودي )وعنوانه: نابلس - 
رفيديا )

اىل: شادي برهان عبد الرؤوف عامودي
العنوان : نابلس - رفيديا 

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-10/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   10/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:31121 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
31121

In class :43  : 43ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Awj Investments Ltd.
Address : Awj Investments Ltd. 
(whose address is: P. O. Box 3140, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands)
TO:  Operation Falafel Global Limited
Address : P.O.Box:9275, C/o Al Tamimi 
& Company Advocates and Legal 
Consultants, 20th Floor, Maze Tower, 
Sheikh Zayed Road, Dubai, United 
Arab Emirates

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : أوج انفستمنتس ليمتد  

العنوان : أوج انفستمنتس ليمتد )وعنوانه: ص.ب. 3140، 
يطانية) رود تاون، تورتوال، جزر العذراء الرب

اىل: اوبريشن فالفل جلوبال ليمتد
/أو التميمي ومشاركوه للمحاماة  العنوان : ص.ب:9275، ىسي
ف تاور، شارع الشيخ  و االستشارات القانونية، الطابق 20، مري

، االمارات العربية المتحدة ي زايد، د�ب
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-23/08/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   23/08/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:31594 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
31594

In class :35  : 35ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Al sharika Al tholathia Lsenaat 
Al zawia Al almania
Address : Al sharika Al tholathia 
Lsenaat Al zawia Al almania (whose 
address is: Al khalil - Yatta)
TO:  Shareket Al Atery Lesenaet Wa 
Tejaret Al Mawad Al Estehlakeh
Address : Hebron

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة الثالثية لصناعة الزاوية االلمانية   من : الرش

كة الثالثية لصناعة الزاوية االلمانية )وعنوانه:  العنوان : الرش
الخليل يطا رقعة 0568838383 )

ي لصناعة وتجارة المواد االستهالكية كة العتري اىل: �ش
العنوان : الخليل

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/12/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/12/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:31841 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
31841

In class :38  : 38ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Scripps Networks International 
(UK) Limited
Address : Scripps Networks 
International (UK) Limited (whose 
address is: One Fleet Place, London 
EC4M 7WS, Great Britain)
TO:  Discovery Communications, LLC
Address : One Discovery Place, Silver 
Spring, Maryland 20910, U.S.A.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشونال )المملكة المتحدة)  ف نيت وورك إنرت من : سكريرب

ليميتد.  
ناشونال )المملكة المتحدة)  ف نيت وورك إنرت العنوان : سكريرب

ليميتد. )وعنوانه: ون فلييت بليس، لندن أي ىسي 4 أم 7 دبليو 
(. ف إيس، جريت بريت�ي

, ال ال ىسي ف اىل: ديسكافاري كوميونيكيشرف
يالند  ينغ, مري العنوان : وان ديسكافاري بليس, سيلفر سرب

20910, الواليات المتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-19/3/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   19/3/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:31842 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
31842

In class :38  : 38ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Scripps Networks International 
(UK) Limited
Address : Scripps Networks 
International (UK) Limited (whose 
address is: One Fleet Place, London 
EC4M 7WS, Great Britain)
TO:  Discovery Communications, LLC 
Address : One Discovery Place, Silver 
Spring, Maryland 20910, U.S.A.                    

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ناشونال )المملكة المتحدة)  ف نيت وورك إنرت من : سكريرب

ليميتد.  
ناشونال )المملكة المتحدة)  ف نيت وورك إنرت العنوان : سكريرب

ليميتد. )وعنوانه: ون فلييت بليس، لندن أي ىسي 4 أم 7 دبليو 
(. ف إيس، جريت بريت�ي

, ال ال ىسي  ف اىل: ديسكافاري كوميونيكيشرف
يالند  ينغ, مري العنوان : وان ديسكافاري بليس, سيلفر سرب

20910, الواليات المتحدة االمريكية                     

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-19/3/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   19/3/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:32381 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
32381

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: sharekat masanea beesan 
lelmostahdrat tajmeel al ososiya al 
mosahima al mahdoda 
Address : sharekat masanea beesan 
lelmostahdrat tajmeel al ososiya 
al mosahima al mahdoda  (whose 
address is: nablus - al manteqa 
alsenaeya)
TO:  Revan  Company of Cosmetics

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ات التجميل الخصوصيه  كة مصنع بيسان لمستح�ف من : �ش

المساهمع المحدوده  
ات التجميل  كة مصنع بيسان لمستح�ف العنوان : �ش

الخصوصيه المساهمع المحدوده )وعنوانه: نابلس- المنطقة 
الصناعية)

كة ريفان للكوزمتكس واالكسسوارات اىل: �ش
ف العنوان : جن�ي
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and Accessories
Address : JENEEN
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-08/11/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   08/11/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:33253 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
33253

In class :35  : 35ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: NAGHAM JASER AHMAD ABED 
ALHADI
Address : NAGHAM JASER AHMAD 
ABED ALHADI (whose address is: 
NABLUS. RAFIDIA. AMARET ALBORJ . 
TEL 0599240148)
TO:  Nagham Pro Beauty Health
Address : nablus

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : نغم جا� احمد عبد الهادي  

العنوان : نغم جا� احمد عبد الهادي )وعنوانه: نابلس 
ج جوال 0599240148 ) رفيديا عمارة الرب

كة نغم برو لمواد التجميل العادية العامة  اىل: �ش
العنوان : نابلس

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-06/07/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   06/07/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:33281 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
33281

In class :7  : 7ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: MAN Truck & Bus SE and ف مان  مارك�ي
ي ام جي اتش �ب
Address : MAN Truck & Bus SE (whose 
address is: Postfach , 500620.80976 
Munich , Dachauer Stra Be 
667.80995) and ف مان ي ام جي مارك�ي  اتش �ب
(whose address is: Dachauer Str. 641, 
80995 Muenchen, Germany)
TO:  Man Marken GmbH
Address : Dachauer Str. 641, 80995 
Muenchen, Germany

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : GmbH Marken Man و مان ترك & باص أس إي  

العنوان : مان ترك & باص أس إي )وعنوانه: المانيا بوستفاخ 
500620 .80976 ميونخ , شارع داشوار رقم 667 .80995) 
اسيه 641،  و GmbH Marken Man )وعنوانه: داتشاور شرت

80995 ميونخ، ألمانيا)
ي اتش ف جي ام �ب اىل: مان مارك�ي

اسيه 641، 80995 ميونخ، ألمانيا العنوان : داتشاور شرت

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-07/07/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   07/07/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:33974 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
33974

In class :5  : 5ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Glanbia Nutritionals (Ireland) 
Limited
Address : Glanbia Nutritionals 
(Ireland) Limited (whose address is: 
Glanbia House, Kilkenny, Ireland)
TO:  Glanbia Performance Nutrition 
Limited
Address : Glanbia House, Kilkenny, 
Ireland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : غالنبيا نيوتريشينالز )ايرالند) ليمتد  

العنوان : غالنبيا نيوتريشينالز )ايرالند) ليمتد )وعنوانه: غالنبيا 
, ايرلندا) ي

هاوس, كيلكيىف
فورمانس نيوترشن ليمتد اىل: جالنبيا بري

ي ، إيرلندا
العنوان : غالنبيا هاوس ، كليكيىف

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/07/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/07/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:33975 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
33975

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Glanbia Nutritionals (Ireland) 
Limited
Address : Glanbia Nutritionals 
(Ireland) Limited (whose address is: 
Glanbia House, Kilkenny, Ireland)
TO:  Glanbia Performance Nutrition
Limited

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : غالنبيا نيوتريشينالز )ايرالند) ليمتد  

العنوان : غالنبيا نيوتريشينالز )ايرالند) ليمتد )وعنوانه: غالنبيا 
, ايرلندا) ي

هاوس, كيلكيىف
فورمانس نيوترشن ليمتد اىل: جالنبيا بري

ي ، إيرلندا
العنوان : غالنبيا هاوس ، كليكيىف
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Address : Glanbia House, Kilkenny, 
Ireland
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/07/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/07/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:33976 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
33976

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Glanbia Nutritionals (Ireland) 
Limited
Address : Glanbia Nutritionals 
(Ireland) Limited (whose address is: 
Glanbia House, Kilkenny, Ireland)
TO:  Glanbia Performance Nutrition 
Limited
Address : Glanbia House, Kilkenny, 
Ireland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : غالنبيا نيوتريشينالز )ايرالند) ليمتد  

العنوان : غالنبيا نيوتريشينالز )ايرالند) ليمتد )وعنوانه: غالنبيا 
, ايرلندا) ي

هاوس, كيلكيىف
فورمانس نيوترشن ليمتد اىل: جالنبيا بري

ي ، إيرلندا
العنوان : غالنبيا هاوس ، كليكيىف

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/07/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/07/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:33977 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
33977

In class :5  : 5ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Glanbia Nutritionals (Ireland) 
Limited
Address : Glanbia Nutritionals 
(Ireland) Limited (whose address is: 
Glanbia House, Kilkenny, Ireland)
TO:  Glanbia Performance Nutrition 
Limited
Address : Glanbia House, Kilkenny, 
Ireland

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : غالنبيا نيوتريشينالز )ايرالند) ليمتد  

العنوان : غالنبيا نيوتريشينالز )ايرالند) ليمتد )وعنوانه: غالنبيا 
, ايرلندا) ي

هاوس, كيلكيىف
فورمانس نيوترشن ليمتد اىل: جالنبيا بري

ي ، إيرلندا
العنوان : غالنبيا هاوس ، كليكيىف

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/07/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/07/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:34471 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
34471

In class :30  : 30ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: FADI HUSSAIN DIAB 
ZOUGHAIER
Address : FADI HUSSAIN DIAB 
ZOUGHAIER (whose address is: 
ALKHALIL, , , )
TO:  sharikat alzaghir lisinaeat 
alhalwayaat walmueajanat 
walmawadi alghidhayiya 
Address : Hebron

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ف دياب زغري    من : فادي حس�ي

ف دياب زغري  )وعنوانه: الخليل طريق  العنوان : فادي حس�ي
تفوح, , )

كة الزغري لصناعة الحلويات والمعجنات والمواد  اىل: �ش
الغذائية

العنوان : الخليل

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-17/10/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   17/10/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:34472 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
34472

In class :30  : 30ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: THAILAND TRADING COMPANY
Address : THAILAND TRADING 
COMPANY (whose address is: 
HEBRON, , , )
TO:  TURKSY GIDA VE IHTIYAC 
MADDELERI ITH. IHR. SAN. VE TIC. 
LTD. STI.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة تايلند لتجارة المواد الغذائية   من : �ش

كة تايلند لتجارة المواد الغذائية )وعنوانه:  العنوان : �ش
الخليل فرش الهوى, , )

اد  كة توركىسي المحدودة للغذائيات ومستلزماتها لالستري اىل: �ش
والتصدير والصناعة والتجارة

العنوان : محلة صناعي شارع رقم 60140 بناء رقم 10 بلدية 
شهيد كامل / غازي عينتاب / تركيا
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Address : SANAYI MAH. 60140 
NOLU CAD. NO: 10 SEHITKAMIL / 
GAZIANTEP / TURKEY
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-05/09/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   05/09/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:35088 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
35088

In class :29  : 29ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharkat Al Tal Al Akhdar 
Lillohom Walasmak Waltijara’ Alameh 
Adeya Ama  
Address : Sharkat Al Tal Al Akhdar 
Lillohom Walasmak Waltijara’ Alameh 
Adeya Ama   (whose address is: 
Nablus Dair Sharaf Shar’e Nablus 
Tulkarem Al Manteqa Al Sina’ia, , , )
TO:  Kilcoy Pastoral Company Limited
Address : level 2, 36 Innovation 
Parkway, Birtinya, Queensland 4575, 
Australia

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة التل االخ�ف للحوم واالسماك والتجارة العامة  من : �ش

عادية عامة  
كة التل االخ�ف للحوم واالسماك والتجارة  العنوان : �ش

ف شارع نابلس  العامة عادية عامة )وعنوانه: نابلس دير �ش
طولكرم المنطقة الصناعية, , )

كة كيلكوي الرعوية المحدودة اىل: �ش
تينيا 36، اينوفيشن باركواي،  العنوان : المستوى 2، بري

اليا الند 4575، اسرت ف كويرف

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-12/12/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   12/12/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.



507

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:35140 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
35140

In class :   :ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: SHARIKAT ROYAL INDUSTRIAL 
TRADING CO. 
Address : SHARIKAT ROYAL 
INDUSTRIAL TRADING CO.  (whose 
address is: Hebron AL-Rameh, , , )
TO:  sharikat rad turisat lilajihiza 
alkahrabayiy almanzili almusaham 
alkhususia
Address : Hebron

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة رويال الصناعيه التجاريه المساهمه الخصوصيه  من : �ش

المحدودة   
كة رويال الصناعيه التجاريه المساهمه  العنوان : �ش

الخصوصيه المحدودة  )وعنوانه: ضاحية الرامة - الخليل - 
ف , , ) فلسط�ي

لية المساهمة  ف كة رد ترست لالجهزة الكهربائية المرف اىل: �ش
الخصوصية 

العنوان : الخليل

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-27/09/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   27/09/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:35717 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
35717

In class :25  : 25ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: mohammad d,eab 
abdalraheem irshed
Address : mohammad d,eab 
abdalraheem irshed (whose address 
is: jenin- mojamma3 alnemr mool, , , )
TO:  Bubbles Company Import and 
Export Clothes
Address : 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : محمد ذيب عبدالرحيم ارشيد  

- ف العنوان : محمد ذيب عبدالرحيم ارشيد )وعنوانه: جن�ي
 مجمع النمر مول-ط2

تلفون رقم 0569056932, , )
اد والتصدير المالبس المساهمة  ف الستري كة بابلري اىل: �ش

الخصوصية المحدودة
العنوان : نابلس بيت ايبا الشارع الرئيىسي بجانب المتحدة 

للسيارات

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-14/3/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   14/3/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:35829 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
35829

In class :7  : 7ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sharikat I T Group Lilettigarah 
Mosahama Khososiya
Address : Sharikat I T Group 
Lilettigarah Mosahama Khososiya 
(whose address is: Alshare’a Alra’esi 
Birzeit Ramallah, , , )
TO:  Sharekat Hydra Lel Taweredat Al 
Handaseyah

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي جروب للتجارة مساهمة خصوصية  

كة آي �ت من : �ش
ي جروب للتجارة مساهمة خصوصية 

كة آي �ت العنوان : �ش
زيت رام لله                           , , ) )وعنوانه: الشارع الرئيىسي بري
كة هايدرا للتوريدات الهندسية المساهمة الخصوصية  اىل: �ش

المحدودة
زيت ة - بري العنوان : رام الله والبري
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Address : Ramallah and ALBera- 
Berzat
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-2/8/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   2/8/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:38274 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
38274

In class :   :ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: DSM IP Assets B.V. 
Address : DSM IP Assets B.V.  (whose 
address is: Het Overloon 1, 6411 TE, 
HEERLEN, Netherlands, , , )
TO:  Covestro (Netherlands) B.v.
Address : Ratelaar 39 F, 3434 EW 
Nieuwegein, Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
   . ي

.�ف ي ي استس �ب من : دي اس ام اي �ب
.  )وعنوانه: هت  ي

.�ف ي ي استس �ب العنوان : دي اس ام اي �ب
لن، هولندا , , ) ي اي، هري

اوفرلون 1، 6411 �ت
. ي

.�ف ي و )هولندا) �ب اىل: كوفيسرت
، هولندا ف العنوان : راتيالر 39 اف، 3434 اي دبليو نيوفيج�ي

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-10/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   10/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:38275 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
38275

In class :   :ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: DSM IP Assets B.V. 
Address : DSM IP Assets B.V.  (whose 
address is: Het Overloon 1, 6411 TE, 
HEERLEN, Netherlands, , , )
TO:  Covestro (Netherlands) B.v.
Address : Ratelaar 39 F, 3434 EW 
Nieuwegein, Netherlands

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
   . ي

.�ف ي ي استس �ب من : دي اس ام اي �ب
.  )وعنوانه: هت  ي

.�ف ي ي استس �ب العنوان : دي اس ام اي �ب
لن، هولندا , , ) ي اي، هري

اوفرلون 1، 6411 �ت
. ي

.�ف ي و )هولندا) �ب اىل: كوفيسرت
، هولندا ف العنوان : راتيالر 39 اف، 3434 اي دبليو نيوفيج�ي

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-10/08/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   10/08/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:38429 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
38429

In class :   :ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC 
Address : Unilever PLC  (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral 
Merseysid CH62 4ZD United 
Kingdom, , , )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
.ال.ىسي    ي من : يونيليفر �ب

.ال.ىسي  )وعنوانه: بورت صن اليت،  ي العنوان : يونيليفر �ب
ىسي سايد ىسي اتش 62 4 زد اتش المملكة المتحدة  ويرال مري

( , ,
ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب

سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري
4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:38430 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
38430

In class :   :ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC 
Address : Unilever PLC  (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral 
Merseysid CH62 4ZD United 
Kingdom, , , )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
.ال.ىسي    ي من : يونيليفري �ب

.ال.ىسي  )وعنوانه: بورت صن اليت،  ي العنوان : يونيليفري �ب
ىسي سايد ىسي اتش 62 4 زد اتش المملكة المتحدة  ويرال مري

( , ,
ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب

سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري
4زيد دي ، المملكة المتحدة                 
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Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.               
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:38531 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
38531

In class :16  : 16ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Sabri abd alfatah altaweel
Address : Sabri abd alfatah altaweel 
(whose address is: Hebron - iskan 
elbaladyeh, , , )
TO:  Fouad Sabri Al-Taweel and 
Brothers Company for Food Stuff 
Address : hebron

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي الطويل    ي عبد الفتاح صرب من : صرب

ي الطويل  )وعنوانه: الخليل  ي عبد الفتاح صرب العنوان : صرب
- اسكان البلدية, , )

ي الطويل واخوانه للمواد الغذائية-  كة فؤاد صرب اىل: �ش
العادية العامة

العنوان : الخليل

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-7/6/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   7/6/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39098 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39098

In class :   :ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: New Bharat Impex 
Address : New Bharat Impex  (whose 
address is: 1114, 11th Floor, R. G. 
Trade Tower, Neta Ji Subhash Place, 
Delhi 110034, India, , , )
TO:  New Bharat Grains Private 
Limited
Address : 1, Amritsar Batala Bye Pass 
Road, Village Dhir Batala, Gurdaspur, 
Punjab, 143505 India.

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : نيو بارات إمبكس   

العنوان : نيو بارات إمبكس  )وعنوانه: 1114، اليفينث فلور، 
ار. جي. تريد تاور، نيتا جي سوبهاش بليس، دلهي 110034، 

الهند , , )
ف برايفت ليمتد اىل: نيو بهارات جريرف

العنوان : 1، امريتسار باتاال باي باس رود، فيليج ضهري باتاال، 
جور داسبور، بنجاب، 143505 الهند.  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-07/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   07/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39142 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39142

In class :   :ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC 
Address : Unilever PLC  (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 
United Kingdom.,, , )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي    من : يونيلفري �ب

ي ال ىسي  )وعنوانه: بورت صن اليت،  العنوان : يونيلفري �ب
ا ىسي اتش 62 4 زد دي، المملكة  سيسايد، انجلرت ويرال، مري

المتحدة , , )
ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب

سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري
4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39143 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39143

In class :   :ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC 
Address : Unilever PLC  (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 
United Kingdom.,, , )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral,

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي    من : يونيلفري �ب

ي ال ىسي  )وعنوانه: بورت صن اليت،  العنوان : يونيلفري �ب
ا ىسي اتش 62 4 زد دي، المملكة  سيسايد، انجلرت ويرال، مري

المتحدة , , )
ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب

سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري
4زيد دي ، المملكة المتحدة                 
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Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39144 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39144

In class :   :ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC 
Address : Unilever PLC  (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 
United Kingdom.,, , )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي    من : يونيلفري �ب

ي ال ىسي  )وعنوانه: بورت صن اليت،  العنوان : يونيلفري �ب
ا ىسي اتش 62 4 زد دي، المملكة  سيسايد، انجلرت ويرال، مري

المتحدة , , )
ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب

سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري
4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39145 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39145

In class :   :ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC 
Address : Unilever PLC  (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 
United Kingdom.,                 , , )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي    من : يونيلفري �ب

ي ال ىسي  )وعنوانه: بورت صن اليت،  العنوان : يونيلفري �ب
ا ىسي اتش 62 4 زد دي، المملكة  سيسايد، انجلرت ويرال، مري

المتحدة , , )
ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب

سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري
4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39146 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39146

In class :   :ي الصنف
�ف
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Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Unilever PLC 
Address : Unilever PLC  (whose 
address is: Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 
United Kingdom.,                 , , )
TO:  Unilever Global IP Limited 
Address : Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, United 
Kingdom.                 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي ال ىسي    من : يونيلفري �ب

ي ال ىسي  )وعنوانه: بورت صن اليت،  العنوان : يونيلفري �ب
ا ىسي اتش 62 4 زد دي، المملكة  سيسايد، انجلرت ويرال، مري

المتحدة , , )
ي ليمتيد .  اىل: يونيلفري جلوبال اي �ب

سيسايد ىسي اتش62  العنوان : بورت صن اليت، ويرال، مري
4زيد دي ، المملكة المتحدة                  

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-18/12/2020 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   18/12/2020-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39323 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39323

In class :3  : 3ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Amjad Awad Mohamad 
Abuzaid 
Address : Amjad Awad Mohamad 
Abuzaid  (whose address is: Albireh 
Atwah Buiding 2nd Floor Above Al-
Sharafa Supermarket ,  , , )
TO:  AXI Import, Export and

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : امجد عوض محمد ابوزيد   

ه عمارة  العنوان : امجد عوض محمد ابوزيد  )وعنوانه: البري
فة, , ) ي فوق سوبرماركت الرش

عطوة الطابق الثا�ف
ستثمار المساهمة  اد والتصدير واالإ ستري كة أكىسي لالإ اىل: �ش

الخصوصية المحدودة
ة- رام الله العنوان : رام الله والبري
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Investment Private Limited 
Shareholding Company
Address : Ramallh-Elbereh
As from the date of the Deed of 
Assignment of:-25/04/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   25/04/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39488 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39488

In class :41  : 41ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Babak Company for Education 
excellence 
Address : Babak Company for 
Education excellence  (whose address 
is: Alram- mall alnabali -4th floor  , , , )
TO:  ITQAN ALOGHA
Address : Ramallah

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة بابك للتفوق التعليم    من : �ش

كة بابك للتفوق التعليم  )وعنوانه: الرام - مول  العنوان : �ش
النباىلي - الطابق الرابع, , )

كة اتقان لتعليم اللغة العادية العامة اىل: �ش
ة - رام الله العنوان : رام الله والبري

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-06/02/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   06/02/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.



519

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39567 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39567

In class :   :ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: NextGen Beauty GmbH 
Address : NextGen Beauty GmbH  
(whose address is: Am Limespark 2, 
65843 Sulzbach, Germany, , , )
TO:  Caramé Holding AG
Address : Am Limespark 2, 65843 
Sulzbach, Germany

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
ي اتش    ي جي ام �ب

ف بيو�ت من : نيكستج�ي
ي اتش  )وعنوانه: إيه أم  ي جي ام �ب

ف بيو�ت العنوان : نيكستج�ي
ليميسبارك 2، 65843 سولزباتش، ألمانيا , , )

 اىل: كارامي هولدينج ايه جي

العنوان : إيه ام ليميسبارك 2، 65843 سالزباخ )تونوس)، 
ألمانيا

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-13/01/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   13/01/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39805 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39805

In class :14  : 14ي الصنف
�ف



520

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From:  Ibrahim Mustafa Ahmad Awad
Address :  Ibrahim Mustafa Ahmad 
Awad (whose address is: Gamal Abdel 
Nasser Square, , , )
TO:  Samer Mostafa Ahmad Awad
Address :    

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من : ابراهيم مصطفى احمد عوض   

العنوان : ابراهيم مصطفى احمد عوض  )وعنوانه: طولكرم - 
 ميدان جمال عبد النارص 

( , ,0599657890
اىل: سامر مصطفى احمد عوض

العنوان : طولكرم

As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/8/2021 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/8/2021-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952 and its 
amendments, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:39910 

 استنادا اىل المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
39910

In class :   :ي الصنف
�ف

Have been assigned together with 
the Fame of the business connected 
therewith, 
From: Leades professional company 
for the manufacture and trade of 
detergents 
Address : Leades professional 
company for the manufacture and 
trade of detergents  (whose address 
is: beedea/Salfeet,                 , , )
TO:  Shrekat Arma Lel Tejara
Address : 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
كة ليدرز بروفشنال لصناعة وتجارة المنضفات  من : �ش

المساهمة الخصوصية   
كة ليدرز بروفشنال لصناعة وتجارة المنضفات  العنوان : �ش

المساهمة الخصوصية  )وعنوانه: سلفيت - بديا , , )
اد والتصدير ش.م.خ كة ارما للتجارة واالسرت اىل: �ش

العنوان : اريحا
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As from the date of the Deed of 
Assignment of:-16/5/2022 
The Name & Address of the Assignee 
As shown above have duly re  corded 
in the Trademarks’ Register.

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
   16/5/2022-: ي

 �ف
ي سجل

 وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج �ف
العالمات التجارية حسب االصول.
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

تجديد العالمة التجارية

تاريخ انتهاء الحمايةرقم الصنفاسم المالكرقم العالمة

 12/2036/ 3017محمد نشأت  صالح الخليىي79

كة عمر ورشدي العالول ليمتد136  10/2034/ 3007�ش

يكان ستاندرد انك.572  01/2036/ 1131امري

 05/2036/ 322شالتون اي ان ىسي625

كة عرق رام هللا634  05/2036/ 3329�ش

كة عرق رام هللا635  05/2036/ 3329�ش

كة عرق رام هللا636  05/2036/ 3329�ش

ق العربيه للفوط الصحيه م . خ . م1839 كة مصانع الرش  12/2035/ 1620�ش

ي ليميتيد1879
يك كومبا�ف  03/2036/ 711سانيو اليكرت

ي ليميتيد1882
يك كومبا�ف  03/2036/ 911سانيو اليكرت

ي1921  08/2035/ 3024صادق حمادة يونس اقنيىب

 12/2036/ 3416كارريراس ليمتد1961

كة الق�اوي الصناعية التجارية7167  07/2034/ 3006�ش

ي7181
 07/2034/ 3118جمال الدين سعيد طاهر مسلما�ف

ف7214 ف القانون�ي ي للمحاسب�ي  07/2034/ 1627المجمع العر�ب

ف7215 ف القانون�ي ي للمحاسب�ي  07/2034/ 3527المجمع العر�ب

 07/2034/ 3026معتصم عبد الكريم محمود7304

 01/2035/ 3223بيف )هولدينغ) ش.م.ل.7752

كة ريما للورق الصحي7841  02/2035/ 1620�ش

اد العادية العامة7966 كة االأفق الدولية للتجارة واالستري  03/2035/ 212�ش

 04/2035/ 312جهاد محمد ابراهيم ملحم8072

 04/2035/ 312جهاد محمد ابراهيم ملحم8073

ناشنال انكوربوريتد8204 و انرت  05/2035/ 3620مايسرت

 08/2035/ 3002نعيم جرب عىي ن� - نارص جرب عىي ن�8389

كة السلوى لالستثمار والمنتوجات الغذائية8682  12/2035/ 2913�ش

ز يو كي ليمتد8709  12/2035/ 1420دي بري

ز يو كي ليمتد8710  12/2035/ 3520دي بري

ز يو كي ليمتد8718  12/2035/ 1420دي بري

ز يو كي ليمتد8719  12/2035/ 3520دي بري

ز يو كي ليمتد8723  12/2035/ 1420دي بري

ز يو كي ليمتد8724  12/2035/ 3520دي بري

ز يو كي ليمتد8728  12/2035/ 1420دي بري
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2022\12\25العدد السادس والأربعون :

تاريخ انتهاء الحمايةرقم الصنفاسم المالكرقم العالمة

ز يو كي ليمتد8733  12/2035/ 3520دي بري

ز يو كي ليمتد8734  12/2035/ 1420دي بري

ز يو كي ليمتد8737  12/2035/ 3520دي بري

. اتش آند ىسي أو كي .جي8761 ي  01/2036/ 513بورينجر انجلهايم فارما جي.ام.�ب

ي اتش اند ىسي او .كي جي8763  01/2036/ 513بورينجر انجلهايم فارما جي ام �ب

ي اتش اند ىسي او .كي جي8765  01/2036/ 513بورينجر انجلهام فارما جي ام �ب

ي اتش اند ىسي او .كي جي8767  01/2036/ 513بورينجر انجلهايم فارما جي ام �ب

ي اتش اند ىسي او .كي جي8771  01/2036/ 513بورينجر انجلهايم فارما جي ام �ب

ي اتش اند ىسي او كي جي8772  01/2036/ 513بورينجر انجلهايم فارما جي ام �ب

ي ريفريشمينتس ش.م.ح8775
 01/2036/ 3218را�ف

ي8783
كيىت ي اتونيم �ش ي كيميا سانا�ي

 01/2036/ 1722بيتيك بويا �ف

ي8784
كيىت ي اتونيم �ش ي كيميا سانا�ي

 01/2036/ 222بيتيك بويا �ف

، ال ال ىسي8833 ي
 02/2036/ 410فالفوالين اليسنسينغ اند انتلكتشوال بروبر�ت

، ال ال ىسي8834 ي
 02/2036/ 410فالفوالين اليسنسينغ اند انتلكتشوال بروبر�ت

، ال ال ىسي8835 ي
 02/2036/ 410فالفوالين اليسنسينغ اند انتلكتشوال بروبر�ت

، ال ال ىسي8838 ي
 02/2036/ 110فالفوالين اليسنسينغ اند انتلكتشوال بروبر�ت

9014
كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية المساهمة الخصوصية  �ش

المحدودة
3810 /05/2036 

9015
كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية المساهمة الخصوصية  �ش

المحدودة
3810 /05/2036 

9020
كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية المساهمة الخصوصية  �ش

المحدودة
3830 /05/2036 

كة ستار نيشن للتجارة العامة9094  06/2036/ 323�ش

كة ستار نيشن للتجارة العامة9095  06/2036/ 323�ش

ناشيونال ش.ذ.م.م9187  07/2036/ 3931أرامكس إنرت

ي9241
 09/2036/ 4203ايمن محمد محمود مازو�ف

ي9305  10/2036/ 4220هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال �ب

ي ديل وير كوربوريشن9319
توكولفر كوميا�ف  11/2036/ 310البري

9321. ي
.�ف ي ي هولدينجز �ب  11/2036/ 3012يونيلفري اي �ب

ي للمواد الغذائية مساهمة خصوصية16608 كة المحسري  08/2030/ 3016�ش

ي للزيوت النباتية ذ.م.م.22177  01/2034/ 2921ابوظىب

ي دي22319
.) ال �ت ي

ي �ت
ي �ف  02/2034/ 3010دبليو.ام.ان. سيستمز )�ب

كة بلوسكاي للمواد الغذائية والتموينية وتجارتها23311  07/2034/ 2931�ش

كة عالول اخوان التجارية العادية العامة23357  08/2034/ 2912�ش

كة شويري جروب منطقة حرة-ذ م م23375  08/2034/ 3513�ش



524

2022\12\25العدد السادس والأربعون :

تاريخ انتهاء الحمايةرقم الصنفاسم المالكرقم العالمة

كة شويري جروب منطقة حرة-ذ م م23376  08/2034/ 3513�ش

كة شويري جروب منطقة حرة-ذ م م23377  08/2034/ 3513�ش

كة شويري جروب منطقة حرة-ذ م م23378  08/2034/ 3513�ش

كة شويري جروب منطقة حرة-ذ م م23379  08/2034/ 3513�ش

ف والمكرات والحلويات23415 كة مدينة الطيبات لل�ب  08/2034/ 2919�ش

 08/2034/ 2019هشام مصطفى ابراهيم انخيلة23419

كة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م23452  08/2034/ 3026�ش

كة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م23453  08/2034/ 3026�ش

كة سنقرط للمنتوجلت الغذائية م.خ.م23454  08/2034/ 3026�ش

كة سنقرط للمنتوجلت الغذائية م.خ.م23456  08/2034/ 3026�ش

كة سنقرط للمنتوجلت الغذائية م.خ.م23458  08/2034/ 3026�ش

كة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م23459  08/2034/ 3026�ش

كة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م23460  08/2034/ 3026�ش

كة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م23461  08/2034/ 3026�ش

كة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م23462  08/2034/ 3026�ش

 09/2034/ 704حاتم عبد السالم محمد النتشة23489

كة سنابل الن� للصناعة والتسويق م خ م23601  09/2034/ 3530�ش

كة سنابل الن� للصناعة والتسويق م خ م23604  09/2034/ 3030�ش

كة اس او ىسي للتجميل23734  10/2034/ 330�ش

كة اب ديت تكنولوجي23765  11/2034/ 904�ش

كة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل23818  11/2034/ 3114�ش

يف عبد المعطي يوسف ابو غليون23839  11/2034/ 2920�ش

23841
كاؤه لتجارة المواد الغذائية العادية  كة ابوالراغب و�ش �ش

العامة
2920 /11/2034 

23865
ي تيكاريت انونيم 

ي �ف ي سانا�ي ي كوزماتيك ارونلري
البايا دوغال �ف

ي
كيىت سري

321 /11/2034 

مجة23881 كة نورسوفت للرب  11/2034/ 4225�ش

ي23902
كة مغىف لالنتاج الفىف  12/2034/ 3801�ش

كة مستودع الهنا للكوزمتكس23990  12/2034/ 422�ش

 01/2035/ 319مازن عبد المحسن حسن بدر24146

 01/2035/ 2921سمري حريص محمود المي24164

اد والتصدير24166 كة مارينا جروب لالستري  01/2035/ 3221�ش

اد والتصدير24167 كة مارينا جروب لالستري  01/2035/ 3521�ش

ي دي.24168
 01/2035/ 3321شينا كوايشاو موتاي ديستيالري )جروب) كو.،ال �ت
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تاريخ انتهاء الحمايةرقم الصنفاسم المالكرقم العالمة

كة الطيبات للتوريدات واالستثمار24179  01/2035/ 3026�ش

كة صباح الكويت24181  01/2035/ 2927�ش

24203
ي 

ى سانا�ي �ف اميك صحي تيسيسات مالزاميلري أيدال سري

ي
كيىت تيجاريت انونيم شري

1128 /01/2035 

ي لمنتجات االلبان والمواد الغذائية م خ م24269
يىف كة الجرب  02/2035/ 2906�ش

كة ميالنو التجارية24272  02/2035/ 3509�ش

كة اس او ىسي للتجميل24321  02/2035/ 317�ش

ي24382
ي هىف

كه مطاعم هىف  02/2035/ 4326�ش

كة سلة العمالت لل�افة والحواالت24481  03/2035/ 3612�ش

ي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية24488
يىف كة الجرب  03/2035/ 2913�ش

كة أس . أو . ىسي للتجميل العادية العامة24497  03/2035/ 313�ش

وبات والتسويق24559 زيت للمرش كة بري  03/2035/ 3325�ش

وبات والتسويق24560 زيت للمرش كة بري  03/2035/ 3225�ش

. للتجميل24562 كة اس. او. ىسي  03/2035/ 325�ش

كة مجموعة فنون التجارية24575  03/2035/ 2526�ش

كة العهد - الخليل - واد الهرية24701  04/2035/ 2913�ش

كة بلوسكاي للمواد الغذائية والتموينية وتجارتها24729  04/2035/ 3017�ش

كة مطاعم ألف ليلة وليله24790  04/2035/ 4323�ش

كة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية24852  05/2035/ 3204�ش

كة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية24853  05/2035/ 2904�ش

كة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية24854  05/2035/ 3004�ش

24865
كة مؤسسة السنابل ال نتاج المواد الغذائية المساهمة  �ش

الخصوصية المحدوده
2904 /05/2035 

24868
كة غوريال لالستثمار والتسويق مساهمة خصوصية  �ش

محدودة
4304 /05/2035 

يف عبد المعطي يوسف ابو غليون24968  05/2035/ 3218�ش

 05/2035/ 319رافت عبد الحفيظ صالح شاور24972

حة25011  05/2035/ 3025يوسف احمد عبدالحميد الرش

 06/2035/ 3208رائد محمد عبد الجواد ابو حلتم25069

ي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية25076
يىف كة الجرب  06/2035/ 2909�ش

25099
كة زلوم اخوان التجارية المساهمة الخصوصية  �ش

المحدودة
3016 /06/2035 

 06/2035/ 3523اياد هشام شحدة قفيشة25115

ي لمستودعات االدوية والمواد االولية25131
كة العزو�ف  06/2035/ 324�ش

كة مقبول اخوان25253  07/2035/ 2517�ش
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تاريخ انتهاء الحمايةرقم الصنفاسم المالكرقم العالمة

ية25267 كة الموارد لتطوير القدرات البرش  07/2035/ 3520�ش

ية25268 كة الموارد لتطوير القدرات البرش  07/2035/ 1620�ش

ية25269 كة الموارد لتطوير القدرات البرش  07/2035/ 4120�ش

 08/2035/ 1611انس احمد محمود المهدي25341

كة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية25374  08/2035/ 3020�ش

كة بال جاردنز الزراعية25436  08/2035/ 2921�ش

كه الحجاز للشوكالته25490  09/2035/ 3004�ش

ي لمستودعات االدوية والمواد االولية25494
كة العزو�ف  09/2035/ 507�ش

ي المقدسة لل�افة25509
كة االرا�ف  09/2035/ 3509�ش

كة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ.م.م.25610  09/2035/ 3021الرش

 09/2035/ 3522عىي عمر محمد ابو طيون25629

كة الحمام لصناعة المواد الغذائية العادية العامة25630  09/2035/ 2922�ش

 09/2035/ 3024مهدي وحيد عبد العزيز ابوزينة25638

كة الريحان للمواد الغذائية والتموينية25639  09/2035/ 2924�ش

ف جميل ميخائيل قمصية25659  09/2035/ 2925أ�ش

كة الشبكة الفلسطينية للمحروقات والخدمات التقنية25661  09/2035/ 3628�ش

 10/2035/ 2512موىس محمود خليل حروب25701

 10/2035/ 3512موىس محمود خليل حروب25702

كة الحاج طاهر الم�ي م خ م25718  10/2035/ 414�ش

كة الجردانة التجارية الصناعية25745  10/2035/ 2120�ش

ي للتطوير واالنشاءات25753  10/2035/ 3822آر.أي.أند �ب

ي للتطوير واالنشاءات25754  10/2035/ 4122آر.أي.أند �ب

ي للتطوير واالنشاءات25755 كة آر .أي . أند. �ب  10/2035/ 4322�ش

ي للتطوير واالنشاءات25756 كة آر .أي . أند. �ب  10/2035/ 2822�ش

ي للتطوير واالنشاءات25757 كة آر .أي . أند. �ب  10/2035/ 4122�ش

ي للتطوير واالنشاءات25758 كة آر .أي . أند. �ب  10/2035/ 4122�ش

25776
كة مصانع الدهانات الوطنية المساهمة الخصوصية  �ش

المحدودة
226 /10/2035 

 10/2035/ 2528عىي عمر محمد ابو طيون25799

 11/2035/ 3503عىي عمر محمد ابو طيون25852

ف الدويك لاللبسة ذ.م.م.25879 كة معرت  11/2035/ 3505�ش

 11/2035/ 3010كامل عيد كامل25885

ي للصناعات البالستيكية25894
كة مصنع الصباريىف  11/2035/ 912�ش

يف25898  11/2035/ 3512نجاة خالد ماجد الرش
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تاريخ انتهاء الحمايةرقم الصنفاسم المالكرقم العالمة

كة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م25900  11/2035/ 3213�ش

كة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م25901  11/2035/ 3013�ش

كة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م25902  11/2035/ 2913�ش

كة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م25903  11/2035/ 2913�ش

كة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م25905  11/2035/ 3213�ش

كة مساهمة م�ية25922 كة الصباح للصناعات الغذائية - �ش  11/2035/ 3218�ش

كة مساهمة م�ية25923 كة الصباح للصناعات الغذائية - �ش  11/2035/ 3218�ش

كة مساهمة م�ية25924 كة الصباح للصناعات الغذائية - �ش  11/2035/ 2918�ش

كة مساهمة م�ية25925 كة الصباح للصناعات الغذائية - �ش  11/2035/ 2918�ش

كة كراون للسياحة والسفر المساهمة الخصوصية25946  11/2035/ 4330�ش

ي لوك للصناعة والتجارة العامة م.خ.م26009
كة تكىف  12/2035/ 603�ش

 12/2035/ 2507عىي عمر محمد ابو طيون26017

كاه ذ.م.م.26076 كة أحمد زالطيموو�ش  12/2035/ 1608�ش

كاه ذ.م.م.26077 كة أحمد زالطيموو�ش  12/2035/ 3508�ش

 12/2035/ 2508احمد محمود عبد الرحمن كميل26079

ي اليف لالستثمار26080
كة بيو�ت  12/2035/ 308�ش

كة ليجر ذ.م.م.26088  12/2035/ 4110�ش

كة ليجر ذ.م.م.26089  12/2035/ 4110�ش

, ال ال ىسي26098 ف  12/2035/ 4115ديسكافاري كوميونيكيشرف

كة المستقبل للتعبئة والتغليف26105  12/2035/ 1616�ش

كة المستقبل للتعبئة والتغليف26106  12/2035/ 1716�ش

ون هايتس السياحية26123 كة هيرب  12/2035/ 4317�ش

ي للصناعات الغذائية م خ م26188
يىف كة الجرب  12/2035/ 3221�ش

ي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية م خ م26189
يىف كة الجرب  12/2035/ 2918�ش

ي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية26190
يىف كة الجرب  12/2035/ 2918�ش

ي لالأجبان م خ م26191
يىف كة الجرب  12/2035/ 2918�ش

تنمنت ، ال ال ىسي26229  01/2036/ 914ستارز اينرت

تنمنت ، ال ال ىسي26230  01/2036/ 3814ستارز اينرت

تنمنت ، ال ال ىسي26231  01/2036/ 4114ستارز اينرت

كة النايف لالستثمار26260  01/2036/ 522�ش

كة جيالنكوللتجارة والصناعة26280  01/2036/ 827�ش

نشائية26305 كة سند للصناعات االإ  01/2036/ 1929�ش

 02/2036/ 3703أبل انك.26334

 02/2036/ 3803أبل انك.26335
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تاريخ انتهاء الحمايةرقم الصنفاسم المالكرقم العالمة

 02/2036/ 4203أبل انك.26336

 02/2036/ 3703أبل انك.26337

 02/2036/ 3803أبل انك.26338

 02/2036/ 4203أبل انك.26339

ات الطبية26431 كة القدس للمستح�ف  02/2036/ 3508�ش

ات الطبية26433 كة القدس للمستح�ف  02/2036/ 309�ش

ات الطبية26435 كة القدس للمستح�ف  02/2036/ 309�ش

كة الحجاز للشوكوالته م خ م26439  02/2036/ 3010�ش

ات الطبية26454 كة القدس للمستح�ف  02/2036/ 3512�ش

ات الطبية26455 كة القدس للمستح�ف  02/2036/ 2112�ش

ات الطبية26456 كة القدس للمستح�ف  02/2036/ 512�ش

كة الحجاز للشوكوالته مساهمة خصوصية26499  02/2036/ 3023�ش

نشائية26547 كة سند للصناعات االإ  03/2036/ 3701�ش

ي لاللبان والمواد الغذائية26560
يىف كة الجرب  03/2036/ 3203�ش

ات الطبية م . ع . م26589 كة القدس للمستح�ف  03/2036/ 2109�ش

كة طيبات االمارات للتسويق م خ26611  03/2036/ 2911�ش

كة المركز الشامي للعيون ذ.م.م.26623  03/2036/ 4412�ش

كة ميالنو التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة.26677  03/2036/ 2524�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26722  04/2036/ 3805�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26723  04/2036/ 3805�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26724  04/2036/ 3805�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26725  04/2036/ 3805�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26726  04/2036/ 3805�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26727  04/2036/ 3805�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26728  04/2036/ 3805�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26729  04/2036/ 3805�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26730  04/2036/ 3805�ش

 04/2036/ 1908وليد سامي محمد ابو ناعمه26754

اد والتسويق26763 كة الحاج عمران لالستري  04/2036/ 3709�ش

 04/2036/ 1112نافذ عبد الفتاح عبد العزيز الدعالسه26768

اب26776 كة مصنع الشنار للمواد الغذائية والرش  04/2036/ 3214�ش

كة محالت العجاوي التجارية26782  04/2036/ 3214�ش

با رايسميلس26789  04/2036/ 3016هري

يىسي لتجارة المواد التموينية26792 كة محمد راشد السري  04/2036/ 3519�ش
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كة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي26796  04/2036/ 2919�ش

كة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي26797  04/2036/ 2919�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26866  05/2036/ 3804�ش

ي26871
كيىت  05/2036/ 3004يلديز هولدينج أنونيم شري

 05/2036/ 3506منصور سليم عبد الرحمن خطيب26879

26912
كة ستارز ايفنت للدعاية واالعالن وادارة الحدث  �ش

المساهمة الخصوصية المحدودة
3811 /05/2036 

26921.  05/2036/ 713ان كي جلوبال إل إل ىسي

26922.  05/2036/ 1113ان كي جلوبال إل إل ىسي

26923.  05/2036/ 913ان كي جلوبال إل إل ىسي

26924.  05/2036/ 913ان كي جلوبال إل إل ىسي

كة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق م.خ.م26937  05/2036/ 3514الرش

كة سنابل الن� للصناعة والتسويق26940  05/2036/ 3018�ش

كة سنابل الن� للصناعة والتسويق26941  05/2036/ 3018�ش

كة سنابل الن� للصناعة والتسويق26942  05/2036/ 3018�ش

كة سنابل الن� للصناعة والتسويق26944  05/2036/ 3018�ش

كة سنابل الن� للصناعة والتسويق26945  05/2036/ 3018�ش

 05/2036/ 3225نور كامل مصطفى لحلوح27019

 06/2036/ 4307جورج بسام جورج مصلح27057

ي27190
اث الفلسطيىف كة دارنا لالزياء والرت  06/2036/ 2523�ش

ف27200  06/2036/ 323ماجا هيلث كري ديفيج�ي

 07/2036/ 4302جورج بسام جورج مصلح27227

كة النفيس للتجارة وصناعة التبغ27237  07/2036/ 3407�ش

27256
ي سل الحديثة لالتصاالت والتكنولوجيا المساهمة 

كة ملىت �ش
الخصوصية

3808 /05/2036 

كة مجمع سيلة الظهر التجاريه العاديه العامه27357  08/2036/ 3005�ش

كة مجمع سيلة الظهر التجاريه العاديه العامه27358  08/2036/ 2905�ش

كة المحاريق التجارية27434  08/2036/ 2517�ش

اد والتوزيع27453 كة مالك زلوم لالستري  08/2036/ 2919�ش

ي27561
 09/2036/ 707فيدير - رووت كومبا�ف

ي27562
 09/2036/ 907فيدير - رووت كومبا�ف

 09/2036/ 707جيلباركو إنك.27563

 09/2036/ 907جيلباركو إنك.27564

 09/2036/ 3015توفيق عادل توفيق مرعي27634
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.فيه27637 ي  09/2036/ 416كرون-أويل �ب

كة الحجاز للشوكوالته27638  09/2036/ 3017�ش

كة تسنيم لتنقية المياه والتجارة27715  10/2036/ 701�ش

كة تسنيم لتنقية المياه والتجارة27716  10/2036/ 3201�ش

 10/2036/ 508أفينتيسوب أل أل س27755

 10/2036/ 3513تيندام ريتيل اس.ايه.27785

 10/2036/ 2513تيندام ريتيل اس.ايه.27786

 10/2036/ 313تيندام ريتيل اس.ايه.27787

 10/2036/ 2513تيندام ريتيل اس.ايه.27788

 10/2036/ 3513تيندام ريتيل اس.ايه.27789

كة مصنع زعرت وبهارات االأقى27825  10/2036/ 3520�ش

ناشيونال ، إنك.27839  10/2036/ 4322تشويس هوتيلز إنرت

ناشيونال ، إنك.27840  10/2036/ 4322تشويس هوتيلز إنرت

ناشيونال ، إنك.27841  10/2036/ 4322تشويس هوتيلز إنرت

ناشيونال ، إنك.27842  10/2036/ 4322تشويس هوتيلز إنرت

ناشيونال ، إنك.27843  10/2036/ 4322تشويس هوتيلز إنرت

ناشيونال ، إنك.27844  10/2036/ 4322تشويس هوتيلز إنرت

ناشيونال ، إنك.27845  10/2036/ 4322تشويس هوتيلز إنرت

ناشيونال ، إنك.27846  10/2036/ 4322تشويس هوتيلز إنرت

 10/2036/ 2126تايغر كوربوريشن27876

27920              . ي
 11/2036/ 3201سوينكيلز فاميىي بريويرز أن.�ف

ي27930  11/2036/ 302فينانسيري بيه �ب

 11/2036/ 4104جامعة القدس27939

 11/2036/ 3504جامعة القدس27940

ف م.ع.م27942 كة بنك فلسط�ي  11/2036/ 3604�ش

) لميتد27945 ف ي )أوفرسري
يكان-سيغارت كومبا�ف  11/2036/ 3404أمري

27997
ات الطبية والصيدالنية  كة ميديفارم لالأجهزة والمستح�ف �ش

ية مساهمة خصوصية والمخرب
517 /11/2036 

27998
ات الطبية والصيدالنية  كة ميديفارم لالأجهزة والمستح�ف �ش

ية مساهمة خصوصية والمخرب
1017 /11/2036 

27999
ات الطبية والصيدالنية  كة ميديفارم لالأجهزة والمستح�ف �ش

ية مساهمة خصوصية والمخرب
4417 /11/2036 

28012Queen Beauty4418 /11/2036 

ي28038
 11/2036/ 1218هيونداي موتور كومبا�ف

ي28039
 11/2036/ 1218هيونداي موتور كومبا�ف
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ي28040
 11/2036/ 1218هيونداي موتور كومبا�ف

ي28041
 11/2036/ 1218هيونداي موتور كومبا�ف

ي28042
 11/2036/ 1218هيونداي موتور كومبا�ف

ي28043
 11/2036/ 1218هيونداي موتور كومبا�ف

ي28044
 11/2036/ 1218هيونداي موتور كومبا�ف

ي28045
 11/2036/ 1218هيونداي موتور كومبا�ف

كة السنابل للبث االذاعي28071  11/2036/ 3522�ش

28097. ي
 11/2036/ 325ذا بروكرت اند جامبل كومبا�ف

28098. ي
 11/2036/ 325ذا بروكرت اند جامبل كومبا�ف

28099. ي
 11/2036/ 325ذا بروكرت اند جامبل كومبا�ف

ي اتش & كو كي جي28103  11/2036/ 2925ماريىسي تريدمارك جي ام �ب

ي اتش & كو كي جي28104  11/2036/ 3025ماريىسي تريدمارك جي ام �ب

28118. ي
.�ف ي . دي . ىسي  11/2036/ 3029جروب بيمبو اس. أيه . �ب

، إنك.28124 ف  11/2036/ 3830تورنري نيتورك تيليفيج�ي

، إنك.28125 ف  11/2036/ 4130تورنري نيتورك تيليفيج�ي

ك كيه جي اي اي28139  12/2036/ 501مري

كة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة28162  12/2036/ 2902�ش

ف ، إنك.28195  12/2036/ 3808سوبرستيش�ي

ف ، إنك.28196  12/2036/ 4108سوبرستيش�ي

 12/2036/ 513أفينتيساب أل أل ىسي28217

ي28223
 12/2036/ 1214هيونداي موتور كومبىف

ي28224
 12/2036/ 1214هيونداي موتور كومبىف

ي28225
 12/2036/ 1214هيونداي موتور كومبىف

ي28226
 12/2036/ 1214هيونداي موتور كومبىف

ي28227
 12/2036/ 1214هيونداي موتور كومبىف

ي28228
 12/2036/ 1214هيونداي موتور كومبىف

ي28229
 12/2036/ 1214هيونداي موتور كومبىف

ي28230
 12/2036/ 1214هيونداي موتور كومبىف

كة بيت لحم 2000 للبث االذاعي28244  12/2036/ 3815�ش

 12/2036/ 2917عمر خالد ابراهيم بدران28254

ف لالأجهزة الكهربائية28274 كة الياسم�ي  12/2036/ 1122�ش

ف لالأجهزة الكهربائية28275 كة الياسم�ي  12/2036/ 1122�ش

28319
كاوال كوزميتيكاي اس هازتارتاس فيغيباري زارتكوروين 

موكودو ريزفينيتارساساغ
323 /12/2036 
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ي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا 28353
 12/2036/ 1230ميتسوبيىسش

ا ، انك.28479  01/2037/ 520هوسبري

 02/2037/ 502غينسانا اس ايه28522

ي28599
 02/2037/ 3211ذا كوكا كوال كومبا�ف

ي28654
 02/2037/ 3223ذا كوكا - كوال كومبىف

 03/2037/ 508غينسانا اس ايه28742

ي دي.28898
. ال �ت ي

ي �ت
ي �ف  03/2037/ 330فاسو هيلثكري �ب

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28964  04/2037/ 2904�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28965  04/2037/ 3004�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28966  04/2037/ 2904�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28967  04/2037/ 3004�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28968  04/2037/ 2904�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28969  04/2037/ 3004�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28970  04/2037/ 2904�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28971  04/2037/ 3004�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28972  04/2037/ 2904�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28973  04/2037/ 3004�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28974  04/2037/ 2904�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.28975  04/2037/ 3004�ش

ناشيونال اس ايه29505 ي انرت
 06/2037/ 3423جيه �ت

ناشيونال اس ايه29506 ي انرت
 06/2037/ 3423جيه �ت




